
 

Kurs: DA1063 Självständigt arbete 15 hp (KMH) 
Kurs: 2SFMPA Självständigt arbete 15 hp (StDH) 
2018 
Konstnärlig masterexamen i filmmusikkomposition, 120 hp 
Institutionen för komposition, dirigering och musikteori 

 

Handledare: Kim Hedås 
 

 
 

 
 

 
 

 

Minna Bolin Förnamn Efternamn 

Från ljud till musik Titel 
Ett experimenterande med ljud i filmberättande       

 
 
 

Skriftlig reflektion inom självständigt arbete 
Till dokumentationen hör även följande inspelning: skisser och färdig musik 

till filmen Vi Andra 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ......................................................................................... II	

Inledning ............................................................................................................ 1	

Bakgrund och arbetsmetoder ............................................................................ 3	
Fältinspelningar .................................................................................................................. 3	
Tekniska förutsättningar ..................................................................................................... 6	
Något om inspiration .......................................................................................................... 7	
DIY – Do it yourself ........................................................................................................... 8	
Att komponera ................................................................................................................. 10	

Kompositionsarbetet med filmen Vi Andra ..................................................... 11	
Insamling av ljud .............................................................................................................. 12	
Skissarbetet ...................................................................................................................... 13	

Skiss 1.1 ..................................................................................................................... 13	
Skiss 1.2 ..................................................................................................................... 13	
Skiss 1.3 ..................................................................................................................... 14	
Skiss 1.4 ..................................................................................................................... 14	
Skiss 1.5 ..................................................................................................................... 15	
Skiss 1.6 ..................................................................................................................... 15	

Ljud – från ax till limpa .................................................................................................... 15	
Val av skisser - samarbete................................................................................................. 17	

Slutlig reflektion............................................................................................... 20	

Bilagor .............................................................................................................. 21	

Referenslista ..................................................................................................... 22	
 
 



 

Inledning 

Vad berättar ljud för oss? Olika ljud ger olika konnotationer beroende på vem som lyssnar, 

vad den har för förkunskaper och erfarenheter. Lyssnandet är i allra högsta grad subjektivt. 

Vad har en filmmusikkompositör för ansvar? Är det viktigt att vara tydlig i vilka val av ljud 

kompositören gjort och varför just de ljuden valts ut? Spelar det egentligen någon roll när 

det subjektiva lyssnandet träder in? Behöver de ljud vi hör vara det vi tror att de är? 

Det här är några av de frågor som intresserar mig och ligger till grund för det ämne 

som jag har valt: experimenterande med ljud i filmberättande. I mitt examensarbete har jag 

både konstnärligt och i denna text reflekterat kring ämnet. I artikeln "Behind the weird, 

wonderful sound of ‘Twin Peaks: The Return’ – with Dean Hurley and Ron Eng" intervjuar 

Jennifer Walden två av de ansvariga ljudteknikerna bakom David Lynchs ljudlandskap. Här 

ett citat om hur ljud kan ges stor betydelse i berättandet, utan att vara direkt igenkännbart: 

 
I think the electricity idea is something that David has been fascinated with for 

decades. When a sound like that is in the script I try to do my due-diligence and create 

something new because just searching through the library isn’t going to give us what 

we need. The library will inevitably have Jacob’s ladder zaps and goofy 

representations of electricity that wouldn’t have worked. So that sound was created 

but I don’t want to talk about it because if you knew what it was then the magic would 

just drip from it. Not knowing what it is, it’s the most evocative sound ever.1 

 

I mitt eget komponerande har jag också ibland känt att jag fastnat i ett letande bland 

förinställda ljud i mjukvarusyntar. Det kan säkert komma ur hur jag tidigare skrev musik – 

jag utgick ofta från ett syntljud som jag gillade av en eller annan anledning; att det var 

vackert, att det var konstigt, eller att jag hörde vad som skulle kunna komma ur det. 

Begränsningen då låg i att hårdvarusyntarna jag använde bara hade kanske tolv olika ljud 

som inte gick att ändra på. Som filmmusikkompositör har man oftast inte lika fria tyglar 

som när man skriver musik som inte har en film och en berättelse att förhålla sig till. I film 

kan det helt enkelt inte låta hur som helst – en house-låt ska ha de ingredienser som den 

förväntas ha om den spelas som diegetisk2 musik i en film, annars kan den störa berättelsen 

 
1 Hurley, David, Behind the weird, wonderful sound of ‘Twin Peaks: the return’, 2017, 
https://www.asoundeffect.com/twin-peaks-sound/ 
2 Diegetisk musik (på eng.: diegetic music, source music) är, i motsats till icke-diegetisk musik, den musik som 
rollkaraktärerna i filmen hör. Den kommer kanske från en radio eller en stereo på en klubb eller liknande. 
Scheperlern, Peter, Filmleksikon, Gyldendal A/S, 2010, s 211. www.google.books.se.  
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för mycket. Går den däremot över i icke-diegetisk musik har kompositören större frihet, 

även om den (friheten) styrs något av regissörens tycke och smak. Det finns många fina 

ljud och samplingar som redan är förinställda på mjukvarusyntarna som jag använder och 

ibland har det hänt att en idé växt fram ur ett sådant ljud – istället för att själv sampla glas 

kan jag helt enkelt använda de redan samplade glasen som finns i programmet. Men ibland 

kan det kännas som en för enkel väg att ta. Om alla använder samma ljud hela tiden i sin 

musik kommer då all musik låta likadan till slut? Kanske inte, eftersom det inte är avhängigt 

av hur ljuden låter, utan så klart handlar om andra saker, som melodi, klang, rytm. En 

Mahler-symfoni spelad av en orkester låter inte likadant som en skriven av Sibelius trots 

att de båda är skrivna för orkester. Själv har jag märkt att jag tilltalas av musik där jag inte 

vet exakt vad det är som låter, det får mig att lyssna mer aktivt. Det absolut roligaste för 

mig är att göra egna instrument av ljud som jag spelat in. Det kan vara instrument, som flöjt 

eller röst, men också andra typer av ljud, som har en ton i sig eller kanske en rytm. De kan 

bli mer eller mindre spelbara och vissa ljud kanske bara lämpar sig för ett enda ändamål, 

de blir så distinkt sammankopplade med det sound som filmen får att de blir omöjliga att 

använda till en annan film om de inte ommodifieras. Samtidigt ger de filmen en egen röst, 

något som berättelsen ofta vinner på. Det finns inget härligare än riktigt bra filmmusik som 

stannar kvar hos en efteråt och sedan för evigt kopplas ihop med just den berättelsen och 

de känslor den frammanade. Därmed inte sagt att varje filmmusik som tilltalar mig måste 

bestå av konstiga, ovanliga ljud. Även ett enkelt piano kan tillföra precis rätt känsla i 

sammanhanget. Allt handlar bara om att hitta rätt ton i musiken för att den ska passa så bra 

in som möjligt i handlingen. Det kan så klart göras på en mängd olika sätt! 
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Bakgrund och arbetsmetoder 

Fältinspelningar 

För att inte bli för teoretisk inom detta är fältinspelningar, enkelt uttryckt, alla de 

inspelningar som görs på annan plats än i en inspelningsstudio. Det kan vara både naturljud 

och mänskligt producerade ljud. Det finns en hel del teori bakom fältinspelningar som 

arbetsmetod inom musikområdet och mycket att läsa om det. Jag tycker att Kajsa Lindgren 

formulerar det väldigt bra i sin masteruppsats Dolda ljudlandskap från 2017.  

 

Fältinspelningar ger inte bara tillgång till det som är dolt för de mänskliga sinnenas 

förmågor, utan även till vad vi redan kan uppfatta. Kort sagt så är fältinspelningar ett 

medel för att utforska, fördjupa sig i och lära sig om samt ett medel för konstnärligt 

skapande. Men att skapa med fältinspelningar är inte ett helt icke ifrågasatt ämne –

tvärtom. Frågor kring vilka ljud som är sanna eller falska (naturliga vs icke naturliga) 

och vilka ljud som räknas som musikaliska eller inte (kan en inspelning av en 

stadsmiljö eller en skog vara musik?) är frågor som ofta dyker upp. Detta är frågor 

som, med tanke på vad John Cage redan på mitten av 1900-talet sa om framtidens 

diskussioner kring vad som är musik, borde vara föråldrade och förlegade för länge 

sen. För mig handlar det inte om vilka ljud som är sanna eller falska, om de är 

musikaliska eller inte. Det handlar om hur jag använder mig av förmågan jag har som 

reflekterande, tänkande och kreativ människa att projicera erfarenheter och 

uppfattningar av ljud eller en ljudmiljö och därefter skapar ett verk.3 

 

Jag känner inte heller ansvaret att jag behöver vara sann i de ljud jag väljer att arbeta med, 

till exempel att det vi ser är det vi hör. Egentligen är det kanske inte min uppgift som 

kompositör att tänka på eftersom musiken i sig redan är ett lager som läggs på filmen och 

något som oftast inte hörs i filmens verklighet. Till skillnad från filmljud som behöver 

relatera till bilden på ett annat sätt. Vi ser att en karaktär går på en grusgång och hör vi då 

inte gruset under skorna blir ljudet upphöjt och overkligt. Jag håller med om det Kajsa 

Lindgren skriver i citatet ovan, att det inte finns mer eller mindre musikaliska ljud. Även 

för mig handlar det om vad jag gör med dem i mina verk och hur de samverkar med varann. 

Men hur blir det när ljudläggningen möter musiken om de bygger på samma element? Kan 

 
3 Lindgren, Kajsa, Dolda ljudlandskap, masteruppsats, Kungl. Musikhögskolan, 2017, s 3 
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de samsas eller bråkar de om utrymme som endast en av dem kan ta? I mitt arbete med 

filmen Vi Andra blev det aldrig någon krock med ljudläggningen eftersom ljudläggaren 

inte var med i processen förrän precis i slutet, nära inpå deadline. Det var uttalat redan i 

början av processen att jag hade stora friheter rent ljudmässigt i musiken. Det tror jag är 

oerhört viktigt att ha ventilerat innan arbetet börjar; hur stor frihet har jag som kompositör 

att påverka hur musiken ska låta? Får jag helt bestämma vilka instrument eller element den 

ska innehålla eller är det regissören eller någon annan som ska bestämma det? I arbetet med 

Vi Andra kände jag att regissörerna litade på mig och att de därför också var öppna för vad 

som skulle kunna bli. Mitt komponerade sker intuitivt, åtminstone till en början när jag 

arbetar med skisser. Jag försöker sätta mig in i en känsla eller en stämning, en bild, och 

spegla den i musiken. Det är alltid lättare när jag fått se bitar av ett filmat material, men ett 

tydligt manus kan också sätta igång bilderna och känslan för stämningen. I en 

dokumentärfilmsprocess kan det vara mindre tydligt hur filmen kommer bli till slut. Ofta 

finns en idé, men inget manus, och beroende på vilken teknik filmaren använder så kan 

historien vara mer eller mindre färdig.  

Jag bestämde mig för att skriva filmmusik baserad på fältinspelningar innan jag ens 

visste vilka filmer jag skulle komma att göra under det sista året på min utbildning. Jag 

hade tur och fick samarbeta med två regissörer i dokumentärfilm som var öppna för idén. 

Eftersom jag är oerfaren sedan tidigare vad gäller fältinspelningar fick jag pröva mig fram. 

Jag spelade in ljud här och var och bearbetade dem sedan i Logic på olika sätt. 

Det finns en del att läsa om fältinspelningar för den som är intresserad. Till exempel 

In the field: The art of Field recording4 som är en samling intervjuer med personer som 

använder field recordings som ett verktyg i sitt skapande. En annan bra och grundläggande 

artikel är A beginner’s guide to… Field recording5 ur det brittiska magasinet FACT, som 

även finns på nätet. Det finns en lång tradition av att samla in fältinspelningar av till 

exempel traditionell musik, som tidigare kanske bara förts vidare genom muntlig 

överföring. Men den typen av fältinspelningar jag intresserat mig för och skriver om här är 

den där det jag spelar in bara pågår och absolut inte behöver vara av musikalisk natur.  

Anledningen till att jag blev intresserad av fältinspelningar är inte en enda, utan flera 

sammantagna. Jag har länge varit intresserad av miljöljud, det vi har omkring oss hela tiden, 

och har ibland ställt ut en mikrofon på balkongen samtidigt som jag låtit inspelningen gå. 

 
4 Lane, Cathy & Carlyle, Angus. In the field: the art of field recording, Uniformbooks, Axminster, 2013, 
5 English, Lawrence, A beginners guide to… Field redording, 2014, http://www.factmag.com/2014/11/18/a-
beginners-guide-to-field-recording/ 
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Jag fick för ett tag sedan en Zoom H2n av min pappa som jag sedan tog med mig till London 

där vi i kompositörsklassen var på en ljudkonferens, The School of Sound6. Under den var 

det flera inspirerande föreläsningar med bland andra Hildegard Westerkamp7, som pratade 

om sitt arbete och hur hon går tillväga för att komponera musik av fältinspelningar. En av 

hennes berättelser fastnade verkligen hos mig och gav mig enorm inspiration. Hon 

berättade att hon vid ett tillfälle rest med vänner och med sina då små barn till en öken för 

att där spela in miljöljud. Allt var så oerhört torrt och allting blev liksom dämpat, även 

människorna. Men så en dag hittade de en enorm grotta och den kontrasten väckte något 

inom dem, de levde upp och dansade runt i glädje. Jag vet egentligen inte varför just den 

berättelsen fastnade hos mig, men det var något befriande i att hon tagit med sig sina barn 

in i sitt konstnärskap och att det hela kändes så lekfullt. Inspirerad av detta tog jag med mig 

min Zoom och under en längre rast gick jag helt sonika runt i parken där konferensen 

huserade med mikrofonen på rec. Det var så fascinerande att höra ljuden omkring mig 

genom hörlurar, som om de var förhöjda. Det var också en ny upplevelse att bara gå 

omkring med en mikrofon i högsta hugg. Till exempel var det en person som gick runt i 

parken med en större systemkamera och visslade, som om den visste att det skulle fångas 

upp av min mikrofon. Jag kände en viss samhörighet med den personen eftersom vi båda 

dokumenterade platsen och tiden just där och då. Lite som i en film, närmare bestämt som 

i Blow out8. Klas Dykhoff är professor i ljud på StDH och vår handledare där och har bland 

annat skrivit en bok, Ljudberättande i europeisk film9 och föreläst för oss om ämnet där 

han jämför ljudarbetet i europeisk och amerikansk film, framför allt genom att titta på 

remakes av europeisk film som gjorts i Amerika. Blow out är en remake av Blowup10, som 

kom redan 1966. I Blowup är huvudpersonen just en fotograf som av en slump råkar fota 

ett pågående brott och blir indragen i en härva av kriminella krafter. I Blow out är det istället 

en ljudtekniker som råkat fånga ett brott på band när han i godan ro varit ute i parken för 

att samla in miljöljud. Jag vill dock påpeka att inget brott kommit med på mina 

fältinspelningar, vad jag vet. 

 

 
6 http://www.schoolofsound.co.uk 
7 https://www.sfu.ca/~westerka/index.html 
8 de Palma, Brian, Blowup, 1981. 
9 Dykhoff, Klas, Ljudberättande i europeisk film, Premiss förlag, 2012 
10 Antonioni, Michelangelo, Blow out, 1966.  
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Tekniska förutsättningar 

Användandet av relativt enkel utrustning när jag 

gör mina fältinspelningar är ett medvetet val. Jag 

vacklar i min övertygelse kring om man 

verkligen behöver ha dyr utrustning som fångar 

varje nyans och inte har ett uns av brus i sig eller 

om det helt enkelt räcker med den utrustning man 

har, varför inte en smartphone? Jag gillar tanken 

på demokratisering av hur konst görs. Det måste 

vara möjligt för alla som vill att uttrycka sig 

genom musik eller andra konstnärliga former. 

Det blir också ett ifrågasättande av hur filmmusik 

”ska” låta. Måste den låta på ett visst sätt för att 

den alltid låtit så? 

Att vara student på den utbildning jag går är oerhört lyxigt. Vi fyra som går i samma 

klass på filmmusikkompositionsmaster har varsitt rum på StDH, Stockholms Dramatiska 

Högskola, utrustat med dator och med tillgång till mjukvara och midiklaviatur som går att 

låna från skolan. På datorerna finns både Logic Pro X11 och Pro Tools12 och tekniker har 

installerat ljudbibliotek, som till exempel Vienna strings13 och Waves14. Jag hade inget av 

detta själv innan jag började på utbildningen. Jag hade en gammal trött laptop som i och 

för sig fungerade för mig att skriva och producera musik i, men som gjorde mig galen när 

jag skulle ha mer än ett program öppet samtidigt eftersom det tog så mycket kraft i anspråk. 

För mig var det ett stort lyft att få ett helt eget rum med dörr att stänga, förälder som jag är, 

och med utrustning som jag skulle komma att behöva och lära mig hantera. Jag har gått 

kurser innan i både ljudteknik och Logic, men ett av de önskemål jag hade innan jag började 

utbildningen var att jag skulle få möjlighet att lära mig mer om hur man faktiskt gör rent 

tekniskt. 

Vidare underlättar det att vara på samma plats som de som faktiskt gör filmerna. Vi 

i kompositionsklassen går tillsammans med de kandidatelever som går filminriktningen. I 

den klassen ingår flera funktioner som förekommer i filmvärlden; manus, regi, producent, 

foto, ljud och klipp. Vi har även samarbetat med andra studenter på skolan, som andra 

 
11 https://www.apple.com/logic-pro/ 
12 http://www.avid.com/pro-tools 
13 https://www.vsl.co.at/en 
14 https://www.waves.com 
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masterstudenter i film och som i filmen jag skriver mer om längre fram, Vi Andra, där vi 

samarbetade med kandidateleverna i dokumentärfilmsklassen. Även om det med dagens 

teknik är väldigt lätt att dela filmer och andra filer med varandra utan att vara på samma 

ställe så finns det fördelar med att kunna gå direkt till den person man vill ha feedback från 

för att sedan snabbt kunna jobba vidare utifrån det. Jag har också fått en större förståelse 

för filmteamets olika funktioner och deras roller genom att jag kunnat vara närvarande på 

ett annat sätt i hela processen. Jag har i flera av de filmer och övningar som vi gjort kunnat 

göra tidiga skisser som har fått vara med redan i klippningens start och flera av dem har 

blivit kvar i filmen efter att den varit färdig.  

 

Något om inspiration 

Det finns många olika möjligheter till inspiration i musikvärlden. Ibland alldeles för mycket 

för att orka ta in allt, eller ens delar av det och ibland bara ramlar man över något som 

tilltalar en. Jag vill bara nämna några få exempel eftersom listan kan bli lång annars och 

kanske inte helt relevant för ämnet, även om all inspiration ju formar en. Jag såg en 

dokumentär på Göteborgs filmfestival som heter Leva. Älska i regi av Mette Aakerholm 

Gardell.15 Jag hade valt ut att se just den filmen på grund av temat – ett äldreboende för 

hbtq-personer. Förutom att filmen tilltalade mig tyckte jag verkligen om musiken. Den var 

uppbyggd på röst och instrument som jag inte direkt kunde säga vad de var. Jag kollade 

upp kompositören, Rebekka Karijord, och hittade ett träffande citat på hennes hemsida: 

 

My solo songs have to stand on their own two feet. Film music compositions, on the 

other hand, are players in a greater orchestra. I see them as set pieces underlining the 

emotional thread, punctuating the unsaid, that fundamental tone resounding 

throughout the film. The music is supposed to capture that essence, sometimes pulling 

along with it, sometimes working against it, always enabling a deeper understanding 

and encouraging creative friction. Sometimes the music can be a manipulator, but in 

an empathetic way, softly resting a hand on the viewer’s back, whispering ‘This way. 

Follow me…’16 

 

 
15 Aakerholm Gardell, Mette, Leva. Älska, 2018. 
16 http://rebekkakarijord.com/about/ 
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Det är just så jag skulle vilja beskriva filmmusikens roll. Det är filmen, berättelsen, som 

bestämmer hur musiken ska låta. Jag hörde hennes musik efter att jag gjort färdigt musiken 

till Vi Andra, som jag skriver om längre ner, men det kunde lika gärna ha varit inspiration 

till den musik jag komponerade till den filmen.  

En annan inspiration i hur man kan göra musik är Nils Berg Cinemascopes album 

Vocals17, som blandar inspelningar av röster och sång med instrument (bas, trummor, 

tvärflöjt, saxofon och klarinett). Det är YouTube-klipp från hela världen som klippts i och 

modifierats och sedan har musikerna spelat till dem. Det är ett intressant förhållningssätt 

att låta en inspelning som någon annan gjort, eller för att koppla det till ämnet, en 

fältinspelning, styra en in i musiken. Det är både ramar och inga ramar på samma gång. 

Mötet blir väldigt spännande. Och även här väcks frågor; vad är sanning och osanning? Att 

göra musik av andras musik har gjorts länge i genrer som hip hop och dansmusik. Vem är 

det då som skapat musiken? Mötet, skulle jag säga. 

Ytterligare en inspiration inom just filmmusik är Stefan Nilsson. Hans till synes 

enkla pianostycken i till exempel Den goda viljan18 och Beck19 ger helt rätt ton till 

handlingen. I Den goda viljan finns temat som heter Fädboden i två varianter – en med 

endast piano och en med ackompanjerande stråkorkester. Ett väldigt fint sätt att utveckla 

ett tema på som ska återkomma i handlingen. I 1990-talets Beck-filmer, med Gösta Ekman 

i huvudrollen, ger det allena pianot, som spelar en melodi i både dur och moll en känsla av 

att trots allt hemskt som händer så fortsätter livet, och att vara kriminalkommissarie är inte 

det lättaste och kan göra även den mest positiva människa något avmätt. 

 

DIY – Do it yourself 

Do it yourself är från början ett uttryck som handlar om saker man kan göra själv i hemmet 

i till exempel reparationsväg, istället för att anställa en yrkesperson. Senare användes 

uttrycket inom alternativmusikscenen i USA som en motrörelse mot konsumism och 

kapitalet som styrande. Många artister började, i protest mot skivbolag som tog det mesta 

av intäkterna, släppa sin musik själva till exempel på kassett och gjorde egen 

merchandise20. Det handlade också om vilka som fick ta plats och hur musiken var tvungen 

att låta för att den skulle sälja och få synas. I DIY ingår en kritik mot de styrande normerna 

 
17 Berg, Nils, Vocals, 2013. 
18 Nilsson, Stefan, Music From the TV series Den Goda Viljan, 1991. 
19 Alfredsson, Daniel, Roseanna, 1993.  
20 http://www.kulturdelen.com/2015/03/01/merchandise/  
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inom till exempel musik och mitt förhållande till begreppet handlar just om det – att 

ifrågasätta hur musik måste låta eller framför allt, hur man skapar musik. Det är av den 

anledningen jag väljer att till exempel inte använda mig av den mest avancerade 

utrustningen för mina inspelningar. 

I det här sammanhanget vill jag också nämna Popkollo21, där jag varit engagerad 

under flera års tid. Mitt engagemang där har haft stor betydelse för mitt sätt att se på musik 

och på mitt eget skapande. För mig var det en befrielse att efter alla år i olika musikskolor 

få förmedla en lust till musik och att musik faktiskt inte är svårt. Alla har tillgång till den 

om de bara vill och vågar. Mycket inom Popkollo handlar om att få deltagarna att göra 

saker som de, om de tänkte efter, kanske inte skulle våga göra annars. Jag brukar säga till 

dem att jag inte vet om jag själv skulle våga gå på ett Popkollo, eftersom det så lätt känns 

som att man behöver prestera bra och rätt i musiksammanhang, och då har jag ändå något 

slags självförtroende i att jag kan skriva och spela musik. Hur ofta sätts man ihop med ett 

gäng nya människor och står på en scen med dem efter tre dagar och spelar en sprillans ny 

låt som man komponerat tillsammans? Då behöver man hjälp med att inte tänka för mycket, 

att ta bort prestation och pretentioner. Fokus ligger på att bara göra, tillsammans. Popkollo 

har i sina metoder omvandlat DIY till DIT – Do it together. Genom att känna den styrkan, 

att allt är möjligt om vi bara gör det tillsammans, kan det bli hur bra som helst. Och det går 

att likna vid arbetet med en film. Även om jag i min roll som filmmusikkompositör jobbar 

mycket själv så vore ju filmen ingenting utan teamet. Vi jobbar alla mot samma mål – att 

göra filmen och göra den så bra vi bara kan.  

Popkollo har också fått mig att våga kasta mig ut i saker som jag kanske egentligen 

inte vågar. Jag har också fått en tro på mig själv som musiker och producent och förstått att 

jag faktiskt kan sätta mina egna etiketter på mig själv. När jag sökte till utbildningen var 

jag orolig för att jag kunde för lite om teknik, att det sätt jag arbetat på tidigare inte var bra 

nog, att jag skulle behöva kunna mer om till exempel equalizers och ljudvågor. Det visade 

sig att jag hade fel och att det jag redan kunde var alldeles bra nog och att jag faktiskt fick 

möjlighet att lära mig mer och mer längs vägen på det sätt som jag själv älskar: genom att 

göra, göra, göra. 

 

 
21 https://www.popkollo.se 
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Att komponera 

Att skriva musik, för mig, är att öppna sig, att få kontakt med ett inre eller ett annat 

medvetande. Det är därför jag känner, som jag skrev tidigare, att komponerandet sker 

intuitivt. Jag försöker på ett initialt plan att inte tänka för mycket. Tänker jag börjar jag 

bedöma det jag gör och då sker processen plötsligt under inseende av mig själv. Jag 

försöker istället sätta mig in i en stämning. Vad vet jag om filmen och historien? Vilken 

karaktär speglar musiken och vad vet jag om den? Vilken typ av instrument vill jag använda 

mig av? Har jag nog med fältinspelningar eller behöver jag komplettera? De jag har kanske 

inte alls är rätt för sammanhanget? Hur mycket tid har jag till experimenterande?  

Ytterligare en aspekt är naturligtvis vad regissören är ute efter i musiken. Hur stor 

frihet har jag att bestämma soundet eller ackordföljderna? Det är förstås helt individuellt 

hur stor plats regissören tar i kompositionsarbetet, det beror, tror jag, på person och film 

och sammanhang. I den film jag redovisar för nedan var regissörerna öppna för hur musiken 

skulle kunna låta, de hade helt enkelt inga referenser. För mig i det skede jag var i, passade 

det utmärkt. I ett annat fall kanske det hade blivit för svårt och luddigt att inte alls veta i 

vilken riktning jag skulle gå. 
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Kompositionsarbetet med filmen Vi Andra 

Under utbildningens andra år fick vi i uppgift att skriva musik till dokumentärfilmer som 

kandidatelever i årskurs två skulle göra och där jag ingick i teamet som gjorde filmen Vi 

Andra22. Generellt under utbildningen har lärarna förespråkat att vi kompositörer kommer 

in tidigt i processen, till och med innan något filmat material funnits. Genom det ska 

musiken få en självklar plats i filmprocessen. Den är lika viktig som foto eller klippning 

för att berätta historien. I de filmer jag medverkat i har berättelsen varit mer eller mindre 

färdig, men inget manus påbörjats och framför allt har inget filmat material funnits.  

Redan innan vi blivit indelade i filmteam inför dokumentärfilmsövningen hade jag 

bestämt mig för att jag ville testa att jobba med fältinspelningar i den övningen. Jag hade 

en tanke om att det kunde gifta sig bra med just dokumentärfilm eftersom fältinspelningar 

också är en sorts dokumentation av verkligheten. Jag var öppen med det inför teamet och 

de hakade på och tyckte att det lät som en kul idé. Det fanns ingen ljudtekniker med i teamet 

från början och det gjorde också att jag hade relativt fria händer. Annars är arbetet mellan 

ljud och musik ofta synkat, när det finns möjlighet, just för att det kan ses som att 

ljudläggare och kompositör slåss om samma utrymme. Återigen skulle jag vilja trycka på 

att det handlar om kommunikation och förväntningar, att det är uttalat vem som ägnar sig 

åt vad. Till exempel kanske de låga frekvenserna i en scen gör sig bäst i ljudet, medan 

mellanregister och diskant behöver befolkas av musiken. I en annan scen kanske det är tvärt 

om. Och sedan kan så klart situationer uppstå, där något av elementen behöver stryka på 

foten i slutmixen för att det gör sig bäst i filmen och berättelsen. 

Jag spelade in en del ljud utan någon vidare tanke på vad de skulle komma att 

användas till. Under en helg råkade jag befinna mig på en kursgård på Kärsö och fick 

möjlighet att spela in en del utomhusljud. Jag hittade till exempel en flaska som någon 

slängt i skogen och slog den mot ovansidan på en sten där det låg lite halvtorra löv. En 

blåsorkester övade i en av byggnaderna och det blev väldigt fint när jag spelade in det 

utifrån. I samma inspelning finns en flaggstångslina som slår mot masten i vinden och en 

del av den inspelningen kom med i Vi Andra. Det var först efter att den lagts på en första 

grovklippt version av filmen som jag insåg betydelsen som flaggstången och blåsorkestern 

(som var en ungdomsorkester) fick. Det hände något i relationen till de unga människor 

som filmen berättar om som lever i ett ingenmansland där de inte kan åka tillbaka till sitt 

födelseland på grund av att det är för farligt, men heller inte får uppehållstillstånd i Sverige. 

 
22 Binyusuf, Sharmarke och Diaz Rämö, Manolo, Vi Andra. 2018. 



 12 

Detta medan flaggstångens lina slår i vinden och ”vanliga svenska” ungdomar spelar i 

blåsorkester. Innan det sattes i samband med bilden hade jag inte en tanke på det. Jag 

komponerade stycket helt utan bild, men med instruktionen att musiken inte fick vara för 

sorglig, den skulle inte säga för mycket. Det var den fjärde skissen jag gjorde. Den kom att 

bli ganska lik slutresultatet som sedan hamnade i filmens introscen. 

Filmen Vi Andra är en dystopisk essädokumentärfilm på temat polarisering. Vi ser 

unga människor vända sig mot kameran och berätta om sin flykt till Sverige och varför de 

tagit beslutet att demonstrera genom att tillfälligt bosätta sig på Norra Bantorget. De säger 

att de tagit makten över sina liv och att de kämpar tillsammans för att slippa åka tillbaka 

till Afganistan och istället få stanna i Sverige. Det är inte en människas kamp, utan allas, 

och det ville regissörerna skulle höras i musiken. Den fick inte vara för ledsam eftersom 

personerna vi ser i filmen gjort det enda de kan i den situation som de är i för att bibehålla 

något slags värdighet och hopp.  

Temat för filmen kändes angeläget och det kändes ansvarstyngt att gestalta dessa 

människors kamp i musiken. Det skapade ett allvar i komponerandet, det betydde något 

mer än bara dessa ljud och toner, en känsla jag försökte få med mig in i musiken. 

 

Insamling av ljud 

I oktober 2017 tog insamlandet av ljud fart. Jag var inne i ett flow och kom på fler och fler 

grejer som jag skulle kunna spela in. Jag tog fram alla möjliga instrument som jag både kan 

och inte kan spela. Jag lekte med 

effektpedaler och röst och 

beartbetade ljuden i Omnisphere23. 

Min 10-åriga son gick igång på 

tanken att man kan spela in en massa 

olika ljud och sedan sätta ihop dem 

till musik och han hjälpte mig vid ett 

tillfälle hemma med att komma på 

vilka ljud vi skulle kunna samla in. 

Vi gick runt och testade, slog på olika saker i lägenheten samtidigt som vi hade mikrofonen 

på inspelning.  

 
23 https://www.spectrasonics.net/products/omnisphere/ 
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Skissarbetet 

Skiss 1.1 

Jag lekte fram skisserna. Flowet och nyfikenheten inför det nya höll i sig ända in i 

arbetsrummet. Jag testade att behålla inspelningarna precis som de var, men även att klippa 

i dem, spela dem baklänges och göra melodier. I det här skedet hade jag fått se en del filmat 

material där jag fick en känsla för hur filmen skulle se ut. Jag tänkte i lager – bas, diskant 

och mellanregister. Det var till exempel en scen på Norra Bantorget där det regnade och 

det fick illustreras av ett regnrör. 

Eftersom jag visste att ljudläggaren 

skulle komma in senare i processen så 

tog jag mig friheter. Ett regnljud i bilden 

kanske ska illustreras av ett äkta regn, 

men jag ville testa hur det skulle tas emot 

om jag gjorde på detta sätt. Norra 

Bantorget ligger mitt i Stockholm city 

och är ett torg som omges av biltrafik. 

Basfrekvenserna fick illustreras av trafik som jag saktat ned och som därigenom också blev 

nedpitchad. Det var den första skissen jag gjorde till filmen och den blev inte helt olik 

slutversionen. Jag skriver mer om det under rubriken Val av skisser – samarbete på sidan 

19.  

 

Skiss 1.2 

Den andra skissen jag gjorde består av ljud som jag sedan kom att använda på annat sätt i 

filmen. Jag spelade in ljudet av en bilbro underifrån. Precis där jag stod var en skarv i bron 

som gjorde att det lät som när tåg åker på spår. Utrymmet under bron hade sin egen klang 

som fungerade fint i sammanhanget. Just det ljudet kunde jag sedan använda i en sekvens 

där tåg nämndes och syntes i bild, trots att resten av skissen inte användes som helhet i 

filmen. Det instrument som spelar melodin använde jag sedan som ett av instrumenten i 

filmens musik. Det är samma flöjt som hörs i Skiss 1.1. Jag har egentligen inte modifierat 

den mer än lagt på ett reverb i Omnisphere. Jag har bara importerat audio-filen i 

Omnisphere och där blir den längre ju lägre register man spelar i och tvärt om i det högre 

registret. Det funkar inte lika bra med alla samplingar, men väldigt bra med den här, som 

var en altflöjt. Eftersom jag inte är flöjtist blev tonen något skev och det gav en extra 
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dimension till ljudet. Den sista pusselbiten i den här skissen är två spår som jag lagt i 

”kanon” och som jag spelat in vid samma tillfälle som flöjten. Jag använde en loop-pedal 

och spelade in min egen röst. Den låter mest som ett väsande i den här sekvensen. 

 

Skiss 1.3 

En skiss som inte användes alls är den tredje jag gjorde. Jag tror själv att det har att göra 

med att den är lite för rytmisk. Det hade förstås gått att ta bort det elementet och bara ha 

kvar melodi och bas. Då skulle den likna de andra skisserna mer. Det var just relationen 

mellan det rytmiska, som låg i time, och melodin, som inte följde taktarten helt som jag 

tyckte blev intressant. ”Trummorna” i skissen består av de inspelningarna av en glasflaska 

som jag skrivit om tidigare. Jag slog flaskan mot en stor sten på olika sätt och valde sedan 

ut de slag som jag tyckte passade bäst för sammanhanget, klippte upp dem och lade in dem 

i Logic. ”Shakern” är ljudet av flaskan mot en hög med löv som låg högst upp på stenen. 

Jag har låtit skogen få vara kuliss för tonerna och rytmen. Det skapar ett rum för musiken 

och ett sammanhang. Hade skissen kommit med i filmen hade den agerat kontrast till 

stadsbilderna från Norra Bantorget, med hård trafik och gråa gator. Melodiljudet är en 

preset i Omnisphere och basen är min egen röst, som jag också senare gjorde ett instrument 

av i Omnisphere och som blev ett av instrumenten i filmen, genom att det fungerade som 

melodiinstrument i nästa skiss, Skiss 1.4, som blev ett av temana i filmen. 

 

Skiss 1.4 

Den här skissen kom med i sin skiss-form, hela filmen börjar med den. Den består av min 

samplade röst, något svajigt inspelad, inlagd i Omnisphere. Jag har använt en granulator 

som finns i synten och som gör att ljudet beter sig lite opålitligt. Beroende på vilka spakar 

man drar i beter sig ljudet på olika sätt, till exempel, som i detta fall, genom att lägga till 

ljusa toner här och var och flytta ljudet till olika platser i lyssningen. Det kan vara farligt 

att lämna så mycket åt slumpen, men jag tycker att det blir intressant och att det skapar 

ännu ett lager som jag själv inte hade kunnat kommit på. Genom att inte spela på exakt den 

ton som rösten faktiskt sjunger, utan istället väldigt ljusa toner eller väldigt mörka, så 

skapas ett nytt instrument som jag inte hade kunnat göra själv med enbart min röst eftersom 

omfånget på röster är begränsat. 
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Bakom rösten och melodin hör vi flaggstångslinan som slår mot masten. Eftersom 

den är inspelad utomhus tas allt annat runt omkring också upp vilket innebär att den också 

blir som en atmosfär. 

 

Skiss 1.5 

I denna skiss lade jag ihop de instrument jag skapat av röst och flöjt till en komposition. 

Den kom inte med i filmen. Jag frågar aldrig varför skisser som inte kommer med inte gör 

det utan fokuserar istället på de skisser som faktiskt valts ut. Men i det här fallet tror jag att 

den var aningen för positiv i känslan för just den här filmen. 

 

Skiss 1.6 

Den här skissen liknar också den 

slutgiltiga versionen som kom med i 

filmen och fick representera kampen som 

de medverkande för. Den har en rytm som 

ska kännas stärkande. Bastrumman är en 

preset i Omnisphere och de andra trum-

ljuden är slag som jag klippt ut då min son 

och jag slog på olika saker i badrummet. Melodiljudet är återigen flöjten, men med en effekt 

på som gör ljudet mer diskant och liksom blåsigt. Den låter nästan som en båt-tuta och 

skulle kunna tolkas som en blinkning till de fruktansvärda båtfärder24 som görs över 

Medelhavet. Det gäller inte bara de människor som filmen skildrar och som flytt från 

Afghanistan, utan alla människor på flykt, som lever i limbo, utan en trygg hamn att stanna 

i. 

 

Ljud – från ax till limpa 

Ett av ljuden som kom att bli filmens var en inspelning av min egen röst. Jag sjöng in en 

ton på ett luftigt, ganska svagt och lite darrigt sätt och tog några olika tagningar. Jag ville 

att ljudet redan från början skulle låta som något annat än en röst, att det skulle vara svårt 

att höra vad det egentligen var. Jag importerade ljudfilen i Logic och där klippte jag ut den 

 
24 Sverige för UNHCR. https://sverigeforunhcr.se/batflyktingar 
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ton jag tyckte lät bäst för ändamålet. Det som är så kul med Omnisphere är att det går att 

importera ljudfiler till den - korta, långa och allt däremellan. Det går även att välja 

startpunkt för det ljud man importerat, något som kan ändra karaktären väldigt. Det går att 

göra många olika saker med ett importerat ljud, eller med de presets som finns i 

Omnisphere. Jag brukar helt sonika prova mig 

fram genom att ratta lite här och lite där och 

lyssna vad som händer med ljudet. Man kan också 

lägga ihop olika ljud till ett. Det är faktiskt bara 

fantasin som sätter gränser!  

Röstljudet döpte jag till voice svaj och det 

användes till melodi och ackord, till exempel i 

introscenen. Jag använde en waveshaper med en 

crusher som gjorde ljudet mer distinkt och bara 

något skitigare. Jag använde även min favorit: 

granular.  

 

Granular synthesis is a powerful method of fragmenting pieces of sound into very 

small bits of audio called ‘grains’. Since each grain can have its own duration, 

amplitude and envelope, they can create a layered ‘soundscape’ of overlapping tones. 

The composer Innas Xenakis first conceptualized Granular synthesis in the 1970s.25 

 

Granular gör att ljudet liksom beter sig lite oberäkneligt. Det beror så klart på vilka 

parametrar man använder, men ljudet flyter runt hit och dit och man kan välja att det gör 

det mer eller mindre obemärkt. Man kan också skapa ett djup i ljudet och ändra hur tonerna 

vandrar; uppåt, nedåt eller både och även 

pitch kan justeras. Det blir ett inslag av 

slump i musiken som tilltalar mig. Det 

fungerar kanske inte i alla sammanhang, 

men eftersom jag inspireras av musikens 

impulser och det ger mig nya idéer som 

kompositör så känns det väldigt 

spännande att jobba på det sättet.  

 
25 Spectrasonics, Reference Guide 1.5.8, s 27. 
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Det som händer när man lägger in en ljudfil i Omnisphere är att den lägger sig över 

alla oktaver. Det ljud man lägger in hamnar på ettstrukna C och ju högre upp i tonhöjd man 

spelar desto kortare blir ljudet, och tvärt om. Jag märkte, när jag spelade i ett lägre register, 

att det blev ett väldigt coolt basljud av rösten. För att skilja den åt något från det instrument 

som spelar ackord och melodi, testade jag att använda en gitarrförstärkare, GTR Stomp 2 

från Waves. Jag lekte mig fram med de presets som finns och landade i en preset kallad 

PieceOfPi, men som jag modifierade med lite mer fuzz-pedal (level) och lite murrigare ton 

(tone). Jag döpte ljudet till Voice low. 

Det sista jag gjorde med ljudet var att skicka kanalen till en bus med Waves reverb 

R-Verb med preseten Big warm plate.  

 

Val av skisser - samarbete 

Klipparbetet är för mig som kompositör en sluten process. Jag skickar mina skisser till 

klippare och regissör och ger dem friheten att disponera musiken som de vill. Därför vet 

jag aldrig helt säkert vilka skisser som kommit med eller var i filmen de placerats. Det är 

alltid något av en chock att höra sina musikskisser när de ligger inlagda i filmen första 

gången. Men det är väldigt intressant att hur jag uppfattar en skiss kanske inte alls stämmer 

överens med hur klippare och regissör uppfattat den. Jag kanske tycker att den är relativt 

neutral, medan klipparen uppfattat den som sorglig och har lagt den i ett parti där den 

känslan behöver förstärkas. Men det ger mig alltid verktyg att jobba vidare med musiken. 

Att någon annan uppfattat musiken på ett annat sätt än jag tänkt öppnar upp för nya 

möjligheter, men även för diskussioner; vad ska musiken faktiskt berätta? För att koppla 

vidare till Rebekka Karijords citat tidigare; ska musiken följa eller gå emot berättelsen? 

Ska den leda tittaren eller låta tittaren själv få känna och tänka? Och kan vi, som 

filmskapare, faktiskt bestämma vad tittaren ska känna eller är det egentligen helt 

subjektivt?  

När musikskisserna lades in i Vi Andra kan man se det som att en verklighet sätts 

ihop med en annan. De kan påstå något ytterligare än det vi ser. Om vi hör att det är en 

flaggstångslina som slår i vinden i början av filmen kan vi som tittare göra vår egen tolkning 

av varför det är en flaggstång med i ljudbilden som vi inte ser. Det ger tittaren utrymme att 

få reflektera själv. När ljudet av ett tåg, som vi ser i bild, egentligen är en bilväg köper vi 

att det är ett tåg vi hör, eftersom vi ser det i filmen. Då spelar det ingen roll att det vi hör 

egentligen är något annat. Känslan däremot är svårstyrd eftersom den är just subjektiv. 



 18 

Musiken kan leda tittaren i en riktning, men det går aldrig att vara helt säker som 

kompositör på att det som man tycker förmedlas genom musiken verkligen tolkas så av 

publiken. 

Vi hade en tidigare deadline för filmen än de andra grupperna som gjorde samma 

övning. Detta för att filmen skickats in till Göteborgs filmfestival och fått löfte om att visas 

där. Jag hade så pass mycket musik klar att jag inte kände mig särskilt stressad över det. 

Musiken behövde läggas in på rätt platser i filmen och övergångarna i musiken behövde 

rättas till. Som referens hade jag den låsta klippversionen med musikskisserna i så jag visste 

ungefär hur regi och klipp hade tänkt med musiken, var den skulle vara placerad och vilken 

skiss som passade bäst på vilken plats. Det var så kort om tid så vi hann inte med några 

fysiska möten just då. I det skedet, när musiken bara ”ska in” i filmen öppnas andra 

möjligheter utifrån hur filmen slutligen är klippt. Innan dess är det svårt att veta exakt hur 

berättelsen kommer förlöpa och bäst att inte hänga upp musikens båge för mycket på den 

eftersom scenerna fortfarande kan kastas om. Rent kompositionsmässigt så skedde inga 

stora förändringar i musiken i det slutliga skedet. Jag skrev en variant av melodin i en av 

skisserna för att jag tyckte att det blev för tjatigt när den kom flera gånger. Jag upptäckte 

också att den musik jag bestämt skulle vara Norra Bantorgets musik, den som jag tänkte 

mig gestaltade platsen, fungerade bra ihop med musiken som gestaltade kampen. De gick 

att sätta ihop! Det var väl inte helt förvånande med tanke på att det bara var jag som skrivit 

musiken och med en och samma film i tanken som inspiration, men det var ju inte tänkt så 

från början. Man skulle kunna säga att detta var filmens sätt att säga mig: ”Gör så här!” 

När skisserna är godkända och det som återstår är finliret krävs en bra 

kommunikation med regissör eller producent, eller både och beroende på hur arbetet är 

upplagt. Man gör ändringar och testar idéer, egna och andras, och skickar dem för feedback. 

Vi Andra börjar i en fiktionsdel, en dystopisk framtid där normerna kring vad som är 

politiskt korrekt förskjutits. Vi får se fem personer i en biosalong, de tittar rakt fram mot 

en bioduk. Vi hade svårt med övergången till dokumentärfilmsdelen, som alltså är den film 

som personerna i biosalongen tittar på, och sedan tillbaka till framtiden. Det kändes svårt 

att förstå tidshoppet eller vilka de personerna var som vi ser i början och sedan i slutet. Där 

kunde musiken hjälpa till genom att tydligt berätta att den tillhörde dokumentärfilmen som 

personerna i biosalongen tittade på. Det blir också tydligt när filmmusiken stängs av, när 

vi är tillbaka i framtiden, att den tillhört den dokumentära delen.  
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Början är fantastisk. För första gången orkar jag titta på det utan att bli irriterad. 

Musiken binder verkligen ihop biblioteksscenen och demonstrationen. första tonen 

som börjar på 01.39.00. är perfekt! skulle man kunna hålla den till typ 01.45.00 eller 

är det bara konstigt? bara nyfiken vad som händer. Grymt när man landar i norra 

bantorget. Så härligt när det är tyst och man får känna platsen. Gör att man uppskattar 

musiken ännu mer tänker jag. istället för att börja musiken 03.39.00 skulle man kunna 

vänta några sekunder till? Skulle man kunna sluta musiken med regnet 07.23.19 men 

det funkar som det är. tänkte samma sak där att man landar igen på platsen. 08.09.00 

och framåt är musiken sjukt bra. Det jag tycker egentligen vi ska titta till är mellan 

07.23.19 och 08.09.00. men jag har ingen lösning. Istället för vatten kan man använda 

sig av vind eller?26 

 

Filmen börjar med ett massivt sjok av musik. Det är mycket information som ska in på en 

gång; vilka berättar vi om? Var är de? Vart är de på väg? Kollektivets berättelse, som 

gestaltas av röst-instrumenten går över i demonstrationen och talet med kampens musik 

gestaltad av slagverk och flöjt-instrumenten. När vi till slut landar i bilderna på Norra 

Bantorget efter demonstrationen får vi en paus från musiken med tid för reflektion kring 

vad vi just sett. På tidskoden 07.23 förkortade jag musiken och lät framför allt regnljudet, 

som ligger i musiken, tona ut precis i övergången till kvällsscenen. Efter detta lämnades 

filerna över till ljudläggaren för mixning och mastring. Som kompositör kan man göra en 

stereomix på hela musiken som en referens till ljudläggaren för att visa hur man själv tänkt 

sig att det ska låta. Det är lite olika hur ljudläggaren vill ha filerna beroende på hur mycket 

hen vill gå in i musiken och ändra på saker och det beror också på vilken tidsram som finns. 

I Vi Andra skickade jag så kallade stems, ungefär som stämmor, till ljud, uppdelade i 

diskant-, mellan- och basregister. 

 
 
 
 
 
 
 

 
26 Skriftlig feedback från regi, 7 jan 2018. 
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Slutlig reflektion 

I projektet Vi Andra hade jag relativt fria händer när det kom till komponerandet och hur 

musiken skulle låta. Jag visste i början av arbetet att musiken skulle kunna få ta stor plats. 

Jag visste också att en ljudläggare skulle komma in sent i projektet och att jag hade fria 

tyglar att disponera utrymmet eftersom jag inte konkurrerade med någon annan, förrän 

möjligen i slutet av processen. Det gjorde att jag kunde arbeta med flera olika nyanser i 

mitt komponerande. Ofta i film, både dokumentär och fiktion, lägger man in atmosfärer i 

ljudbilden för att skapa ett rum för berättelsen. Inte ens de tysta partierna är egentligen helt 

tysta! I ett startskede, eller om det inte är uttalat vilken av funktionerna, ljud eller musik, 

som ska ta ansvaret för atmosfärerna, så kan det egentligen bli vilken som, och jag kan 

ibland tycka att det hjälper mig i komponerandet att inte bara tänka på melodi och rytm och 

ackordföljder, utan även ljud, eftersom det sätter så stor prägel på en berättelse. Jag tänker 

till exempel på Twin Peaks: The Return, där man i bakgrunden av intromusiken hör en 

atmosfär som inte finns där i första säsongen. Den ligger där och lurar och skapar oro, 

precis som mycket av ljudet i serien i övrigt. Det kan också vara skönt att ha en ljudläggare 

att bolla idéer med, det är ju ytterligare en roll i teamet med specialkunskap och med annan 

infallsvinkel än alla andra. Ofta förs väldigt givande utbyten mellan ljudläggare och 

kompositör om de jobbar parallellt eftersom ljud och musik ligger så nära varandra som 

funktioner i en film. Som kompositör behöver man inte förhålla sig på samma sätt som en 

ljudläggare till det man ser i filmen när det gäller val av ljud. Däremot har olika ljud olika 

konnotationer och det är därför viktigt att välja ljud medvetet, eller ifrågasätta sina val av 

ljud om valet skett mer intuitivt, så att musiken inte påstår något som berättelsen inte 

innehåller. Men det är också en balansgång eftersom vi tolkar ljud och stämningar på olika 

sätt och att man därför aldrig kan vara helt säker på hur ljuden tolkas av publiken. 

Filmarbete är lagarbete och det är en så häftig känsla, tycker jag, när resultatet blivit 

bra och man inte helt kan svara på vems idé som var vems. Att alla funktioner får komma 

med sina kunskaper in i ett projekt tror jag verkligen gynnar filmen. Det är inte en persons 

vision som är viktigast utan mötet mellan alla personernas visioner. Jag tänker att det 

handlar om kommunikation och mod att våga låta alla ta den plats de vill ta, vilket nog inte 

alltid är så lätt.  

Jag har själv fått ut enormt mycket av att arbeta på det sätt jag hittat och som är nytt 

för mig. Det har skapat en massa ny inspiration som jag kommer ta med mig i mitt fortsatta 

arbete, inte bara med filmmusik, utan även i annan musik som jag skapar. 
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Bilagor 

1. a) Fältinspelning I 

b) Fältinspelning II 

c) Fältinspelning III 

d) Fältinspelning IV 

e) Fältinspelning V 

2. a) Skiss 1.1 

b) Skiss 1.2 

c) Skiss 1.3 

d) Skiss 1.4 

e) Skiss 1.5 

f) Skiss 1.6 

3. a) Vi Andra pt I – Ankomsten och kampen 

b) Vi Andra pt II – Riksdagen och Norra Bantorget pt I 

c) Vi Andra pt III – Norra Bantorget pt II 

4. Dokumentärfilm: Vi Andra 
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