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Abstract 

När visuell media, såsom film, TV, reklam och liknande produceras så är det många olika 

konstformer som måste samarbeta för att uppnå det gemensamma resultatet. Det är bland 

annat författare, konstnärer, designers, dekoratörer, skräddare, fotografer, klippare och 

ljudläggare. En del i processen för att berätta historien är också att musik ska komponeras. 

Därför är syftet med detta arbete att utifrån ett subjektivt perspektiv beskriva och diskutera 

kompositörens uppgift i samband med en större tv-produktion. Kompositörens uppgift är att 

hjälpa historien att ta reda på rätt känslor och förstärka dem. Om man tittar på en filmsekvens 

kan musiken vara den avgörande faktorn om betraktaren skrattar eller gråter - beroende på hur 

man väljer att musiklägga den. Tillsammans med regissör och producent är det viktigt att gå 

genom serien scen för scen så att alla jobbar med att förvalta samma känslor. Det konstnärliga 

materialet i detta arbete är originalmusiken till SVT:s Julkalender 2017 Jakten på 

tidskristallen som jag komponerade och i texten beskrivs arbetsprocessen från första idé till 

att arbetet var avslutat och utvärderat. 

Nyckelord: filmmusik, digital orkestrering, TV-produktion, TV-serier, SVT, Julkalendern, 

Adventskalendern  
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Introduktion 
Under min kandidatutbildning på Kungl. Musikhögskolan blev jag medveten om att man 

måste göra passion om musik till något säljbart om man ska kunna leva på det. Det gäller att 

lära sig verka inom områden där det kan finnas en potentiell inkomst. Ibland spelar det ingen 

roll om man är duktig rent konstnärligt på något om ens timing eller fokus är på fel ställe. Då 

vi gjorde våra kurser i filmljudläggning under årskurs två fick jag en idé. Jag vill ägna hela 

mitt sista år att kontakta studenter från filmutbildningar, göra jobb tillsammans med dem och 

kunna utnyttja skolans lokaler, lärare och resurser att få vägledning och hjälp på verkliga 

problem i verkliga arbetssituationer. Jag skickade e-post och ringde personer i min direkta 

närhet som verkade inom film eller filmutbildning och erbjöd dem tjänster inom komposition 

och ljudläggning. Förutom mindre studentfilmsprojekt fick jag tre större projekt under detta 

året. Den första var en långfilmstrailer till en filmatisering av Karin Boyes roman Kallocain. 

Den andra var en kortfilm av en rysk entusiast som investerade alla sina sparpengar i att 

regissera och spela in en svensk kortfilm. Den tredje var en reklamfilm för möbelföretaget 

Sofifi. Dessa var främst nyexaminerade filmproducenter som inte än hade ett stort nätverk av 

medarbetare, som kontaktade den första personen som kontaktat dem inom det område jag 

verkade, dvs mig. Detta ledde senare till en mängd förfrågningar om fortsatta projekt då det 

gillade vad jag gjorde och på vilket sätt jag jobbade med dem. 

Första TV-projektet 

Fotografen till kortfilmen jag jobbat med, hade fått jobb som fotograf på en serie för SVT. De 

behövde en ljudtekniker för projektet och han bestämde sig för att ringa mig. Jag hade då 

aldrig gjort något plats-filmljud förut men sa ja till projektet ändå. Vi var två månader i Umeå 

då vi spelade in denna serie som kom att kallas Williams Lista. Det visade sig att de inte hade 

varken ljudläggare eller kompositör så jag erbjöd mig att göra postproduktionen för serien 

också. Jag ägnade extremt mycket mer tid på musiken än vad jag fick betalt för, så 

producenten för serien blev mäkta imponerad av det jag gjorde för dem. Av en slump på ett 

möte i produktionsbolaget lokaler går en regissör förbi som var mitt upp med 

förproduktionsarbetet till SVT drama-serien Vikingshill. Producenten skrek på regissören och 

berättande för honom om de ville ha en grym kompositör skulle de vända sig till mig. 
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Regissören verkade intresserad och han sa åt mig att skicka några musikexempel. Jag gjorde 

det och hörde inte tillbaka på flera månader och tänkte att det antagligen inte dög. 

Två månader senare ringde regissören mig och sa att han var helt slut efter 

inspelningsperioden av serien men att han hade lyssnat på kompositionerna och tyckte de var 

grymma. Arbetet med musiken satte igång ett par veckor efter det. 

De nästkommande åren spenderades med att jobba med TV-serier, reklamfilm, dataspel och 

annat inom musik och media. Då jag satt och jobbade med slutleveranserna till TV-serien 

Mattemorden fick jag ett sms från ett okänt nummer. En annan regissör som jobbat 

tillsammans med regissören från Vikingshill på olika projekt genom åren behövde musik och 

ljudläggning till några inslag till Bolibompa på SVT och jag svarade att jag kunde börja jobba 

med det samma dag. Vi jobbade effektivt och bra tillsammans och hittade många 

gemensamma nämnare i våra inspirationskällor. Denna regissören höll på med en pitch 

tillsammans med animerings-företaget Good Motion och bad mig skriva musik till den, han 

berättade att de skulle visa upp den för SVT i hopp om att få göra julkalendern i SVT 2017. 

Den regissören hade sedan innan gjort julkalendern Barna Hedenhös uppfinner julen. 

Bakgrund till julkalendern 

Julkalendern, eller adventskalendern som den också kallas är en TV-produktion som SVT 

producerar årligen. De sänder ett avsnitt per dag från första december till och med julafton 

den 24 december och engagerar både barn och vuxna i alla åldrar. Det är för många en viktig 

del av jultraditionen att under en månads tid engagera sig och följa seriens utveckling. Den 

första julkalendern sändes 1960 och sedan dess haft en mängd olika utföranden och 

handlingar. Publiken älskar att ha åsikter om huruvida julkalendern ska vara och vad den får 

och inte får innehålla. Så även den här gången, men mer om detta senare. 

I ett litet land som Sverige, med en relativt liten befolkning krävs stora resurser för att 

upprätthålla kultur på det svenska språket, därför behövs statligt kontrollerad public service. 

Med hjälp av public service-avgiften som tas in via skattsedeln kan vi i Sverige finansiera 

högkvalitativa kulturyttringar i tv och radio som aldrig hade varit möjliga annars. Detta gäller 
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även underhållning för barn. Julkalendern är den största barn-satsningen som SVT gör under 

året, så det är en stor andel av deras engagemang och resurser som går till den. 

Syfte 

När visuell media, såsom film, TV, reklam och liknande produceras så är det många olika 

konstformer som måste samarbeta för att uppnå det gemensamma resultatet. Det är bland 

annat författare, konstnärer, designers, dekoratörer, skräddare, fotografer, klippare och 

ljudläggare. En del i processen för att berätta historien är också att musik ska komponeras. 

Därför är syftet med detta arbete att utifrån ett subjektivt perspektiv beskriva och diskutera 

kompositörens uppgift i samband med en större tv-produktion. Kompositörens uppgift är att 

hjälpa historien att ta reda på rätt känslor och förstärka dem. Om man tittar på en filmsekvens 

kan musiken vara den avgörande faktorn om betraktaren skrattar eller gråter - beroende på hur 

man väljer att musiklägga den. Tillsammans med regissör och producent är det viktigt att gå 

genom serien scen för scen så alla jobbar med att förvalta samma känslor. 

I fallet med julkalendern var den centrala delen över hur vi pratade om referenser från filmer 

från 70- och 80-talen. Känslan i de filmerna har ett specifikt uttryck som vi ville komma åt. Vi 

skulle försöka modernisera ljudbilden en aning och ge det lite mer tryck i de lägre 

frekvenserna. Eftersom det var få inspelningsplatser och en förhållande liten produktion 

behövde vi trycka ut känslorna i musiken maximalt för att få det att kännas större och 

mäktigare. 

Disposition 

I slutet av november 2015 ringde regissören för Bolibompa-avsnitten till mig och behövde 

musik till en pitch-film för en TV-serie. Han var full av idéer och ville arbeta med någon han 

trodde kunde hjälpa till att fullfölja hans vision. Han berättade att de gjorde en filmatisering 

på Erika Vallins roman Speglarnas Hemlighet och den skulle säljas in som julkalender till 

SVT. Pitch-mötet skulle inträffa i februari året därpå, så det fanns tid att jobba med koncept 

redan där. Pitch-filmen var en runt en minut lång och innehöll främst ett uppvisande av hur 

man kan lösa visuella effekter på ett pris-effektivt sätt som inte tekniken har tillåtit innan. Det 

grafiska innehållet var en kameraåkning från ett laboratorium genom en spegel ut till en 
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annan värld som landade framför ett enormt palats. Efter ett par vändor fram och tillbaka med 

musiken lyckades vi till slut enas om ett koncept som fungerade. Det innehöll ett tema som 

skulle ha stor betydelse för musiken under seriens gång. 

Den efterkommande tiden fortsatte jag att jobba tillsammans med regissören på Bolibompa 

lite sporadiskt. Februari kom och passerade men jag hade glömt bort både filmen och pitchen. 

En dag i april ringer regissören till mig och säger: “Vi ska göra julkalender tillsammans!”. 

Metod 

Konceptutveckling 

Produktionen flyttade in i ett nytt kontor under april för att påbörja manus-arbetet. De var 

viktigt för dem att ha musik att arbeta med för att inspirera dem med utvecklingen av 

historien så de bokade in ett möte med mig för att prata om hur de ville att musiken skulle 

låta. Vi lyssnade på referenser och pratade om musik i film på en generell nivå, om hur musik 

ska kännas innan vi gick in mer detaljerat av vad vi ville uppnå. Referenser som föreslogs var 

äventyrsfilmer från filmmusikens guldålder. Indiana Jones, Star Wars och Tillbaka till 

Framtiden var filmer som nämndes. De ville överdriva alla karaktärer och känslor. Hjältarna 

skulle kännas som superhjältar och skurkarna var de ondaste skurkarna i världen. Jag gick 

hem och började utveckla musiken samma dag. Det första jag skrev var hjälte-temat. 

Inspirationen för temat fick bli Indiana Jones. Jag gick igenom partitur från John Williams, 

men även kompositörer som inspirerat honom, dvs Gustav Mahler, Igor Stravinsky och Sergei 

Prokofiev. Det som utmärkte sig var hur mycket rörelse stämmorna innehöll. 

Musiken står aldrig stilla. Det är den kontemporära filmmusikens motsats, där musiken mer är 

skriven som popmusik med produktion i centrum. Här måste hela soundet skrivas in i själva 

orkestreringen. Efter noggranna studier och extremt mycket musiklyssnande kände jag mig 

redo att anta utmaningen. Regissör och producent var vid första lyssningen extremt positiva 

till mitt förslag. De hade idéer på hur man kunde förbättra melodin för att den skulle sätta sig 

bättre. Dessa idéer var extremt hjälpfulla och förbättrade resultatet avsevärt. 
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Ibland kan återkoppling från regissörer kännas krystade och försämrande - men inte i detta 

fall. När produktionsbolaget fick höra resultatet var de så imponerade att de ville boka in 

Radiosymfonikerna för inspelning av musiken, vilket gjorde mig extremt glad och positivt 

inställd. Nästa tema som komponerades var Skurkarnas tema. Imperial March från Star Wars 

fick bli inspirationskällan. Det första jag gjorde tyckte regissörerna kändes för spännande, de 

ville ha mer ren ondska. En ny version gjorde där jag överdrev så mycket jag kunde, trodde de 

skulle kännas för mycket, men regissörerna älskade det! 

Det tredje och sista temat som gjordes var mer mystiskt betonat, då det handlade om en portal 

som barnen i serien finner och utforskar, en portal som kan resa till olika platser i universum. 

Det var för detta tema jag använde temat jag skrev för pitch-filmen, vilket var det absolut 

första jag kom på när jag först blev varse om projektet. Här fanns både dur och moll, 

modulationer och överraskningar, för det var så jag fick portalen beskriven för mig. Jag 

försökte se bilder framför mig och komponerade in hur det skulle låta då portalen öppnades 

och stängdes som en imagnitativ musikalisk ljudläggning. Även detta tema mottogs väl och 

jag fick inga större ändringar att göra på det. Tiden efter ägnades med att göra olika versioner 

av temana. Hjältetemat behövdes i en ledsen, en kärleksfull och längtande version. 

Skurktemat behövdes i en lugn och en storbandsversion. Portaltemat behövdes göras så att 

den kunde utvecklas under seriens gång, så man inte avslöjade allt musikaliskt material från 

första början. Efter de fått vad de efterfrågade var regissörerna nöjda för stunden. Det fortsatta 

arbetet skulle inte fortskrida förrän ett halvår senare då klippningen av materialet skulle 

påbörjas. 

Flytten till USA blev inget hinder 

Under våren 2016 träffade jag min blivande fru som bodde i Austin, Texas. Jag bestämde mig 

då för att helt och hållet flytta till Austin. Detta innebar att jag inte att möjlighet att åka 

tillbaka till Sverige på över ett år, då vi ansökte om permanent uppehållstillstånd. Jag fick 

mina föräldrar att flytta ut åt mig, och jag började köpa på mig utrustning för att kunna 

fortsätta jobbet med julkalendern. Till min stora förvåning tyckte producenterna att min flytt 

inte spelade någon som helst roll. Industrin har blivit så van att folk jobbar från alla möjliga 

olika platser att ens fysiska plats inte spelar någon roll, så länge man har tillgång till bra 
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internet. För professionella kompositörer är det väldig vanligt att jobba hemifrån med 

produktioner från hela världen, så det visade sig funka för mig också. 

Klipp-biblioteket 

Nästa fas i utvecklingen av julkalendern var temptracks. Temptracks innebär temporär musik 

som ligger till grund som referenser till musiken, som senare byts ut mot ett riktigt score. Jag 

ville absolut inte att de skulle använda Epidemic Sounds eller någon annan värdelös 

biblioteksmusik för att sätta stämningarna till kalendern så jag bestämde mig för att göra ett 

litet bibliotek av musik som klipparna kunde använda då de satte ihop scenerna i efterarbetet. 

Jag utgick från de olika temana jag skrivit och försökte täcka så många olika känslor jag 

kunde. Detta fungerade mycket bra och klipparna var nöjda med att ha tillgång till biblioteket. 

Det tog mig ungefär tre veckor att skapa en gedigen grund och en stor del av materialet som 

komponerades här är material som användes i det riktiga scoret sedan. I och med detta 

biblioteket lärde jag mig känna på hur många olika sätt temana kunde låta och på vilka sätt de 

kunde användas. 

Besvikelsen 

När klipparbetet hade kommit ungefär halvvägs fick jag reda på att produktionen hade bytt 

produktionsbolag. Detta innebar en ny budget där det inte fanns några planer på att hyra in 

Radiosymfonikerna. Detta gjorde mig väldigt besviken för det var det som jag hade sett fram 

emot mest med projektet. Hela min budget för musik hade också sänkts och jag kände mig 

inte tillfreds med sättet det kom fram på. En stor del till att jag missat bolagsbytet var att jag 

inte var på plats i Stockholm och inte var inkluderad i korrespondensen och uppdateringar om 

projektets gång. Jag fick nu den första postproduktionsplanen. Låsta klippningar skulle finnas 

i mitten av juni och musiken skulle vara helt klar i september. Det passade perfekt för mig 

eftersom jag hade andra åtaganden under hösten. 

Det riktiga arbetet drar igång 

I juni kom det aldrig några klippningar. Inte i juli heller. Jag försökte kontakta producenterna 

men de var väldigt svåra att få tag på. I slutet av juli ringde jag producentens privata nummer 
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och frågade hur det gick. Hon berättade att klippningarna inte höll måttet och de varit tvungna 

att sparka klipparen, anställa en ny och börja om från början. Detta gjorde att de skulle dröja 

ännu längre tid innan vi fick låsta klippningar. Min planering föll totalt och jag blev ofrivilligt 

ledig under sommaren. Min fru hade inte tagit någon semester då eftersom hon visste att jag 

skulle vara upptagen. 

Den uppdaterade produktionsplanen kom sista veckan av augusti. Jag skulle få klippningar i 

början av september och jag skulle vara klar med de åtta första avsnitten två veckor senare. 

Detta innebar att jag var tvungen att jobba dygnets alla timmar för att få till musiken på den 

nivå vi hade planerat. Jag organiserade mig själv ganska snabbt och byggde upp en arbetsmall 

(template) för avsnitten. Detta innebar att alla instrument och artikulationer, reverb och 

plugins som skulle användas till scoret, fanns i en session. Då kunde jag dra ut färdiga mixar 

direkt ur kompositionsfilerna. Jag skrev cirka sex minuter fullt orkestrerad och mixad musik 

per dag. Som tur var gillade regissör och producent musiken från första början, och de gav 

mig väldigt stor frihet att jobba självständigt. De kommentarer jag fick var ofta att de ville att 

skulle fylla i med musik i scener som var tysta. Det slutade med att flesta avsnitt på cirka 14 

minuter hade musik i ungefär 13 minuter. 

Det konstnärliga arbetet rent tekniskt 

I min template, alltså min arbetsmall i datorn, hade jag de instrument som jag använde absolut 

mest. Längst upp i projektet var träblås. Piccolo flöjt, klarinett, oboe, engelskt horn och fagott 

var alla från den tyska samplingsgurun Chris Heins företag. De hade en jordig och lite 

smutsig ton som passade bra för att träblåset skulle kännas levande. Flöjten jag använde är 

gjord som ett jazz-instrument och kommer från Orange Tree Samples. Den lät inte orkestral 

och kändes mer personlig än en typisk samplad orkesterflöjt. Jag hade även några spår riktig 

inspelad klarinett och flöjt som jag blandade ut med samplingarna. Dessa spelade jag in själv. 

Hollywood-winds från Cinesamples har fina runs och texturer som jag använde ibland också. 

Brasset som användes heter Cinebrass och kommer även den från Cinesamples. 

Samplingarna till brasset är inspelat i samma rum som John Williams använder för sina 

inspelningar, så det passade extremt bra för liknande typ av brass-arrangemang. Piano, harpa, 
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Celeste var också samplingar från Cinesamples. Harpan har två typer av artikulationer: 

keyboard och glissandi. Keyboard, spelas som det låter, som en keyboard och Glissandi- 

artikulationen är samplade glissandin i olika tonarter, skalor och tempon som funkar i de 

flesta situationer. Stråket bestod dels av Cinesamples Cinestrings för den stora ensemblen och 

dels av Chris Hein solo-strings som dubbade ut alla stämmor. Vad som var bra med att ha ett 

solobibliotek som spelar samma sak som orkestern är att det känns som det finns mer 

personlig närvaro i stråket. Där går också styra hur mycket första stämman ska höras jämfört 

med de andra. Chris Heins stråkar är precis som deras träblås, lite smutsigt och jordigt och 

funkar så bra i kombination med de lyxiga Cinesamples-stråkarna. Slagverket jag använde 

varierade mycket med var främst Logic Pros inbyggda samplingar tillsammans med egen-

samplade grejer. Jag hade under hela arbetets gång referenser som jag lyssnade på för att få 

det att låta så realistiskt som möjligt. Jag lyckades lura många, för både musiker, 

kompositörer och dirigenter jag pratade med trodde jag använt en riktig orkester. 

Komponera till bild 

Som jag berättade tidigare var det viktigt för mig att musiken kändes levande. Mycket av 

julkalendern var inspelat på en och samma plats så musiken var tvungen att hjälpa till att föra 

historien framåt. En teknik som jag använde ofta var Mickey Mousing. Den har fått sitt namn 

efter de första animerade filmerna som använde musik som ett alternativ till ljudläggning. 

Musiken skulle då illustrera varenda rörelse som hände i bild. Det kunde då innebära att 

musiken byter tempo, tonart och taktart i varenda takt. Musiken blir dock extremt följsam till 

bilden. För att få musikaliskt material till alla förändringar i musiken använde jag ofta temana 

som ritning. De kan vara återkommande rytmer, fraser eller skalor som utnyttjades till att 

skriva musiken följsam och levande. Det riktigt roliga började då hjältarna, skurkarna och 

portalen agerade i samma scener. Då kunde jag med hjälp av att skriva in deras teman i 

samma musikstycke illustrera konflikter som man byggt upp i tidigare avsnitt. Man kunde 

också följa deras känslor genom att hoppa mellan de olika versionerna av temana i samma 

stycke. 
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Fortsatta arbetet och leverans 

Arbetet med musiken var intensivt. Jag jobbade cirka 10 timmar per dag under 12 veckors tid 

inklusive helger. Eftersom vi blev så försenade med allting så skedde klippningen, 

ljudläggning och grade i princip samtidigt. Detta gjorde att regissören och producenten var 

extremt upptagna under hela arbetets tid. Musiken var det de var minst bekymrade över så de 

kände inte att de behövde kommentera det jag gjorde så mycket, vilket förenklade bekymret 

med tidspressen för mig avsevärt. Under arbetets gång blev min fru gravid och det tog upp 

mycket energi från arbetet vilket gjorde att de var många gånger svårt att hålla 

koncentrationen uppe. Leverans skedde i tre omgångar, första var avsnitt 1-8, andra var 8-16 

och tredje var avsnitt 16-24. De sista avsnitten levererades dagen innan första avsnittet 

började sändas, alltså 30 november. Jag vet att de fortsatte med ljudbearbetning och mastring 

fram till tolfte december innan de sista avsnitten var helt färdiga. 

Utgivning av materialet på album 

Eftersom musiken blev klar så sent och snart inpå sändning blev det väldigt stressigt när jag 

även ville ha musiken utgiven på ett album. Först hade jag tänkt ge ut en fysisk upplaga och 

det var viktigt att också få ut den då det höll på att sändas eftersom den hade känts inaktuell 

om den kom ut senare. Att SVT dröjde länge med att ge ett godkännande av utgivning gjorde 

inte saken lättare. Jag bestämde mig för att göra hela det digitala släppet själv med hjälp av 

CDbaby.com. Där kan man få ut musiken på alla de större streaming-sajter på ungefär 2 

veckor. Den 15e december kom musiken ut, nedkortat till ungefär 1h 30 min. 

Resultat 
Produktionsbolaget hade medvetet gjort en äventyrsserie för barn med den primära 

åldersgruppen mellan 7-12 men skulle tilltala både äldre och yngre. Efter den julmysiga 

Selmas Saga som hade sänts året innan visste de även att serien de gjort inte innehöll lika 

mycket julreferenser. De var också fullt medvetna om att de hade gjorde en genre-serie med 

kopplingar och antydningar till klassiska Sci-Fi-filmer. Alla människor gillar inte Sci-Fi så det 

var också väntat att de skulle möta på motstånd och häftiga reaktioner. De var också tämligen 
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säkra på att många skulle älska serien och tycka att det var den bästa julkalendern som 

någonsin gjorts. 

Den 30 november kom de första recensionerna (Lindblad, 2017; Hellsten, 2017; Brodrej, 

2017). Det var spridda skurar. DN älskade serien, SvD tyckte den var lovande, 

kvällstidningarna var inte övertygade. De var ofta brist på jul i serien som blev en 

återkommande tråd i de negativa kommentarerna och nytänkandet med julkalendern någon 

som skrevs upp som något positivt. Folk var imponerade av visuella effekter och musik. Eva 

Rydberg, som spelade en av huvudrollerna, blev hyllad även hon. Recensenterna tyckte 

manus var för stillastående och att det dröjde länge innan historien kom till skott. Den första 

december sändes det första avsnittet. De flesta kommentarer som kom in var övervägande 

positiva. Första avsnittets tittarsiffror var strax runt 1.6 miljoner. 

Tittarsiffrorna droppade ganska drastiskt de första 12 avsnitten. De som var kvar var barnen 

och deras föräldrar som älskade serien. Precis som förutspått så tyckte många att inte 

julkalendern var tillräckligt “julig” och därför slutade de titta. Förvånande var att många barn 

som var yngre än förväntat gillade att följa serien. Dessa barn har ju ofta inte sett varken 

Indiana Jones eller Tillbaka till framtiden så för dem blev detta deras första ingång till 

äventyrsfilm och de kommer antagligen ha den som referens i deras fortsatta filmkonsumtion. 

Den stora hyllningen kom från andra svenska produktionsbolag som tyckte man tagit ett 

enormt steg för barnunderhållning i Sverige. Man hade prövat en ny väg som ingen riktigt 

hade gjort innan och de tyckte att man satt en ny standard. 

De som följde serien från avsnitt 16 och framåt fick se den verkliga underhållningen. Det var 

då historien drog igång på allvar och det verkliga äventyret satte igång. Andra halvan fick 

enormt mycket bättre respons av allmänheten än första halvan, så på många sätt var det synd 

att vi inte lyckades med att skapa tillräckligt med spänning i den första halvan av 

julkalendern. 
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Väntade klagomål av arga föräldrar 

Som alltid, så har SVTs konsumenter så mycket de tycker ha rätt att tycka till om. Om vad 

som deras program bör och inte bör innehålla. Så även den här gången. I första avsnittet så 

visar barnens karaktärer på skolan de går på att de är mobbade av andra elever. Det är en 

viktig del i det dramaturgiska berättandet och karaktärsbyggandet eftersom de ska visa sig 

sedan att de hittar styrka i varandra och upprätthåller sin styrka genom motgångar. Många 

föräldrar såg de 2 första minuterna av första avsnittet och bestämde sig redan där för att 

fördöma julkalendern för att den visar att mobbning är okej. Max, en av barnens karaktärer, 

har en astma-spray som han använder vid sina nervösa sammanbrott. Detta blev anmält av 

föreningen Unga Allergiker (Meier, 2017) som tyckte SVT visade upp en felaktigt bild av 

allergi. I avsnitt 6 kommer barnen via portalen till en främmande djungelplanet. Där finns ett 

farligt monster som jagar barnen och vill äta upp dem. Regissörerna visste när de spelade in 

det att det skulle väcka reaktioner. Vilket det också gjorde. Många barn som var 3 år eller 

yngre blev livrädda för monstret och många skrev till SVT och berättade att deras barn hade 

blivit så rädda att de fick mardrömmar och svårt att sova. I avsnitt 18 ska barnen göra inbrott 

på ett museum för att kunna sno ett verktyg de behöver för att kunna laga portalen då den gått 

sönder. Karaktären Max går genom ett larm-rum med laser och ska, som i referenser till heist-

filmer, tända en cigarr för att kunna se laserstrålarna. Det tyckte många blev för mycket 

också, och återigen försökte någon anmäla SVT. 

Återkoppling på musiken 

Vad det gäller musiken så har den fått mycket positiv respons, både från medarbetare till 

publik. Folk har både mailat, ringt och skrivit till mig på sociala medier om hur mycket de 

gillat musiken och hur imponerade de varit av hur den har skapats. Tyvärr så missade jag 

biovisningen av de första avsnitten i Stockholm då jag var fast i Austin, så jag missade de 

direkta reaktionerna då folk såg och hörde avsnitten för första gången. Även producenterna 

till SVT har mailat till mig och tackat så mycket för det fina arbetet med kalendern. Både 

Arvika Nyheter och Värmlands Folkblad hörde av sig till mig för att få intervjuer angående 

jobbet med serien. Medarbetare från produktioner har delat albumet på sociala medier och 

skriver lovande om musiken. Detta har gjort mig enormt glad, att efter ha jobbat i en bubbla 
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utan kontakt med omvärlden, lyfta blicken och se att ens jobb har uppskattats så mycket av 

andra människor. 

Avslutande reflektion 
På det stora hela har julkalendern varit en viktig erfarenhet för mig. Det är den största 

produktionen jag hittills jobbat med och jag känner mig i och med detta redo att hantera ännu 

större projekt framöver. Saker jag skulle göra annorlunda är att skriva kontrakt på offert innan 

jag börjar jobba så att de inte sänker ersättningen för mig halvvägs in i projektet. Jag tror att 

produktionen väntade för länge med att kolla på grovklippningar vilket gjorde att de 

upptäckte problemet med att klippningarna inte höll alldeles för sent. Hade de tittat och 

återkopplat tidigare hade man kanske kunnat hindra allt stressande i postproduktions- 

processen som det innebar senare för alla oss andra inblandade. I mitt eget arbete har jag lärt 

mig väldigt mycket om mig själv. Hur jag jobbar under stress, hur organiserad jag kan vara 

fast jag jobbar så långt bort ifrån resten av produktionen. Det hade varit att roligt att jobba i 

samma lokaler som de andra eftersom att sitta och komponera musik själv blir ett väldigt 

ensamt jobb efter ett tag. Ett annat alternativ hade varit att sitta och jobba i ett studiokollektiv 

med andra kompositörer. Jag är stolt över hur mycket kvalitativ musik jag lyckades producera 

under så kort tid. I början hade jag svårt att komma på en minuts musik i den stilen, till slut 

komponerade jag sex minuters musik om dagen, och i slutändan över 6h musik. 

Självklart hade jag också önskat att orkesterinspelningen hade blivit av. Och andra sidan hade 

jag aldrig haft tid med att skriva ut partitur, spelat in, redigerat och mixat inspelningarna 

eftersom jag knappt hade tid att komponera den. Så även om det hade funnits budget hade vi 

aldrig hunnit få in den inspelningen. I nuläget pratar jag och produktionsbolaget om att göra 

långfilmsprojekt tillsammans framöver. I så fall kommer vi definitivt kunna spela in orkester, 

eftersom en långfilm kommer ha högre budget per minut film. 

Konsert av musiken 

Jag har också en dialog med Norrköpings Symfoniorkester om att göra en konsert med 

musiken till Julkalendern. Jag tänker en konsert där målgruppen är barn och deras föräldrar, 
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med barn som kanske får deras första konsert-upplevelse någonsin, för människor som kanske 

aldrig skulle tagit sina barn till en konsertlokal om det inte vore för att det relaterar till något 

de känner igen. Jag känner att i ett samhälle där den pop-kulturen får så mycket mer spelrum 

än den klassiska, så tycker jag man borde ta tillfället i akt att visa den orkestrala musikens 

betydelse, och kanske få ge dessa barn och familjer en bredare vision om hur man kan 

uppleva musik. Vi ska ha möte om konserten då jag besöker Sverige igen. Jag går in i 

framtiden med en stor förhoppning om att kunna jobba vidare med jag älskar mest av allt, 

musik. Speciellt musik som är en del tillsammans med andra konstformer. 

Projekt leder till andra projekt. Kontakter leder vidare till andra kontakter. Så fungerar 

världen. För det handlar om att försöka sälja en produkt som få vill köpa där 

konkurrenskraften är enorm. Å andra sidan så görs nya produktioner hela tiden för att världen 

är full av kreativa själar med olika konstformer som sin plattform. 
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