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Abstract 

Mitt eksamensarbeid handler om komposisjon og produksjon av filmmusikk. Dette var 

allerede fra da jeg søkte til kandidatprogrammet i Musik och Mediaproduktion på KMH 

(Kungliga Musikhögskolan) noe jeg hadde planer om og lyst til å gjøre. Gjennom denne 

utdanningen har jeg fått mulighet til å utforske forskjellige retninger innenfor området og 

klart å konkretisere og finne ut hva som er mine styrker og hvilken arbeidesoppgaver og 

arbeidsmetoder som fungerer for meg.  

Da jeg søkte til Musikalisk Design var min plan å skrive en oppsats om metode innen 

tverrfaglig samarbeid. Og i mitt tilfelle samarbeidet mellom komponist og regissør. Jeg ville 

jobbe med flere ulike regissører og sammenligne prosesser, ta med erfaringer, og finne 

arbeidsmåter i samarbeid som fungerer for meg. For å kunne realisere dette var det viktig å 

finne regissører som ville samarbeide og som hadde prosjekter som passet i tid og budsjett.    

Med min studiekollega Olle Markensten kontaktet jeg filmskolen STDH (Stockholms 

Dramatiska Högskola) for å se om de hadde behov for musikk til filmer. Da de ikke hadde 

noen masterprogram i filmmusikk dette året visste vi at det fantes avgangsfilmer som ikke 

hadde komponister. Vi fikk raskt svar og det viste seg at dokumentarfilmslinjen hadde et stort 

behov av musikk til sine eksamensfilmer. Få dager senere satt Olle og jeg i møte med seks  

regissører som fortalte om sine kommende filmer. Dette var filmer på 15-60 minutter som 

skulle eksamineres i mai 2013. Vi bestemte oss like gjerne for å skrive musikk til alle.  
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Innledning og bakgrunn 

 

Jeg har i mange år tenkt at det er filmmusikk jeg skal drive med. Etter å ha begynt å legge 

merke til denne interessante bakgrunnsmusikken fikk jeg etter hvert en stor interesse for Hans 

Zimmer, John Williams og Danny Elfman. Spesielt denne store episke orkestrale musikken. 

Det var ikke før jeg hadde gått noen år på Musik och Medieproduktion på KMH (Kungliga 

Musikhögskolan) jeg virkelig forstod meg på det. At det ikke bare handlet om å lage bra 

musikk; men rett musikk. Musikkens funksjon og effekt på helheten er det som er viktig. Og  

dette ble en slags kreativ renessanse for meg. Filmmusikk fikk plutselig et nytt lys og en ny 

dimensjon. Det ble plutselig mye friere og mer kreativt. Kanskje fordi jeg virkelig begynte å 

innse hvilket sterkt verktøy musikk er i en slik multimodal sammenheng. Og at filmmusikk i 

seg selv ikke er den samme når den blir tatt ut av sammenhengen. At helheten blir noe annet 

enn summen av de enkelte delene. Og dette er akkurat hva musikalisk design handler om for 

meg. Dette fenomenet kommer fra psykologien og kalles ”gestaltpsykologi”. Med 

utgangspunkt i vår persepsjon handler det om at mentale fenomener ikke forstås som en sum 

av enheter; men som organisert helhet med egen struktur og form. Innenfor 

gestaltningspsykologien finnes det mange prinsipper som er veldig verdifulle når det kommer 

til musikk i multimodale gestaltningsformer. Hvordan mennesker oppfatter ting og 

underbevisst fokuser og filtrerer. I disse to årene på Musikalisk Design har vi gått gjennom 

mange begreper og prinsipper fra andre uttrykksformer og områder som vi oversetter til vår 

egen bruk og vårt eget område. Områdene vi har basert forskningen på er semiotikk og 

multimodalitet, musikkpsykologi,  musikksosiologi, designteorier og kommunikasjonsteorier. 

Ved å applisere denne typen av forskning på mitt eget arbeid genereres en ny kilde til 

kreativitet og kommunikasjon i og gjennom musikken. Denne oppgaven kommer til å referere 

mye til denne typen teorier, samtidig som den baseres mye på min praktiske forskning og 

erfaring fra mine forskjellige kunstnerlige prosesser.  
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Problemstilling 

Grunntanken med dette prosjektet var å utforske metoder og tverrfaglig samarbeid mellom en 

komponist og en regissør. Uten å vite helt hva jeg søkte ville jeg få praksis og erfaring med 

dette, og se om jeg kunne konkludere med noe jeg kunne ta med videre inn i arbeidslivet som 

ville styrke meg på dette området. Først og fremst er dette et kunstnerlig og skapende 

prosjekt, men samtidig er dette et felt som det ikke er skrevet mye om. Så forhåpentligvis skal 

jeg dykke inn på litt ukjent farevann og finne litt interessent informasjon jeg kan skrive ned 

og dele med andre. Jeg skal komponere og produsere musikk til seks dokumentarfilmer, og 

skrive om de ulike prosessene, metodene og samarbeidende. Jeg kommer også til å referere til 

teorier fra tekster jeg har lest og skrive om mer tekniske spesifikasjoner. 

 

Teoretisk utgangspunkt og tidligere forskning 

I de ulike fagene vi har hatt i denne utdanning har vi kommet i kontakt med mye ulik 

forskning og litteratur. Det finnes veldig mye å referere til, men jeg har valgt å begrense meg 

til noen som jeg synes har vært spesielt vesentlige. Björkvall (2005) presenterer begrep som 

informasjonsverdi, visuell fremskutenhet og avgrensning/ helhetsskapende. Vi fikk i oppgave 

å overføre disse teoriene fra denne forskningen til musikk og vi innså at disse begrepene, som 

stammer fra forskning fra litteraturen, kan fungere utmerket som et analyseverktøy i en 

musikalsk sammenheng. Og denne fremgangsmåten ble veldig nyttig for oss. Å ta 

informasjon og teorier fra andre uttrykksformer og applisere dette på musikk og til egen bruk. 

Det samme gjelder Lidwell, Holder & butlers (2007). De skriver om universelle 

designprinsipper, og har et knippe konkrete eksempler på hvordan mennesker oppfatter ting. 

Mange kan dirkete oversettes til en musikalsk sammenheng, og spesielt til en multimodal 

sammenheng hvor musikken faktisk er et designverktøy. Andre kan hjelpe til å åpne dører og 

gi inspirasjon. Mye handler om hvordan et helhetlig uttrykk spiller en viktigere rolle enn 

komponentene alene. Egentlig veldig nært beslektet gestaltningspsykologi som jeg nevnte 

tidligere. Cook (1998) drar paralleller mellom musikk og språk og har interessante tanker om 
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forholdet mellom produksjon og mottagelse. Må vi egentlig ha den samme evnen til å skape 

noe for å forstå det? Eller kan vi forstå noe selv om utenfor vår evne til å produsere det? 

Vi har studert design og gestaltningsformer. Semiotikk og mulitmodalitet. Lest bøker som 

inneholder teorier og forskning som vi selv overfører og appliserer på vårt eget bruk i 

musikken. Men vi har også lest bøker om musikk. Gibson & Curtis (2005) tar for seg alle 

prosessene i hvordan man skal håndtere og lede en produksjon. Både fra den administrative, 

den psykologiske, den musikalisk og den tekniske siden. Det samme gjelder også den 

amerikanske lydteknikeren Bruce Swedien (2003) som forteller om bruken og nytten av 

stereoinnspilling. Johnny Wingstedt (20012) skriver bla om musikalske fortellingsfunksjoner i 

filmmusikk, og har kategorisert inn disse inn i seks ulike grupper. Disse skal jeg gå nærmere 

inn på senere.  

Men i bunn og grunn finnes det faktisk ikke så mye forskning å på akkurat dette området. Jeg 

har heller ikke kommet over noe som handler om samarbeid mellom komponist og regissør i 

en filmmusikksammenheng. Det er kanskje derfor det er ekstra viktig å begynne med å se hva 

som er gjort av annen forskning i andre kunstarter og uttrykksformer.  

I denne teksten henviser jeg til en del klingende materiale som finnes vedlagt i form av en 

CD. I denne kan man lett navigere seg frem ved å følge numrene teksten henviser til. Jeg 

skriver for eksempel om interfoliering, og da vil det stå (Spor10_ Interfoliering). Det finnes 

også en DVD med alle filmene jeg har komponert musikk til. Selv om tekstens innhold 

forsterkes om man ser filmene er de ikke noe jeg kommer til å henvise direkte til.  
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Metode  

Dette eksamensarbeidet hadde allerede fra idefasen et fokus på metoder innenfor tverrfaglig 

samarbeid. Dette gjorde at hver film jeg komponerte musikken til gav mulighet til å utforske 

dette i praksis. Dette var et optimalt utgangspunkt både for forskningen skyld, og for min 

egen søken etter fordeler og ulemper med ulike metoder. I de seks forskjellige filmene jeg 

skrev musikk til fant jeg ulike veier, støtte på ulike problemer og fikk ulik erfaring. Delvis har 

jeg mange håndfaste eksempler på hva som har hjulpet meg som kunstner og komponist, 

samtidig som jeg har fått mange verdifulle erfaringer om samarbeid, prosesser og 

kommunikasjon.  

De ulike prosessene  

Fire av filmene komponerte jeg musikk til selv, og to stykker komponerte jeg musikk til 

sammen med min studiekollega Olle Markensten. Det å komponere med en medkomponist til 

film forandrer prosessen veldig mye. Dette både på godt og vondt. Ulempen kan være at man 

må planlegge møter og at man er mer avhenging av hverandre for å jobbe. Man kan miste litt 

spontanitet og i mitt tilfelle ikke sitte en hel natt med noe fordi man har lyst.  

Fordelene er veldig mange. For eksempel at man utvikler og bearbeider hverandres ideer, 

lettere får et perspektiv til ting, har et tryggere omdømme og får mulighet til å diskutere og 

reflektere på en annen måte. Samtidig som det er veldig gøy og givende å samarbeide. Olle og 

jeg fungerer veldig bra sammen i et slikt samarbeid. Både personlig og musikalsk. Men 

prosessene jeg hovedsakelig vil fokusere på i denne teksten er mellom komponist og regissør. 

Regissørens tidligere erfaringer, terminologi og evne til å kommunisere musikk påviker 

samarbeidet og prosessen veldig mye. I noen tilfeller er det til ganske likt, og i noen har det 

blir veldig ulikt. Dette har utrolig mye å si for resultatet og arbeidsmengden for komponisten. 

I visse tilfeller har regissørene tydelige ideer til både musikk, instrumentering og spotting 

(plassering) mens i andre fall må skissene alene være grunnen for valg av musikalsk retning. 

Dette krever naturlig nok mye mer jobb. Det er også ulikt hvor mye frihet man som 

komponist har fått. Dette kommer delvis av hvor mye regissøren har planlagt, men også ofte 
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av hvor flittig regissøren har brukt noe temporær musikk til klipping. Om de har gjort det for 

mye kan man ende opp med å herme den musikken. De har blitt for vant til den musikken til 

bildene sine, og uansett hva man produserer passer det gamle best. Dette fenomenet 

forekommer faktisk i den første prosessen jeg presenterer her. Alle prosessene har vært ulike 

og jeg har valgt på fokusere på de tingene som skilte seg ut eller var viktig for meg i hver 

prosess.    

Kärleksförmedlingen 

”Kärleksförmedlingen” er en film av Martina Carlstedt som er en del av STDH´s (Stockholms 

Dramatiska Högskola) samarbeid med den russiske filmskolen VGIK (The Russian State 

University of Cinematography). Denne filmen handler om det russisk datingbyrå som får 

besøk av mennesker som leter etter en partner å dele livet med. Filmen er veldig komisk og 

sjarmerende. Den varer i overkant av 25 min, og vant faktisk Tempo Short Award 2013, og 

fikk kontrakt på 6 visninger med SVT like etter. Musikken komponerte jeg sammen med Olle 

Markensten. Prosessen bydde på mange utfordrninger. Både i forhold til samarbeid, 

kommunikasjon og metoder. De hadde en låt (”Supergood”) som de ville bruke som intro. 

Men pga usikkerhet med rettigheter ble vi bedt om å herme denne. Det er et veldig vanelig 

fenomen at den temporære musikken blir for godt likt av regissør og klipper, og umulig å 

bytte ut. Men blir for vant til den og den gifter seg med bildene. Så i vårt tilfelle ble det mye 

jobb med dette, samtidig som vi et sted viste at de uansett ikke kom til å bytte den ut. Vi 

prøvde både å lage en lignende låt og hadde planer om å spille inn sang. Men vi merket alle at 

vi ikke kom til å kunne klare å lage en like energisk, spontan og mest av alt autentisk låt i 

denne sammenhengen. Da det ble bestemt at ”Supergood” skulle være med ble mye av 

oppgaven vår å skape musikk i overgangsscener som bygger på en lignende setning. Vi fikk 

altså et veldig tydelig utgangspunkt i forhold til  instrumentering og sound.  Så siden 

musikken skulle høres ut som et punk-band var vi nødt til å bruke mye tid på lydbildet, 

fremføring og autentisitet. (Spor1_ Overgang) Vi fikk god teknisk nytte av det vi hadde lest 

og lært om  mikrofornplassering og mikrofonbruk tidligere denne terminen. Vi 

eksperimenterte spesielt med mikrofonens avstand til lydkilde. Dette gjør at de tidlige 

refleksjonene blir reduserte og det gir en tydeligere følelse av rommet, samtidig som det blir 

vesentlig mye lettere å mikse. Dette kommer av at avstanden til mikrofonen gir luft før de 

første transientene, og de første refleksjonene blir dempet. Et veldig logisk og brukbart triks 
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som vi fikk gode erfaringer med i dette prosjektet. Vi klarte å få det ”dirty” lydbildet vi var 

ute etter.  

Resultatet ble veldig bra og tross noen intensive dager mot slutten av prosjektet var det et 

vellykket samarbeid både mellom komponistene og med regissøren. Vi fant tidlig ut hvilken 

tekniske spesifikasjoner vi skulle forholde oss til. Og selv om vi fikk filmen ganske sent i 

prosessen hadde vi mulighet til å jobbe. Dette var den første filmen Olle og jeg jobbet 

sammen på. Dette gikk veldig bra, men vi støtte også på utfordringer og fikk erfaringer som 

gjorde samarbeidet lettere i de neste filmene. For eksempel tok Olle en del kontakt med 

regissøren uten å prate med meg, hvilket gjorde at jeg følte meg utenfor en periode. Han satt 

på informasjon som jeg ikke viste om. Vi pratet om dette og kom frem til at vi alltid må 

inkludere hverandre i mailtråder og prate sammen med hverandre før vi ringer regissøren. Vi 

kom også frem til at det var lettere om vi var tydeligere med at en av oss var en slags 

prosjektleder. Dette blir viktig i intensive perioder og spesielt med større prosjekter, og viste 

seg være en verdifull erfaring i de fremtidige samarbeidende.  

I sluttprosessen av denne filmen ble vi også bedt om å lage dekkmusikk til 

bakgrunnsmusikken som lå bak dialogen. Altså diegetisk musikk de ikke kunne fjerne fra 

kameraets mikrofoner. Og som de heller ikke har rettigheter til å ha med i filmen. Vi fikk da 

lage musikalske matter og beats som passet bakgrunnsmusikken helt enkelt for å drukne den. 

Dette var en ganske hjerteløs og mekanisk jobb, og vi lurte på om dette egentlig var 

komponistens jobb. Kanskje heller dette er noe lyddesignere bør ta seg av. Uansett fikk vi 

jobben gjort og resultatet ble bra.   

Genom Dagen 

”Genom Dagen” er en film av Sylvelin Måkestad som handler om en familie som splittes. 

Den begynner med at moren i familien sniker seg ut en morgen, og sender en tekstmelding til 

barnas far at han må passe på barna. Filmen er en dag fra morgen til kveld hvor vi følger faren 

i familien som tar med barna på en hytte, samtidig som vi følger moren i familien som reiser 

på en båttur i skjærgården. Filmen er en fusjon av dokumentar og fiksjon. De hadde et manus 

skuespillerne improviserte over. En eksperimentell fremgangsmåte som jeg synes var veldig 

spennende. Mye ble skapt på innspillingen gjennom improvisasjon og veiledning. Verdien av 

dette og visjonen Sylvin hadde var å fange en urørt følelse og en ektehet som kanskje ikke 

hadde kommet om alt var planlagt. For eksempel skal barna i filmen legge på sengetøy selv 
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for første gangen. Dette er faktisk i virkeligheten første gang de gjør det, og de får finne det ut 

selv foran kamera. Eller første gang de går inn i en ukjent hytta og skal utforske. De filmes 

første gang de går inn i hytta. Sylvelin og jeg hadde et godt samarbeid. Sylvelin var dyktig til 

å male opp abstrakte bilder av hva hun ville ha, samtidig som hun hadde noen konkrete 

referanser. Som for eksempel instrumentasjon. I begynnelsen hadde hun tenkt at det skulle 

være mye saksofon og et stort balladeaktig beat. Litt skeptisk lagde jeg en skisse som var etter 

hennes direktiv, men som vi komme frem til at ikke kom til å få rett funksjon i filmen 

(Spor2_Saxofonballade). Hennes neste referanse var natur. Jeg fikk en ide om å bygge en 

synth ut de naturlige overtonene som kommer når man svaier et stort plastikkrør i luften. Jeg 

samplet dette med esx24, kombinerte denne synthen med et orgel og komponerte et tema. 

(Spor3_Natursynth) Jeg synes selv at temaet hadde en spennende effekt når den kom i 

kombinasjon med bildene. Vi brukte ikke denne, men den hjalp oss føre dialogen videre. 

Denne skissen tok jeg faktisk med til Ida og vi teste denne i Årsringar. Den har en intensivitet 

og melankoli jeg er veldig fornøyd med, men den passet ikke perfekt til noen av filmene. 

Etter dette fikk jeg ny referansemusikk hvor hun i stedet ville ha med slidegitar. Og i denne 

låten forstod jeg hva hun var ute etter. Og skissen jeg sendte henne denne gangen ble faktisk 

den vi brukte. (Spor4_Tema). Tross at det var en dårlig innspilling jeg spilte inn i soverommet 

mitt. Jeg spilte inn alt på nytt i Studio2 på KMH med Neumanmikrofoner, dyr gitar og en ny 

slide, men denne ble ikke i nærheten like robust, følsom og ekte som den første.  

Hun var opptatt av at musikken skulle skildre naturen, og hadde tidlig en idé om at barna og 

moren skulle ha en kontakt gjennom naturen. At de er med hverandre selv om de ikke er 

samme sted. For eksempel ville hun teste å lage musikk som representerte hav og vind. Dette 

er faktisk veldig tydelige og bra referanser for meg som komponist. Det var en lett og åpen 

dialog og vi hadde god plass til å utforske forskjellige muligheter uten at det ble for mye 

skisse-jobb på meg. Da vi hadde funnet hovedtemaet og instrumentasjon lagde jeg to 

versjoner til. En til da barna legger seg. Fortsatt slidegitar men en oktav ned, små 

temaendringer og litt mer ro. Og en til som rulletekstmusikk. Her utviklet jeg hovedtemaet og 

lot den åpne seg mer.  

Bruken av skisser var veldig verdifull i denne prosessen. Vi har hatt en kommunikasjon med 

musikk. ”Pratet musikk med musikk”. Musikk inneholder så mange parametere, og i brist på 

terminologi kan man snakke om helt forkjellige ting selv om man tror man snakker om det 

samme. Om man bruker musikk som utgangspunkt er det mye lettere å konkretisere. I mange 
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tilfeller brukte vi skisser som lydbanker da Sylvelin forsøkte å tydeliggjøre for meg hva hun 

likte og ikke likte. Det begynte ofte med at hun forklarte det verbalt uten at jeg forstod, og da 

vi deretter eksemplifiserte med musikk skjønte jeg det med en gang.  

Musikken i denne filmen er spilt inn helt uten metronom. Jeg innså at dette var en 

arbeidsmåte og metode som fungerte bra for meg. Det er lett å bli bundet i en ”grid” og til et 

klikk bare fordi man har det. Denne filmen åpnet mange dører for meg på den fronten, og fikk 

meg til å innse at en metronom ofte stjeler mye følelser fra musikken, og at det er ekstremet 

mye ladning og følelser i et variabelt tempo som ofte forsvinner da man motorisk setter et fast 

tempo i ens sequencingprogram. For meg ble dette en frigjørelse som åpnet mange dører. Jeg 

endte opp med å gjøre på samme måte da jeg jobbet med Akilles Tå, Årsringar og delvis i 

Where the birches grow.  

Männen Från Vidsel 

En film av Sven Blume. Filmen følger fire menn fra Vidsel som alle har asiatiske koner. En 

ganske stillestående film som tar en titt inn i deres liv og hverdag. Skildringen har ingen 

tydelig vinkling om hva den synes om denne typen av ekteskap. Den er veldig åpen og lar 

seeren skape sin egen mening. I denne filmen samarbeidet jeg med Olle Markensten, og 

akkurat på dette området fikk vi en stor utfordring når det kom til komposisjon av musikk. 

Om man gjorde for mye eller for lite av noe fikk det for stor betydelse i filmens egentlige 

nøytrale budskap. Vi brukte mye tid på finne riktig musikk. Vi sendte mange skisser frem og 

tilbake. Sven er veldig bevisst på musikk og veldig flink til å beskrive hva han vil ha. Dette 

gjorde jobbe mye lettere, og vi lærte mye av å samarbeide med han. Feedback og respons var 

alltid konstruktiv. Han hadde en ide om at det skulle være mandig og låte som Norrland og 

ikke antyde for mye. Og her fikk vi prate igjen musikk med musikk.  

 

Olle og jeg hadde et godt samarbeid og var fra starten enige om hva som var viktig for filmen.  

Fra det forrige samarbeidet hadde vi litt mer erfaringer og metoder vi skulle ta vare på. Denne 

filmen ble litt lengre enn de andre, så her fikk vi god erfaring med bruken av forskjellig 

tematikk i en lengre sammenheng. Det er ingen tydelig drama eller dramaturgi i filmen, men 

vi hadde forkjellige sekvenser som skulle plasseres. I de andre filmene har det vært mindre 

forandringer i tematikken. Vi innså dette tidlig i prosjektet, at denne typen dokumentarer ikke 

har plass til for mye tematiske forandringer. I de fleste tilfellene handler det om et tema som 
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utvikles og forandres. Spesielt når det bare er tre musikkinnslag i hele filmen. Men i denne 

filmen fikk vi litt større spillerom. I denne filmen fikk vi faktisk skrive en outrolåt med tekst 

og vokal. Dette var noe Sven nevnte i første møtet, og allerede da skrev jeg en skisse som han 

ble fornøyd med (Spor5_Låtskisse). I slutten av prosessen spilte vi inn en fin versjon av denne 

med ny tekst, men vi fikk ikke til samme følelse. Litt likt fenomenet jeg opplevde i ”Genom 

Dagen” da jeg spilte inn alt med dyre mikrofoner, men miste kjernen i musikk på veien. Etter 

denne versjonen gjorde vi om litt og fant en ny vokalist. Dette ble en passende outrolåt som 

fanget følelsen i filmen bra (Spor6_Sluttlåt). Den gir tid til ettertanke uten å peke for sterkt i 

noen retning. Å ikke si for mye var som tidligere nevnt en utfordring, og dette ble spesielt 

merkbart da vi skrev tekst.  

Årsringar 

”Årsringar”er en film av Ida Lingren som handler om en unge jente som har mistet sin søster. 

Bildefortellingen følger et tre fra hugging til snekkeri som senere blir en barnekiste. Samtidig 

forteller jenta om sin søsteren og om dagen hun døde. En veldig sterk film på ca 13 minutter. 

Fra første stund hun fortalte om filmen fikk jeg mange ideer. Jeg fikk et tydelig bilde av 

hvordan musikken skulle kunne skildre evighet, åpenhet og være alvorlig uten å bli trist. Det 

var Ida tydelig på også; at musikken skulle skildre hennes styrke mer enn at det bare var en 

trist fortelling. Vi var gjennom hele prosessen opptatt av dette. Denne filmen kom med en 

tynge og et alvor som gjorde at denne etiske problemstillingen ble ekstra viktig. Alle 

avgjørelser vi tok portretterte både hun personlig og deres fortelling på en viss måte. Vi hadde 

god kommunikasjon gjennom hele prosessen og resultatet ble veldig bra. Hun gav meg mye 

plass til å utforske, selv om hun hadde bestemt seg for at det skulle være minimalt med 

musikk i filmen. Min første impuls om komposisjon kom til etter første møtet vi hadde 

(Spor7_Tidlig Skisse). Denne var basert på en piano-loop jeg spilte inn. Denne viste seg å 

være en perfekt byggesten i filmen og ble hovedingrediensen i sluttresultatet. En veldig kort 

sekvens som loppes. Gir både følelse av evighet og sirkel. Passer perfekt il tittelen 

”Årsringar”.  

Vårt samarbeid fungerte veldig bra. Tross at prosjekt ble ganske forsinket fikk jeg godt om tid 

til å komponere musikk. Dette samarbeidet var også det eneste hvor jeg fikk en ferdigklippet 

film med tidskoder og panorert lydspor. En veldig komfortabel situasjon for meg. Jeg synes 

også denne filmen var veldig bra, hvilket gjorde prosessen mye mer motiverende og 
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inspirerende. Ida var veldig bevisst på hva hun ville og ikke ville ha, og hadde et godt øre for 

musikk. Dette får meg til å stole på hennes dømmekraft, og det ble et samarbeid med mye 

respekt for hverandres ideer. Etter vi så gjennom filmen sammen for første gang tenkte jeg 

spontant at det er veldig mye plass til musikk, og at den kommer til å få en stor rolle. Det 

kommer til å bli veldig tydelig når den begynner og slutter. Jeg gikk gjennom filmen med 

Johan Ramström, og vi lagde en liste med potensielle steder å plassere musikken. Dette var 

veldig verdifullt. Vi kom også frem til at man kunne ta med ”stems” til Ida, så hun kan teste å 

plassere musikken i mindre puslebrikker. Altså for eksempel i 4 spor. Pianoloopen, en pad, 

gitarer og symfoni. (Spor8_Stems) På den måten kan hun selv teste ulike varianter. Da 

musikken er veldig minimal, abstrakt og flytende fungerer de fleste av elementene over 

hverandre. Ida og jeg pratet mye om hva bildene og fortellingen ikke sier, som da musikken 

kan brukes til å si eller understreke. Og etter at hun gav meg nøkkelord ”vind” fikk jeg en idé 

om å komponere et tema basert på call and response. Et pianotema som svares av vind-

bølger. Disse bølgene orkestrerte jeg med fagott, cello, pads og samplet vind. Og på denne 

måten få pianoet til å representere jenta som forteller, mens bølgene er naturen som svarer 

henne. Hvilket betyr at naturen hører henne. Og om det fungerer rett; at bølgene i musikken 

representerer at hennes døde søster noe sted i naturen hører henne. Vi endte opp med å 

benytte oss av disse bølgene, men pianotemaet jeg hadde komponert kom vi frem til at tok for 

mye fokus. (Spor9_Pianotema) Pianoet kommer inn etter 58 sek.  

Akilles Tå 

”Akilles Tå” er en film av Saman Hussein som handler om hans bestefar som har et virus i 

stortåa. Samans første ide var faktisk å lage en film om havsnomadene i Thailand, men ble 

stoppet pga for dårlig planlegging og for lite budsjett. Denne filmen komponerte jeg musikk 

til sammen med Olle Markensten. Allerede fra begynnelsen av dette prosjektet visste vi at 

dette var et samarbeid som kom til å kreve mye. Og her fikk vi erfare drastisk endringer, 

dårlig oppdatering og feedback, og mye unødvendig jobb. Det var vanskelig å finne metoder 

som hjalp oss gjøre prosessen effektiv. Regissørene vi har jobbet med har veldig ulik 

kompetanse og erfaring når det kommer med musikk. I dette tilfelle krevde det mye jobb å 

testing for at Saman skulle vite hva han ville og ikke ville ha. Han kunne være alt fra å si 

”maks 2 instrumenter” på et møte, og på neste møte si at han ville ha ”indie-pop”. Og selv om 

han kanskje viste hvordan funksjon musikken skulle ha, klarte han ikke å forklare det. Det var 

veldig mye usikkerhet og en dårlig oppfatning om hvor mye tid det tar for oss å gjøre alle 
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disse endringene. Vi fikk rive oss i håret mange ganger, men vi klarte å finne ut hva han ville 

ha til slutt. Olle og jeg komponerte all musikk sammen, men i denne filmen var vi også nødt 

til å dele på oss for å kunne være effektive mot slutten. Dette føltes veldig bra. I denne filmen 

utnyttet vi virkelig at vi var to stykker som kunne produsere og samarbeid på distanse. Vi fant 

en metode som gjorde at vi fikk maksimert vår kapasitet. Jeg jobbet for eksempel med de 

”kurdistanske musikksekvensene” mens Olle orkestrerte intro og outro musikk. Vi har funnet 

mange metoder som fungerer for oss som et team, og i denne filmen fikk vi teste mye nytt. Å 

skrive musikk til denne filmen var en slitsom og tidskrevende prosess, men vi lærte mye om 

hvordan vi kan jobbe effektivt sammen og hvordan man iblant må ta drastiske beslutninger 

for å komme videre. Vi lærte også at vi som komponister har en grense, og at vi må bli bedre 

på å si nei. Vi fikk et bedre perspektiv på hva vi selv synes at det er akseptabelt at regissøren 

kan kreve. Det er lett å ta hele ansvaret på seg og ende opp med å jobbe alt for mye. Om vi er 

allerede fra begynnelsen av prosjekterer er tydeligere på dette i fremtiden kommer det til å blir 

lettere for alle.  

Da jeg jobbet med musikken til tilbakeblikkene til Kurdistan var dette stillbilder med en 

voiceover. Her fikk musikken mye spillerom. Annet en at autentisiteten og musikkens 

informative funksjon var en viktig faktor fikk jeg mye erfaringen med interfoliering. 

Interfoliering handler om at noe gir plass til noe annet. Et samspill. I en lydverden kan dette 

innebære at frekvenser o.l fra to lydkilder ikke ligger i samme områder samtidig, da de 

forstyrrer hverandre. Eller at man ikke klarer å separere på to kilder fordi de stjeler fokus fra 

hverandre. Eller at noe pauser når noe annet klinger. For meg har dette vært et viktig begrep å 

ha i bagasjen. En metode som jeg virkelig har hatt nytte av. Både i mikssammenhenger, 

komposisjonssammenhenger og i film. I dette tilfellet var det viktig for meg at musikken ikke 

tok monologens plass. Jeg passet derfor på å komponere musikken slik at de musikalsk 

frasene kom i monologens pusterom.  

(Spor 10_Interfoliering) 
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For å få til dette krevde det mye testing og improvisasjon. Jeg brukte ikke metronom, så det 

eneste jeg forhold meg til var den visuelle antydningen jeg fikk av voiceoverens lydbølger i 

audio-sporet. Dette gikk med stor overraskning veldig smertefritt. Det som var krevende var å 

huske hva man improviserte, komponere og deretter få et muskelminne i denne timingen. 

Dette kunne jeg ikke gjort om jeg ikke var en habil gitarist, eller om jeg ikke kunne 

improvisere. Da ville prosessen vært mye mer tidskrevende. Man måtte ha programmert et 

variabelt metronomspor, og dette kunne gjort stykket mer mekanisk. I 3 av 4 filmer i dette 

prosjektet jeg har komponert alene har jeg ikke brukt noen form av metronom. Dessverre var 

verken Olle eller jeg med i sluttmiksen av denne filmen, og sluttresultatet ble at musikken tok 

alt for mye plass i disse tilbakeblikkene. Dette var en litt negativ overraskelse da vi så filmen 

for første gang på kino. Etter all jobb med interfoliering automatiseres plutselig musikken opp 

og ned i hytt og pine. Men dette var også en lærdom. Både at man skal være med på å sette 

nivåene i sluttmiksen, og at bakgrunnsmusikk komponeres for å være i bakgrunnen. Om vi 

viste at musikken skulle stilles så høyt hadde vi komponert og produsert det annerledes.  
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Where the Birches Grow  

Denne filmen ble en ekstra film for meg i dette prosjektet. I et møte med Sylvelin nevnte hun 

at deres komponist hadde hoppet av en annen film hun gjorde som skulle til miks tre dager 

senere. Denne filmen handler om en ambulanse på en liten øy i russland og er laget av 

Sylvelin Måkestad og Sven Blume. Denne filmen er også en del av deres samarbeid med den 

russiske filmskolen VGIK. Jeg tok utfordringen og skrev og produserte all musikk på en dag. 

Jeg har gjort dette en gang før, og jeg fikk samme positive overraskelse nå. Når man har et så 

hardt press og så nær deadline må man skru av mange filtrere og jobbe på impulser. Og dette 

er jeg god på. Jeg trives godt med denne typen intensiv jobbing akkurat pga dette. Man skrur 

av visse filtrere som gjør at musikken bare kommer. Og jeg tror det er det som er mitt mål 

som en skapende kunstner. At man skal komme opp på et så høyt nivå at til og med det man 

skaper i denne tilstanden blir bra. At alle kunnskapene og erfaringene man har sitter i 

ryggraden, og ikke behøves tenkes frem eller stille spørsmål til. Og jeg tror dette er noe man 

blir bedre på om man er bevist på det. Øke sin intuitive intelligens. Vi har diskutert dette i vårt 

forskningsforberedende kurs og har lest boken BLINK av Malcom Gladwell (2007) som 

handler om akkurat dette. Å jobbe på impulser, ta raske avgjørelser og kunne stole på og følge 

magefølelsen. Der finnes det mange eksempler på folk i andre typer arbeid og innen andre 

kunstarter som tar lynraske avgjørelser som oftest blir rett når man har kompetanse og 

erfaring. Og ved å jobbe på denne måten i denne filmen tror jeg at dette var essensielt for 

meg. Delvis for at jeg skulle rekke det og delvis for at jeg skulle kunne skape den musikken 

jeg gjorde.  

Musikken jeg skrev var basert på et pianotema. Det kom ganske fort og ble en rød tråd i hele 

komposisjonen. Som i både Kärleksförmedlingen og Männen från Vidsel var det veldig viktig 

at musikk hadde en autentisk følelse. Og mye av dette fikk jeg frem i dette tilfellet med en litt 

ustemtgitar og robust sound. I denne filmen brukte jeg også en teknikk Olle tipset meg om en 

gang. At man kan laste inn hvilken som helst .aiff-fil som IR-impuls i Space Designer i 

Logic. Programmets valgte audiospor spilles da gjennom denne musikken som et reverb. 

Dette åpner mange dører for eksperimentering med matter og pads. Man kan få relativt 

statiske matter til å ha et liv og bevege seg. (Spor11_Pad) Denne teknikken brukte jeg også i 

Årsringar, og er spesielt verdifull om man har dårlig tid. 
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Øvrige deltagere i prosjektet 

Andre enn de fem overnevnte regissørene og medkomponist Olle Markensten har jeg i dette 

prosjektet tre personer som har bidratt med mye. Dette er filmmusikklæreren på KMH Johan 

Ramström som har vært en stor hjelp med kunstnerlig handledning og feedback, samt Johnny 

Wingstedt som har vært til stor hjelp med det teoretisk og akademiske grunnlaget jeg henviser 

til i denne teksten. Komposisjonslæreren Johan Hammerth har også bidratt med feedback og 

refleksjon kring komposisjonene.  
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Resultat og refleksjon  

Hovedresultatet i mitt eksamensarbeid er filmene jeg har skrevet musikk til. De er mitt 

kunstnerlige resultat i dette prosjektet. På den teoretiske siden har jeg kommet frem til 

resultater gjennom å analysere de ulike prosessene, metodene og opplevelsene hver film har 

gitt. Her har jeg oppdaget hva som fungerer for meg og funnet mange gode verktøy jeg kan ta 

med inn i fremtiden. Jeg har hatt god nytte av mitt teoretiske utgangspunkt. Jeg har fått 

eksperimentert og utforsket flere teoretiske forskninger fra andre felt og applisert disse på mitt 

eget område samt testet det i praksis.  

Metoder og samarbeid  

Som jeg hadde trodd ble det seks helt ulike prosesser. Tidsrammene var veldig ulike, antall 

møter vi hadde og hvor konstruktiv feedbacken var. Hvor mye kunnskap og evne til å 

formidle hvilken følelser musikken skulle skape i filmen, og viten om hvilken funksjon 

musikken skal ha. Men til felles har alle prosessene den personlige kontakten som oppstår, og 

hvor verdifullt det er for meg å kunne tilpasse seg disse. Man må kunne åpen for å bli betrodd, 

og man må være selvsikker for å bli respektert. Og dette skiller seg enormt fra fall til fall, og 

om man ikke ser disse nyansene selv kan dette gå helt mot sin mening. At man oppfattes feil. 

Som i all menneskelig kontakt. I en slik situasjon gjelder det å være en kameleon. Det er tross 

alt deres prosjekt, og jeg og musikken er bare en liten del av det.  

Samarbeidet fungerer best når regissøren vet hva hen vil ha, vet hva musikken skal tilføre og 

har terminologi til å kommunisere dette. Spesielt dette siste punktet tror jeg med Johnny 

Wingstedt´s (2005) seks musikalsk fortellingsfunksjoner som grunnlag kan forbedre og 

forenkle i mange tilfeller. Som jeg tidligere nevnte finnes det ikke mye litteratur om dette, og 

spesielt for regissører tror jeg dette er vanskelig å få tak i denne informasjonen. I fremtiden vil 

jeg ta med denne modellen for å gjøre kommunikasjonen lettere og få en tydeligere og mer 

definert terminologi. Man får på en lett måte gruppert og definert hva man egentlig prøver å si 

og gitt en akademisk terminologi som da alle innbladene forstår.  



 16 

Både Olle Markestenen og jeg fikk flere tekniske rutiner gjennom denne prosessen. Erfaringer 

med fordeler og ulemper på ulike måter å håndter filer og dokumenter. I de siste prosjektene 

hadde vi mye større erfaringer og flyt med dette. For eksempel jobber vi bare i 44.1 kHz for å 

unngå farer. Alt som eksporteres ut av programmet formateres om til 48 kHz, men i 

programmet er vi konsekvente. Dette er viktig nå det er mange filer i forskjellige format. Vi 

fikk også bra rutiner på backup og deling av prosjekter, og et samarbeid på en digital 

plattform. I flere av prosjektene brukte vi Dropbox som felles filmappe og WeTransfer til å 

sende filer. Vi fikk rutine på å alltid skrive inn TCR-koder i tittelen og være tydelige med vårt 

eget system til å navngi ulike filer og prosjekter. For å være sikre lagde vi ofte nye 

logicprosjekt (spare som) med ny dato i tittelen hver dag. På denne måten kan vi alltid gå 

tilbake om noe går galt, eller om vi behøver å se hva vi hadde fra før. Vi synkroniserer nå 

også alltid alle dataprogrammer og plug-ins med hverandre for å kunne jobbe på samme 

prosjekter på forksjellige dataer.  

Som jeg skrev om tidligere blir prosessene veldig påvirket av hvor mye søken etter musikk 

baseres på skisser eller referansemusikk. Og da altså hvor vidt regissøren vet hva hen vil ha. 

Jeg tror det er en stor fordel å være forbredt på at man må lage mange skisser på denne jakten. 

Og jeg tror det er enormt viktig som komponist å kunne være kreativ under press, samtidig ha 

de tekniske kunnskapene man behøver for å kunne lage en skisse som låter bra på kort tid. En 

skisse er en skisse og behøver ikke være ferdigprodusert. Men jo nærmere man kommer sin 

egen visjon om hvordan det skal låte desto lettere blir det å kommunisere og presentere sin 

ide. Da blir samarbeidet mer effektivt. Og jo fortere man leverer en ide jo fortere kan man 

starte en diskusjon.  

Teorier i praksis  

Som jeg innledende nevnte finnes det en god del litteratur og forskning jeg har hatt i bakhodet 

gjennom dette prosjektet. Mye som jeg ikke har tenkt på i lignende situasjoner før, og mye 

som har åpnet dører. Fordelen med at mange av tekstene ikke er skrevet om musikk er at det 

fungerer mer som en veileder og døråpner enn en oppskrift. Man får tenke til selv og det 

finnes rom for både tolkning og utforskning. Dette har både vært bevisst og ubevisst med i 

prosessen, og jeg skal gå dypere inn på noen av kategoriene og teoriene som har vært 

vesentlige for meg i dette prosjektet.  
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I kurset ”Musikalisk Design” ble vi introdusert til boken ”Universal Principles of Design” av 

Lindwell, Holden & Butler (2005). I denne finnes det en rekke universelle designprinsipper 

med eksempler på hvordan de fungerer. En veldig oversiktelig bok med konkrete eksempler. 

Og disse er ofte veldig lett å oversette til musikk. Eksempler på disse kan være horror vaqui 

som handler om redselen av tomhet. Man fyller alltid opp med ting, men egentlig fungerer 

dette mot sin mening.  De presenterer det gylne snitt som er egentlig er en matematisk formel 

til en oppdeling av en linje. Denne har blitt brukt mye i bildekunst og har en veldig naturlig 

forankring. I følge DaVinci finnes det mange forhold på den menneskelige kroppen som 

burde være lik det gylne snitt for å være en perfekt kropp.  Et prinsipp som er mye brukt i 

kunst. Det finnes et designprinsipp som kalles proximity som innebærer at man får tydeligere 

oversikt over noe om man grupperer de elementene som har noe til felles og separere de fra de 

som ikke har det. Det blir mer oversiktlig om man danner et hierarki. Dette kan også minne 

om prinsipper innen gestaltningspsykologi. For eksempel symmetri,  enkelhet og periodisitet. 

Symmetri handler om at seeren ikke skal få inntrykket av at noe er ute av balanse, savnes eller 

er feil. Hvis et objekt er asymmetrisk sløser seeren tid på å finne problemet i stedet for å 

fokuser på helheten. Denne ordenen konnoterer bla stabilitet, konsistens og struktur. Enkelhet  

handler om at hjerne alltid søker den enkleste løsningen på for eksempel et visuelt problem. 

Vi trekkes til de lettere løsningene fordi de er lettere å identifisere og relatere til. Periodisitet 

handler om at vi har en tendens til å gruppere elementer som repeteres.  

Resultatet av dette og verdien av disse utvalgte prinsippene har vært viktig i min utdannelse 

og i dette prosjektet. I alle filmene jeg har komponert musikk til har dette vært et verktøy å 

forholde seg til. Selvfølelig ingen regelbok på hvordan man må gjøre, men som en hjelp. I 

filmen ”Årsringar” var det viktig for meg å la musikken ha en slags periodisitet. Musikken 

måtte ha sin plass og fungere som en enhet. Og ikke forveksles med noe annet eller ta 

lyddesignet plass eller tar for mye fokus. Musikken inneholder heller ingen store 

overraskelser og kan til den grad det fungere beskrives som symmetrisk. Musikken i ”Genom 

Dagen” er for eksempel ikke symmetrisk.  

I sin tekst om narrative funksjoner i multimedia (Johnny Wingstedt 2005) har han et avsnitt 

om musikalsk fortellerfunksjoner. Han deler disse opp i seks kategorier. En emotiv, 

informativ, deskriptiv, veiledende, retorisk og temporal funksjon. Denne oppdeling og 

kategoriseringen har vært et viktig verktøy for meg i min musikk. I mitt prosjekt har jeg brukt 

den til tre forskjellige ting. Jeg har brukt den som et kommunikasjonsverktøy, en 
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inspirasjonsverktøy og et analytisk verktøy. Kanskje viktigst for meg har den vært innen 

kommunikasjonen. Det finnes lite forskning på dette området, og selv om dette er viktig for 

meg tror jeg denne tabellen er et like viktig verktøy for regissører. Ofte er det faktisk de som 

behøver terminologien og muligheten til å ordlegge hva de er ute etter og hvilken funksjon 

musikken skal ha. Og for meg å kunne ta med denne tabellen til regissøren gjør dialogen og 

samarbeidet mye lettere. Vi kan se på referansefilmer og spekulere i hvilken funksjon 

musikken har forskjellige steder. Lettere finne ut hva vi egentlig er ute etter i musikken.  

Dette er en konkret metode jeg tror kommer til å være verdifull for meg i fremtiden.  

For eksempel kan vi kartlegge hva som gjør at musikken har den effekten på helheten som 

den har. I ”Årsringer” gir musikken en følelse av evighet, natur og åpenhet. Om vi bruker 

denne modellen som utgangspunkt kan vi for eksempel begynne med at den temporale 

funksjonen i musikken bidrar til følelsen av evighet. Pianloopen går uendelig i en repeterende 

kort sirkel.  Vi kan si at følelsen av natur kommer fra vinden musikken hermer. Dette går inn i 

en deskriptiv funksjon. Og hele uttrykket med lyden tekstur, harmonikken og den arytmiske 

svevingen alle bidrar i musikkens emotive funksjon. Med et lite veiledende skjema som dette 

blir dialogen vesentlig mye lettere og jeg tror barrierene som oppstår innen avanserte 

musikalsk terminologier forsvinner. I ”Akilles Tå” har musikken en sterk informativ funksjon 

da den tydelig gir informasjon om både miljø og kultur.  Det samme gjelder musikken i 

”Kärlekförmedlingen”, samtidig som den også til tider har en retorisk funksjon, da den nesten 

kommenterer og ironiserer det som blir sagt og gjort i filmen. En utfordring i ”Männen från 

Vidsel” var å skape en sammenheng i lengre bildesekvenser. Ramme inn og på en måte lage 

fraser av bildene. Da kan vi si at musikken har en veiledende funksjon.  

Diskusjon og refleksjon 

Jeg spekulerer fra tid til annen på hvor stor rolle denne utdanning har for meg i praksis. I de 

fleste fall ser mine potensielle arbeidsgivere på portfølje og referanser. Og i de fleste fall gir 

folk jobben til noen de kjenner, har jobbet med før eller har blitt anbefalt. Da handler det altså 

til en veldig høy grad om erfaring og networking. De færreste bryr seg om at jeg har studert. 

Derfor er det viktig for meg at denne utdanning er relevant til dette spesifikke markedet. At 

den forbereder meg på dette. Det er viktig for meg blir det viktig å spørre meg selv om hva 

jeg får ut av dette, og hvordan jeg kan utnytte det på best mulig måte. Det er ingen tvil om at 
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det er verdifullt og styrker meg på arbeidsmarkedet, men jeg tror det er viktig for meg å 

definere akkurat hvorfor. Hvilken fordeler gir denne utdanningen meg og hvordan kan jeg 

utnytte det på beste mulig måte. Hva gjør meg spesiell? 

Cook (1998) drar i sin bok paralleller mellom musikk og språk, og han har noen veldig 

interessante vinklinger angående likeheten av forholdet mellom produksjon og mottagelse. 

For eksempel at man kan forstå komplekse setninger uten at det er noe man ville sagt eller 

kommet på selv. Og hvordan det samme gjelder musikk. Man behøver ikke å kunne 

komponere for å forstå. Jeg tror mottaking av musikk er mye mer dirkete og intuitivt enn 

språk. Alle lytter til musikk ulikt, og måten det kommuniserer på er utenfor de vanlige 

rammene vi ofte plasserer og definerer musikk i. Som vi i motsetning lettere kan gjør med 

språk. Dette er det som gjør musikk til det unike mediet det er; det går rett inn i sjelen. 

Musikk har muligheten til å kommunisere uten noe som helst forkunnskaper. Uansett hvilket 

kunnskaper eller erfaringer mottageren sitter på. Selvfølgelig kan denne mottagelsen variere 

fra fall til fall, men alle har et unikt utgangpunkt. Senere snakker han om hvordan vi 

forestiller oss musikk, og kan ha det på hjernen. Og at det der ikke har sin temporale 

funksjon; man har et bilde av en melodi som står stille. Dette var også et moment som fanget 

interessen min. Jeg har selv tenkt tanken, at oppfattelsen av musikk som et minne er veldig 

ulikt det virkelige mediet. Og spesielt i forhold til tid. Den temporale biten er borte. En bit 

som er veldig vesentlig i musikk.  Hva er det man da henger seg opp i, og hva gjør at nettopp 

dette har festet seg? Og da kommer det store spørsmålet; kan man gjenskape dette? Kan man 

få kommunisert denne følelsen? Musikk, som ikke er lyd, og ikke er tidsbasert. Musikk som 

et minne.  

Dette prosjektet, og egentlig hele mitt masterstudie har også åpnet mange nye dører for meg 

på et filosofisk plan. Jeg har fått impulser og tanker som har åpnet mitt sinn og gitt meg et 

tydeligere bilde av hvordan musikk faktisk fungerer. Den går rett inn i sjelen. Ingen filtre eller 

tolkning. En kommunikasjonsform og et uttrykk som er unikt. Denne typen tanker er som en 

proteindrikk for min kreativitet og inspirasjon. Og jeg tror dette er noe av det som gjør meg 

unik på arbeidsmarkedet. En kombinasjonen av praksis, akademisk forskning og talent. Denne 

oppgaven og dette prosjektet har gitt meg praktiske erfaringer og innsikt i hvordan et 

samarbeid mellomkomponist og regissør kan foregå. Jeg har funnet metoder som fungerer for 

meg, og gitt meg kunnskap om hvordan jeg kan angripe senere prosjekter, ha struktur i 

prosessen og samarbeide bra. Mest av alt har den gjort meg bedre til å kommunisere med 
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regissørene og søkte etter og forstå hva de er ute etter. Hva musikken skal si i filmen, hvordan 

funksjons den skal ha og i hvilken forpakning. Jeg har funnet håndfaste metoder som kommer 

til å hjelpe denne prosessen i senere tilfeller og jeg har fått kontakter, referanser og portefølje 

som garantert kommer til å være hjelpfullt i livet etter skolen. Jeg har et åpent teoretisk 

grunnlag som jeg selv fortsatt utforsker og eksperimenterer med, hvilket kanskje gjør meg 

mer innovativ enn jeg ville vært om jeg bare hadde praksis. Eller om jeg gikk ut ifra teorier 

som var helt håndfaste regelbøker.  

Jeg tror at kombinasjonen av alt dette gjør meg unik på arbeidsmarkedet, og at denne 

oppgaven har hjulpet meg definere det.  
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Vedlegg 

CD – Klingende eksempler og utvalgt musikk 

 

Referert til i teksten 

Spor 1 - Sound 

Spor 2 - Saxofonballade 

Spor 3 - Natursynth 

Spor 4 - Tema 

Spor 5 - Låtskisse 

Spor 6 - Sluttlåt 

Spor 7 - Tidlig skisse 

Spor 8 - Stems 

Spor 9 - Pianotema 

Spor 10 - Interfoliering 

Spor 11 – IR Pad 

 

Utvalgt musikk fra filmene 

Spor 12 – Kärleksförmedlingen - Russland 

Spor 14 – Genom Dagen – Sove 

Spor 15 – Männen från Vidsel – Norrland 

Spor 16 – Årsringar – Stemningen 

Spor 17 – Akilles Tå – Outromusikk/Hovedtema 

Spor 18 -  Where the Birches Grow - Outromusikk/Hovedtema 

 

 

DVD - Filmene 

1 – Kärleksförmedlingen (av Martina Carlstedt) 

2 – Genom Dagen (av Sylvelin Måkestad) 

3 – Männen Från Vidsel (av Sven Blume) 

4 – Årsringar (av Ida Lindgren) 

5 – Akilles Tå (av Saman Hussein) 


