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Abstract 

I många kulturer så har musikerns roll varit något av vikt, men samtidigt av låg status. Musiker 

måste ofta hänge sig till olika områden av musicerande för att gå runt och därför är det viktigt att 

undersöka hur de olika alternativen ser ut. En väg kan vara att para ihop sig med kommersialism 

och modifiera sitt komponerande efter en beställare som vill betala för musik med avsikt att 

marknadsföra ett varumärke.    

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse av hur tre musikproducenter inom 

reklamfilmsmusik utför sina uppdrag, förhåller sig till sina beställare och uppfattar 

reklambranschen. De empiriska resultaten har samlats genom tre semistrukturerade 

djupintervjuer med producenter från olika arbetssituationer för att få en generaliserad 

kartläggning av reklambranschen utifrån informanternas perspektiv. Slutsatsen visar ett likartat 

arbetssätt, där producentens hårdaste arbete ligger i att på ett kommunikativt och diplomatiskt 

sätt ta reda exakt vad beställarens mål är med produktionen. Vidare är branschuppfattningen 

optimistisk till hur medvetandet kring musikens funktion har utvecklats positivt, men betänker 

även att ny teknik och nya aktörer kan komma att begränsa progressionen genom att erbjuda 

färdigskriven musik till ett lågt pris.  
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1. Inledning 

I dagens musikbransch har digitalisering, ett överflöd av tillgänglig musik och en förväntan om 

gratis musik vänt upp och ner på musikindustrins och musikernas inkomster. Det är därför som 

student av ljudteknik-och musikproduktion intressant att undersöka andra inkomstkällor än de 

traditionella vägarna. Det kan dessutom vara till nytta för framtida studenter i samma situation. 

Det finns ett antal vägar att gå. En del försörjer sig genom livemusik, en del genom att arbeta 

mot spel eller filmer och flera olika andra förhållningssätt. Att komponera mot bild är väldigt 

spännande och inspirerande. Det kanske för många är långfilm som lockar, vilket är ett 

spännande koncept. Men längden ser jag personligen som ett hinder snarare än en möjlighet. Där 

är det korta formatet hos en reklamfilm en utmaning. Att försöka fånga konsumentens 

uppmärksamhet och spegla varumärkets inre på kort tid.  

 

Med det kommer vissa funderingar om hur branschen egentligen ser ut och hur olika 

musikproducenter förhåller sig till den. Hur arbetar de och vad finns det egentligen för friheter i 

en till synes väldigt kontrollerad konstform? Vad finns det för maktförhållanden och hur kan de 

komma att förändras? Det är just det som den här studien ämnar undersöka.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse över hur musikproducenter, inom reklamfilm, 

genomför sina uppdrag och förhåller sig till sina beställare. I förlängning kan det ge en 

generaliserad kartläggning över hur musikproducenter uppfattar branschen. 

 

Syftet har preciserats i en frågeställning med tre forskningsfrågor:  

 

- Hur uppfyller tre musikproducenter, med egen komponerad musik producerad för 

reklamfilm, sina uppdrag? 

 

- Vilket kreativt utrymme har musikproducenten i skapande av musik till reklamfilm?  
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- Utifrån producentens perspektiv, vad finns det för samspel mellan producent och 

beställare? 

1.3 Avgränsningar 

Med musikproducenter i denna studie avses producenter som är aktiva inom produktion av 

reklamfilmsmusik. Musiken som här efterforskas har avgränsats till musik gjord specifikt för 

reklamfilmen, och fokuserar inte på populärmusik som används inom reklamfilm. Övervägningar 

har gjorts för att inkludera ytterligare aktörer i branschen, som förlag och beställare, men i 

enlighet med studiens syfte och med tanke på tidsanpassning samt branschens bredd av aktörer, 

så har fokus lagts på musikproducenter och deras uppfattningar. 

1.4 Begrepp 

Ackompanjerande musik: Musik som har en underordnad stödjande funktion.  

 

Branding: Varumärkesbyggande. Varumärket trycker på de associationer de vill förknippas med. 

 

Doxa: Den allmänna uppfattningen. Sociala koder och oskrivna regler.  

 

Jingel: En kort melodi som i studiens sammanhang syftar till en reklamjingel. Innehåller ofta en 

slogan eller varumärkets namn för att skapa associationer. 

 

Ljudlogotyp: Har en mer grundläggande funktion än en jingel, där den står för att utmärka 

varumärkets ljudmässiga identitet genom musik eller ljuddesign. Blandas ofta ihop med, och kan 

vara, en jingel. 

 

Musikalisk referens eller referens: Ofta ett fonografiskt verk, till exempel en CD-skiva eller en 

låt, som används istället för ord för att förklara hur man vill att något ska låta.  
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Specialskriven musik: Musik skriven specifikt för en produktion.  

 

Varumärkesbriefing: Varumärkesorientering. Man tar reda på ett varumärkes grundidéer och 

värderingar under ett möte med kunden.  

1.5 Metod 

Data har samlats in genom djupintervjuer med tre informanter. Anledningen till denna metod är 

att kvalitativa data är av vikt för att få en djupare förståelse och för att komma nära inpå 

informanternas upplevelser och erfarenheter av branschen och deras arbetsprocesser.  

 

Mycket av metodiken bygger på Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade och fokuserade på musikproducenternas uppfattningar 

om branschen. En intervju utfördes ansikte mot ansikte och två utfördes med videosamtal via 

Skype som är ett dugligt alternativ.1 Inspelningar har gjorts av samtliga intervjuer, och sedan 

transkriberats och analyserats.  

 

Intervjuformen utgår från narrativa intervjuer. Det innebär att man bjuder in informanten till att 

berätta historier om området utifrån deras upplevelser, och man försöker komma nära inpå deras 

vardagsliv.2 Men de blev inte renodlat narrativa eftersom att det kan försvåra svar på vissa frågor 

som kräver en mer bestämd korrespondens. Alla människor fungerar inte heller så att de kan 

bjuda in vem som helst, eller så kan de ha ett berättande som fungerar på ett annat, mer koncist, 

plan. 3 

1.5.1 Urval 

Urval har gjorts för att försöka täcka flera perspektiv från producenter. Tre informanter har valts 

ut efter kriterier av erfarenhetsgrad och verksamt land. De är följande: 

 

                                                 
1
 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. s.165 

2
 Ibid, s. 169-170 

3
 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 181 
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- Johan Johansson. Nyetablerad musikproducent, som arbetar i Sverige på Epidemic Sound 

under frilansförhållanden. Det är ett förlag där beställare betalar en månadsavgift för fri 

tillgång till hela deras mediebibliotek. För detta får kompositören en engångsavgift och 

frånsäger sig sina rättigheter. Johanssons musikutbildning består av folkhögskola och två 

år på musikhögskola. Han har arbetat i branschen ungefär sex månader. Intervjuad 

ansikte mot ansikte.  

 

- Peter Sydén. Etablerad musikproducent, som arbetar i Sverige. VD för Klevgränd 

produktion, ett produktionsbolag där alla är anställda under frilansform. Utbildad på 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Har arbetat mycket med reklam- och filmmusik. 

Har jobbat i branschen ungefär 10 år. Intervjuad via Skype.  

 

- Johnny Wingstedt. Etablerad musikproducent, som arbetat i Japan, USA och Kina. 

Utbildad på Kungl. Musikhögskolan samt på Berklee inom “Film scoring”. Flyttade kort 

därefter till Japan och producerade musik för reklam och film under sent 80-tal till 90-tal. 

Ofta direkt med regissörer under frilansanställning. Försökte etablera sig i Sverige på 90-

talet, men vände sig istället till forskande och lärande. Intervjuad via Skype. 

1.5.2 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts och alla tre informanter har haft frihet att avsluta intervjun 

närsomhelst och har även erbjudits rätten att granska texterna innan publicering, samt 

anonymitet. Samtliga valde att medverka under eget namn. Materialet kommer enbart användas 

för denna studie, men det är oavsett inga känsliga ämnen av personlig karaktär som diskuteras. 

De har även rätt till att avböja på att svara på samtliga frågor.4 

1.5.3 Metodkritik 

Det finns mycket kritik mot kvalitativa metoder som djupintervjuer. Eftersom att det inte finns 

någon tydlig vetenskaplig definition av intervjuer så är det svårt att bedöma intervjuarens 

validitet och reliabilitet. Att återskapa ett intervjutillfälle är nästan omöjligt, eftersom att det 

handlar om specifika personer och därtill deras tillfälliga subjektivitet samt personkemi 

                                                 
4
 Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petterson, B. (2005). God forskningsed. Bromma: Vetenskapsrådet. 
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informant och intervjuare emellan. På grund av ett ofta begränsat antal informanter och att de 

inte säkert representerar alla aspekter av området, så är generaliserbarheten låg. Man får granska 

resultaten med ett kritiskt synsätt, och betänka att det inte nödvändigtvis speglar hela 

forskningsområdet.5  

1.6 Tidigare forskning 

För att få en bild av hur reklamfilmsmusik fungerar och hur producenter uppfattar 

reklambranschen, så krävs det en överblick av hur man använt musik i reklamsammanhang i en 

bredare utsträckning, och hur det relaterar till reklamfilmsmusik. I det här avsnittet avses att 

tematiskt täcka studier om historik, varumärkesdefinition och arbetsprocesser. 

1.6.1 Reklammusik i historien 

I sin bok Sounds Like Branding framför Jakob Lusensky, grundare av ljudkonsultfirman 

Heartbeats International, en bakomliggande historia till hur branschen har växt fram genom 

tiderna, ur ett musikperspektiv. Inspelad musik i reklamsyfte började användas i början av 1900-

talet där det tidigaste exemplet sägs vara “In my merry oldsmobile” av Gus Edwards och Vince 

Bryant, en jingel som skrevs för företaget Oldsmobile 1905.6 Då bredde reklammusiken 

framförallt ut sig på radion i form av jinglar, tills det på 50-talet började användas i samspel med 

ett visuellt medium i samband med att TV:n introducerades. Här började jingeln tappa sin status i 

rampljuset, och ljudet och musiken blev mer till ett ackompanjemang för det visuella i 

reklamfilmen.  

 

Detta förändrades på 1980-talet när varumärken insåg att man kunde använda sig av kända 

artister och låtar för att marknadsföra sina produkter. Ett känt exempel är Michael Jacksons 

samarbete med Pepsi 1984, där man skrev om refrängen i Jacksons hitlåt “Billie Jean” för att 

nämna Pepsi.7 Utöver reklamfilmen så började man även samarbeta på andra plan, som 

profilering på förpackningar, reklam på turnéer och så vidare. Marknadsföringen hade även 

dubbel effekt, eftersom båda parter kunde dra nytta av varandras varumärken och dess 

                                                 
5
 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 184-187. 

6
 Lusensky, J. (2010). Sounds Like Branding. s. 37-38 

7
 Classic Michael Jackson Pepsi Commercial (1984) (High Quality). [videofil] 
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associationer emellan. Kostnaderna för samarbetet var dock höga, och under början av 2000-talet 

så började man ifrågasätta om det verkligen var värt det höga priset.8    

1.6.2 Varumärke   

Ett varumärkes definitioner är viktigt att ha kännedom om, eftersom att det är varumärket som 

reklamfilmsmusiken ska ackompanjera och vars värdegrund det ska förmedla till konsumenten.  

 

I sin bok Sonic Branding definierar Daniel M. Jackson, som arbetat med ljuddesign för 

varumärken sedan 1999, ett varumärke som en idé (med ursprung i en tro, eller övertygelse) som 

genom en konsistent identitet, erfarenhet och en positiv känslomässig investering av dess 

intressenter ger hållbara fördelar.9 Utifrån detta resonerar Jackson att övertygelse är grunden till 

alla varumärken, och att vilken övertygelse som helst kan skapa ett varumärke. Det behöver inte 

nödvändigtvis handla om företag. Ett exempel som Jackson använder är religion, mer specifikt 

tidig kristendom, som bygger på en tro om att Jesus är messias och att världen vore en bättre 

plats om fler trodde på honom. Man särskilde sig från människor med alternativa 

trosåskådningar, baserat på grundvärderingar som skapade en identitet och tro som människor 

kunde relatera och konvertera till. Med hjälp av en positiv känslomässig investering från sina 

utövare försågs kristendom med tillräckligt drivkraft för att fortsätta sin praktik.10 Samma 

grunder hittas i moderna varumärken som till exempel McDonalds. Varumärket är baserat på en 

tro hos bröderna McDonald på deras idéer och tillvägagångssätt. De definierar sin identitet som 

kundens “betrodda vän”, som alltid levererar hygglig mat för ett bra pris. Genom att vara 

konsistenta på detta plan skapas en relation med kunden och man får en positiv känslomässig 

investering genom att kunden vet vad de får, vilket leder till fler kunder och en stadig ström av 

vinst, det vill säga en hållbar fördel. Tron på varumärket McDonalds från kundens sida har 

genom åren sjunkit på grund av, för definitionen, orelaterade faktorer, men grundidén vittnar om 

ett perfekt exempel på ett varumärkes realisation av Jacksons definition.11  

 

                                                 
8
 Lusensky, J. (2010). Sounds Like Branding. s. 40-42 

9
 Jackson, D. (2003). Sonic Branding. s. 86 

10
 Ibid. s. 73-74.  

11
 Jackson, D. (2003). Sonic Branding. s. 62-63 
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Jakob Lusensky tillägger att det är viktigt med varumärkeskapital. Det innefattar hur 

konsumenten ser på varumärket, vad för associationer och kvalitéer som upplevs.  

På en marknad där många varor har ett större utbud än efterfrågan är varumärkeskapitalet viktigt 

för att bygga en stark och unik konkurrenskraft gentemot andra varumärken. Man kan skapa 

alternativ till, eller kopior av en vara, men det är viktigt att stärka kännedomen och förse 

konsumenten med en konsekvent kommunikation av fördelaktiga associationer med just sitt 

varumärke. Risken är annars att konsumenten väljer ett annat märke som de är bekanta med och 

som har levererat kvalitet tidigare. Kan man skapa en stark relation av lojalitet till företagets 

önskvärda målgrupper, kan man försvåra konkurrens.12  

1.6.2.1 Ljudlogotyp 

John Groves, som varit ljudkonsult sedan 1995, hävdar att idéen om en ljudlogotyp är något som 

har blivit allt vanligare hos företag. Det är en kort ljudsignatur som förmedlar om varumärkets 

attribut och skapar en association hos konsumenten. En ljudlogotyp ska vara relevant, distinkt, 

flexibel och koncis. Igenkänningsfaktorn är också av stor vikt.13 Exempelvis Nokias ljudlogotyp 

som används både i reklam, som uppstartsljud av deras mobiltelefoner och dessutom 

ringsignal.14 På så sätt har de skapat en melodi med stark associationsnivå där den, förutom hos 

kunden och reklamtittare, även når människor utanför målgruppen med ringsignalen som 

medium för den offentliga ytan.15 Det knyter an till Groves utläggningar om framtiden där han 

ser att man kan använda sin ljudidentitet till paketeringen av en produkt.16 Faktum är att man kan 

argumentera för att det redan har hänt i Nokias fall. 

 

Har man som företag en ljudlogotyp så bidrar det till att varumärket får ett så kallat “sound ID”, 

en definierad ljudmässig identitet, något som man kan förhålla sig till när en musikproducent 

skapar reklammusik och för att testa om musiken passar in hos varumärkets ljudbild. Det är en 

grundläggande funktion för varumärken när det kommer till ljud.17 

                                                 
12

 Lusensky, J. (2010). Sounds Like Branding. s. 50-52 
13

 Groves, J. (2009). A short history of sound branding. K. Bronner & R. Hirt (red.), Audio Branding (s. 64-68).  
14

 Nokia Logo [videofil]. 
15

 Lusensky, J. (2010). Sounds Like Branding. s. 141-142 
16

 Groves, J. (2009). A short history of sound branding. K. Bronner & R. Hirt (red.), Audio Branding (s. 69).  
17

 Ibid s. 64-65 
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1.6.3 Arbetsprocesser inom reklammusik  

När det kommer till hur man arbetar så kan man forma arbetsprocessen på olika sätt. Det finns 

ingen definitiv metod till hur man arbetar mest effektivt, för det kan se olika ut för olika 

människor. Nedan redogörs aspekter från olika delar av arbeten med ljud och varumärken, en 

mer övergripande process och en med en specifik roll i reklamfilmsbranschen. Båda är viktiga 

för att få en förståelse av relationen varumärken och ljud.  

1.6.3.1 Arbetsprocesser för ljudvarumärket 

Daniel M. Jackson, som nämnts tidigare, etablerade sig som Storbritanniens första 

ljudvarumärkesspecialist 1999 tillsammans med två kollegor. De arbetar med en grundläggande 

process för varumärkets ljudidentitet, det vill säga ljudlogotyper och grunden för musik i 

reklamfilmer. Jackson har byggt upp en modell för hur processen ser ut. Den utgår från ett 

undersökande perspektiv, och är uppdelat i två nedstigande led, ett konsistent led som alltid är 

sig likt, och ett distinkt som varierar från projekt till projekt (se Bilaga 1).  

 

Steg 1 är varumärkesbriefing, vilket går ut på att försöka komma underfund med företagets 

grundidéer och värderingar.18 Steg 2 handlar om en kreativ forskning, där Jackson med hjälp av 

“sonic mood boards” (som består av referensproduktioner) och  gruppdiskussioner undersöker 

hur företaget vill representera sig ljudmässigt, och om företaget har haft någon form av ljudprofil 

tidigare. Har de inte haft det, funderar man på hur de olika värderingarna kan översättas i ljud. Är 

det ett flygbolag kanske man vill ha en ljudprofil som associeras med semester och en trygg resa. 

När man listat ut grunden testar man även hur profilen ser ut gentemot konkurrenternas 

ljudprofiler.19 Steg 3 innebär att man börjar utveckla en identitet kring varumärket utifrån 

responsen i steg 2, som indikerar föredragen instrumentering, rytmik och ljud. Man börjar bygga 

upp ett system som är kapabelt till att generera distinkta, minnesvärda, flexibla och ärliga 

variabler som kan generera en positiv relation till kunden. Det är nu man börjar jobba på en 

grundkomposition utifrån variablerna.20 Steg 4 är det sista steget, och nu anpassar man 

grundkompositionen till att passa in på alla plattformar där ljud behövs. Jackson jämför det med 

                                                 
18

 Jackson, D. (2003). Sonic Branding. s. 99-100 
19

 Ibid. s. 104-108 
20

 Jackson, D. (2003). Sonic Branding. s. 122-123 
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visuell representation, där man har en logo klar, men börjar applicera den på uniformer, kuvert, 

hemsidor och så vidare. Det är egentligen först nu som reklamfilmmusik kommer in i bilden, 

vilket utgår från ljudlogotypen, grundkompositionen och företagets ljudassociationer för en 

konsekvent ljudbild.21 

1.6.3.2 Arbetsprocesser för reklamfilmsmusik 

För att få en uppfattning om musikproducenternas roll och uppfattning är det viktigt att även 

täcka hur det ser ut ur ett mer specifikt och traditionellt perspektiv. Michael Zager är en 

musikproducent som skrivit flertal musikkompositioner till reklamfilmer. I Zagers självutnämnda 

manual Writing Music for Television and Radio Commercials (and More) förklaras processen 

från det egna perspektivet.  

 

Generellt tillhandahålls ofta en lista med marknadsföringsmål och riktlinjer, som är producerad 

utifrån företagets marknadsundersökningar och sedan levereras genom en reklambyrå. Listan 

brukar innehålla ett övergripande mål, företagets målgrupp, kundens nytta av produkten, 

anledning till varför produkten fungerar, musikens tonfall och när reklamfilmen ska lanseras.22 

Enligt Zager är rollerna musikproducent och kompositör inte nödvändigtvis sammankopplade. 

Musikproducenten är här ansvarig för att musiken ska nå musikmål satta av reklamproducenten, 

nå kvalitativa mål, korrekt synkronisering och att den når de tekniska målen satta av industrin. 

Det sista gäller framförallt till TV, eftersom internetplattformar inte har en teknisk standard på 

samma sätt. Musikproducenten är också ansvarig för att välja ut kompositören, om denne inte 

gör jobbet själv.23 

 

Kompositören är ofta den sista kreativa personen som blir anställd i reklamproduktionen, 

eftersom det är viktigt att resten av filmen är färdigklippt för korrekt synkronisering. Förändras 

klippningen under kompositionsprocessen riskerar man att musiken måste skrivas om. 

Kompositören arbetar ofta direkt med det kreativa teamet. Det vill säga producenterna, 

                                                 
21

 Ibid. s. 149 
22

 Zager, M. (2008). Writing Music for Television and Radio Commercials (and More). s. 2-3 
23

 Ibid. s. 8-9 
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manusförfattarna och regissörerna.24 Den viktigaste delen av en kompositörs jobb är att försöka 

fånga reklamfilmens innersta natur och spegla det regissören vill förmedla.25 

1.7 Teori 

Tre teoretiska perspektiv används för att stärka studien, två som knyter an till musiksociologi och 

den kommersiella delen och en som behandlar maktrelationer.  

1.7.1 Musiksociologi och kommersialism 

Tia DeNora är professor och forskare inom sociologi, i sin bok Music in Everyday Life diskuteras 

olika definitioner för “modern” och “traditionell” musik. DeNora menar att modern musik är 

karaktäriserad av kommersiell och professionell musikproduktion, där smak, värde och 

associationer med social ställning är av största vikt. Lyssningen sker relativt privat.  

 

DeNoras definition av traditionell musik är musik som används i “traditionella” samhällen, och 

är snarare en social sedvänja där man interagerar med andra människor. Till exempel allsång i 

kyrkan. Vidare argumenterar hon för att konsekvensen blir att den moderna användningen av 

musik gör individen separerad från samhället, och att musikupplevelsen blir ofullständig 

eftersom den inte delas med människor på samma sätt.26 

 

Det är dock inte så enkelt som att dela in de olika definitionerna i två fält, eftersom de 

överlappar. Man måste se på hur modern musik distribueras och hur musik bestäms för olika 

sammanhang. Exempelvis reklammusik, som använder modern musik, i DeNoras mening, i en 

bredare social lyssning som i en affär. Det betyder inte att vi lyssnar aktivt, men den är ändå där 

och påverkar alla i affären på något vis. Men vi kan även använda den moderna musiken och 

teknologin till att fly den publika tillvaron och musiken. Samma sak med reklamfilm, där det är 

väldigt enkelt att byta kanal eller stänga av medieplattformen.27 Slutsatsen av det hela är att 

musik inte är något som vi kan sätta i ett fack eller en paradigm, eftersom att den verkar på en 

                                                 
24

 Zager, M. (2008). Writing Music for Television and Radio Commercials (and More). s. 10-11.  
25

 Ibid. s. 24 
26

 DeNora, T. (2000). Music in Everyday Life. s. 155 
27

 Ibid, s. 156-157 
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högre, icke-verbal nivå. Något som verkar i vårt medvetande men även i vårt undermedvetna. Vi 

kan känna musiken, dela upplevelsen och bli uppslukade av den. Samtidigt som vi med dagens 

teknik lika enkelt kan byta ut den och fly till vår egen värld.28   

 

Lars Lilliestam är en svensk musikvetare, som i sin bok Musikliv beskriver hur musik som yrke 

fungerar i det svenska samhället. För att kunna livnära sig på musik så krävs det ofta att man är 

en mångsysslare. Man är inte bara en renodlad musiker, utan man kan vara arrangör, kompositör, 

pedagog, ljudtekniker och mycket mer. En del är beroende av arbeten helt orelaterade till musik, 

för att försörja sitt musikintresse. Lilliestam hävdar att synen på musiker i vår kultur är lite 

ambivalent. Samtidigt som det för många unga är ett drömyrke, så finns det en vanlig 

föreställning om att musikeryrket inte är ett riktigt jobb, något som är kantat av en lång tradition 

av skepsis och misstänksamhet mot musiker. Något som är vanligt förekommande i flera kulturer 

är att musiker anses vara viktiga, men att de samtidigt har låg status. Ofta förväntas musiker 

dessutom spela gratis eller för liten ersättning i olika sammanhang. Eftersom väldigt få lyckas nå 

framgång inom musik så är det för de allra flesta en verksamhet som handlar om andra vinster än 

rent ekonomiska. 29 

 

Lilliestam utvecklar detta med ett resonemang som genomsyrat musikdebatten under lång tid: 

Kommersiell musik är dålig musik. Kommersialism kan inom musik handla om två betydelser. 

Antingen en verksamhet som bedrivs på marknadsmässiga villkor, vilket anses vara en ganska 

neutral term. Den andra definitionen anger att musikens konstnärliga halt underordnas och 

formas av ett vinstsyfte. Lilliestam ställer frågan om varför det är fult att tjäna pengar på musik, 

och resonerar om att orsaken kan ligga i att musik ses som något andligt och höjt över det 

vardagliga. Att musiken står över det kommersiella i vårt samhälle. God musik är ärlig och 

autentisk, där konstnärligheten kommer i första hand. Kommersiell musik ses som mindre ärlig 

eftersom att den anpassar sig till dess säljbarhet, där pengarna kommer i första hand. Ibland kan 

den till och med utnyttjas för att sälja andra produkter, i reklamsammanhang.30 Han ser fyra 

teman som får konsekvenser för musikens innehåll. Dessa är standardisering, begränsning av 

                                                 
28

 DeNora, T. (2000). Music in Everyday Life. s. 159-160 
29

 Lilliestam, L. (2009). Musikliv. s. 80-83 
30

 Ibid, s. 267 
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utbud, manipulation samt falska behov och falskt medvetande. Det första temat är 

standardisering, vilket innebär att man utnyttjar framgångsrika koncept och mönster för att 

återskapa framgång. Därefter en begränsning av utbud, musik som inte följer normer trängs ut av 

bredare genrer. Det tredje temat, manipulation, syftar till marknadsföring, där man trycker på 

sensationalism och provokationer. Slutligen kommer det fjärde, falska behov och ett falskt 

medvetande. Populärmusiken romantiserar en världsbild som är enkel och okontroversiell. 

Lilliestam refererar till Theodor Adorno, som hävdar att den är förför människor med ett 

överflöd av positiva upplevelser och en illusion av att allt är i sin ordning, vilket distraherar från 

kritiskt tänkande.31 

1.7.2 Maktrelationer 

Kulturantropologen och sociologen Pierre Bourdieu redogör i sin bok Distinctions för hur det 

uppstår oskrivna lagar och sociala koder (så kallade “doxa”) på alla sociala fält (så kallade 

“habitus”). Habitus formar individer (så kallade “agents” eller “agenter”) på medvetna och 

undermedvetna plan, och har en betydelse för hur vi agerar på de olika fält vi är delaktiga i. 

Dessa fält kan innefatta till exempel arbetet eller i hemmet.  

 

Som ny på ett fält, säg ett nytt arbete, är man i regel ganska tillbakadragen och försiktig till en 

början. Man iakttar hur andra agerar och är undergiven agenter i maktpositioner, för att först 

undersöka och anpassa sig till de doxa som finns. Och trots att man är etablerad i fältet finns det 

andra agenter i maktpositioner som man måste ta hänsyn till. Är man inte aktsam om dessa kan 

man bli utfryst ur fältet och den sociala tillvaron.32 

 

  

                                                 
31

 Lilliestam, L. (2009). Musikliv. s. 267-271. 
32

 Bourdieu, P. (1979). Distinctions. s. 169-172 
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2. Resultat och analys 

I det här avsnittet redovisas resultat av den empiriska forskning som utförts, som därefter 

analyseras. Svaren från djupintervjuerna är systematiserade efter två huvudrubriker som knyter 

an till de övergripande forskningsfrågor som formulerats, och sedan nedbrutet i mindre rubriker. 

Analys sker genom att ställa resultatet mot tidigare forskning och de teorier som presenterats 

tidigare i studien.  

2.1 Resultat 

2.1.1 Arbetsprocessen 

 

Hur det går till när man får ett uppdrag och vad man utgår ifrån 

 

Både Johansson och Sydén är anställda på musikförlag (Epidemic Sounds) respektive 

produktionsbolag (Klevgränd Produktion), men under frilansformer. Lönen representerar enbart 

det arbete som gjorts och de fakturerar bolagen de arbetar på. Wingstedt jobbade med en välkänd 

japansk producent och byggde en produktionsstudio åt honom, och försökte sedan etablera sig i 

Sverige under 90-talet.  

 

Sydén har jobbat både mot reklambyråer och direkt mot kunden, men föredrar det senare. Det 

som är speciellt med företaget Klevgränd är att de ofta står för hela produktionsprocessen, de 

producerar alltså hela reklamfilmen från koncept till slut. De utgår från att kunden talar om vad 

de vill förmedla för budskap, värdeord som kanske betyder något, och kanske inte. Utifrån 

värdeorden så försöker både Klevgränd och kunden ringa in ungefär tre referenser som de 

diskuterar. Musikaliska referenser är väldigt viktigt enligt Sydén, eftersom att man kan ha olika 

definitioner av samma värdeord. Man måste ofta läsa in vad folk menar, och det kan vara 

knepigt.   
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“Man tjänar pengar på att köpa existerande låtar, men det finns en viss yrkesstolthet. Vi tar 

ingenting som vi redan har gjort, utan allt görs till filmen.” 

- Peter Sydén 

 

I Japan så jobbade Wingstedt ofta direkt med regissören. Det börjar med att någon ringer, och 

sedan stämmer man ett möte där man får reda på vad det var för typ av koncept, produkt och hur 

hela upplevelsen ska utformas. Det är viktigt att förstå vad som ligger bakom, vad det är för 

kampanj, målgrupp och vad man vill trycka på. Ibland kan det även vara en tävling där flera 

kompositörer har fått i uppdrag att sälja in en musikidé.   

 

“Man säljer inte en produkt, utan en upplevelse.”  

- Johnny Wingstedt  

 

Utifrån det börjar man diskutera vad musikens roll ska vara i det hela, och det gäller som 

kompositör att lära sig lyssna på förutsättningarna. Eftersom musik är något som är svårt att sätta 

ord på så spelar man även upp referenslåtar för varandra. Det bästa sättet att hamna rätt är att 

skaffa sig jättestora öron och att lära sig ställa rätt frågor, det blir lite som en intervju. 

 

“En sak som jag brukar nämna, som jag aldrig glömmer, är en regissör som ville ha musik som 

var orange” 

- Johnny Wingstedt 

 

Wingstedt poängterar också att det är bra att ha ett bollplank. Det kan vara regissören eller någon 

annan som man har en bra, ärlig relation till.  

 

För Johansson ser det annorlunda ut, eftersom att han inte arbetar direkt mot någon kund och 

därmed inte heller någon bild. Utifrån hans kontrakt med Epidemic Sounds får han arbeta direkt 

med kunder privat, men det är något som inte har skett ännu. En normal process är att Epidemic 

ger honom tre referenslåtar genom en Spotifylista. Eftersom de bygger upp en databas handlar 

det ofta om låtar med sound som de saknar och som är populära just nu. Han ser ingen skillnad 

på reklam och filmmusik, eftersom musiken i det här stadiet saknar kontext.  
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Hur den kreativa processen fungerar 

 

Sydén och Klevgränd arbetar ofta med både ljud och bild i åtanke från grunden. Klevgränd har 

en ganska stark nisch där de är väldigt tydliga med att de är musiker som gör film. Ofta finns det 

ingen dialog, så musiken har friare tyglar än vad en traditionell reklamfilm har. Sydén beskriver 

sig som en kameleont i branschen, det handlar ofta om många olika genrer och då är det svårt att 

ha ett eget sound. Men man har såklart lättare för vissa låtar.   

 

Utifrån uttrycken och koncepten som Wingstedt har diskuterat med regissören, så börjar han 

jobba. Han sätter sig vid sitt piano och testar lite, gör musikaliska lekar och experimenterar. När 

man väl kommit igång så går det lättare. Han gör flera olika förslag, tre-fyra små skisser eller 

demos. Det fina med att ha flera förslag är att det inte blir så mycket fokus på om det är rätt eller 

fel, utan att man snarare jämför förslagen sinsemellan. Det är en iterativ process, och när man 

kommit fram till konceptet så tillkommer det tekniska aspekter som hur lång låten ska vara, hur 

timing ska ske och så vidare. Det stora jobbet är att hitta fram, och sedan börjar man finlira. Ett 

sätt att jobba kan också vara att bygga upp ett bibliotek av låtar för att gardera sig.  

 

“Till slut förstår jag vad de är ute efter, och någonstans slutar det väldigt ofta med att vi hör 

samma sak”.  

- Johnny Wingstedt 

 

Johansson startar sitt arbete med att lyssna igenom referenserna. Nu senast har han arbetat på ett 

tema som utgår från John Williams soundtrack till den nya Star Wars-filmen. Han analyserar inte 

för mycket, för de måste undvika upphovsrättsliga problem. Det är framförallt känslan som 

måste matchas. I just det här exemplet så tänkte han framförallt på att det var en marsch, och 

John Williams speciella rytmik och hur han arbetar med melodier. När Johansson kommit fram 

till vad referensens kärna är så börjar han arbeta utifrån det han lyssnat sig till. Kommer det 

ingenting så tar han en promenad, eller äter något.   
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“Det kan gå tre timmar utan att man hittar något. Men det är oftast melodier man börjar med, 

och det har man fått från referensen.” 

- Johan Johansson 

 

Man tar sedan fram en serie om tre versioner av samma låt. Det kan handla om olika tempo och 

tonart. Johansson nämner även att han enbart arbetar digitalt och oftast själv, men det har 

förekommit undantag, där han spelat in sång tillsammans med en sångare. Mixar och mastrar gör 

han själv, men oftast så behöver det inte processeras så mycket på grund av att han har bra 

ljudbibliotek. Men det är olika från låt till låt. Han tror att det kommer bli bättre desto längre han 

arbetar, just nu håller han på att arbeta upp olika templates för olika typer av musik, för en mer 

strömlinjeformad process.  

 

“När man hittar ett workflow, och har massor av idéer på lager så kommer det gå smidigare. 

Underwriting som det heter. Man bygger upp ett bibliotek.” 

- Johan Johansson 

 

Om deadlines 

 

Wingstedt poängterar att man får vänja sig vid att jobba snabbt. Man vill gärna redan en dag eller 

två efteråt testa skisserna på ett nytt möte. Idag är det väldigt lätt att göra såna skisser men det 

var svårare i början av 90-talet. En skillnad han ser mellan Sverige och Japan är att i Japan så 

kunde en deadline ligga på ungefär en-två veckor, ibland kunde man få en idé när man satt i 

telefon och fick uppdraget. I Sverige var det mer långsiktigt och kunde handla om en månad. Om 

man inte klarar en deadline så är man ganska körd. Men ofta förekommer inte det. Man måste 

lära sig skillnaden på om det är klart när det är bra eller om det är bra när det är klart. Bra 

arbetsrutiner och en definierad tidsplan gör stor skillnad.   

 

Johansson har inga direkta deadlines eftersom att han arbetar mot en databas, men måste 

producera tre låtar på en månad för det ska gå ihop. Det är det här han lever på så han är väldigt 

strukturerad och arbetar med musiken varje dag. Men en sak som han måste förbättra för sin 
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egen skull är att kunna släppa saker och gå vidare. Ofta gör han lite för mycket, och ibland går 

det inte att ta ledigt för att han behöver extra pengar.  

 

“Jag försöker koppla bort det på helgen. Men jag har ju gett mig in i det här och jag är väl 

medveten att som kompositör så kan man verkligen få jobba röven av sig i perioder. Får du en 

stor film och den kommer ut på bio om två månader… Då är det bara att köra.” 

- Johan Johansson 

2.1.2 Uppfattning av branschen 

 

Samspel och maktrelationer mellan olika aktörer 

 

Enligt Sydén hänger ett bra samarbete och samspel på att man ställer rätt frågor. Man måste vara 

väldigt tydlig med referenser. Ofta är det enklare när de själva gör filmen eftersom de har större 

översikt över hela produktionen och inte behöver svara till regissörer från andra instanser. De 

arbetar ofta mot slutkunden direkt och slipper gå genom reklambyråer. Sydén menar att det är 

stressigt att arbeta mot byråer, och dåligt betalt. Man får även en mer direkt inblick i vad 

slutkunden egentligen vill åt med färre mellanhänder.  

 

Med tanke på ordet beställare så tycker Wingstedt att maktrelationen är väldigt tydligt definierad. 

Det är alltid de som har slutordet. Det finns olika sätt att hantera det på. Ibland fungerar det 

väldigt dåligt, arbetar man med en kund som är väldigt otålig och inte väger sina ord rätt så kan 

det bli ett väldigt tråkigt samspel. Men man måste lära sig att härda ut och att hantera olika 

situationer. Man kan också strunta i att ta uppdraget men det är inte bra för ens karriär i längden. 

Men fungerar samspelet bra så glömmer man bort maktrelationen, då är man ett team som 

arbetar mot ett gemensamt mål. När det kommer till kunder som större bolag så finns det ett 

väldigt tydligt maktförhållande. Det finns en knivskarp konkurrens och det nära samarbetet som 

han kände med mindre aktörer finns inte där på samma sätt. Det är väldigt mycket pengar på 

spel, och de som bestämmer vilka som får arbetet, så kallade gatekeepers, är en väldigt stor 

maktfaktor. En sak som skilde sig mellan Japan och Sverige var att det fanns en större respekt för 

musiken i Japan. En stor irritation var i Sverige att man jobbade mer mot beställaren än regissör 
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och konceptansvarig. Han kände att han ständigt fick utbilda de han arbetade med om hur viktig 

musiken är. Wingstedt upplevde att de högst upp i ledet gick mer på eget personligt tyckande, än 

vad som faktiskt var rätt för reklamfilmen.  

 

Johansson tycker att samspelet är av varierande tillfredställning. Han upplever inte att han får 

tillräckligt mycket information. Under sitt samarbete med Clas Ohlson var det väldigt bra, tydligt 

och lätt. Epidemic Sound har däremot bidragit med väldigt många frågetecken hos honom. Det är 

först nu, efter sex månader, som han verkligen förstår hur själva betalningsstrukturen ser ut, det 

vill säga när han måste fakturera för att få betalt i slutet av månaden.  

 

Erfarenhet, ekonomi och säkerhet i branschen 

 

På grund av sin nisch, så känner sig Sydén väldigt säker i branschen. Han ser inte företag som 

Epidemic som en större konkurrent, eftersom Klevgränd arbetar med ljud och bild på ett väldigt 

integrerat vis. De har ett starkt CV och har börjat bli selektiva med vilka jobb de tackar ja till. 

Det är väldigt viktigt att välja vilka kunder man vill ha och förknippas med.  

 

“Vi brukar dra ett exempel om att man kan spendera flera hundra tusen på en logga, men 

femhundra spänn på musiken, som är halva intrycket. Då brukar folk bli mer sugna på 

specialskriven musik.” 

- Peter Sydén 

 

Han noterar också att trots att TV-reklam blir allt mindre relevant, så ser man på allt mer reklam 

på nätet. Det blir ett annat tänk eftersom att man inte tittar på en endaste reklam om det inte råkar 

vara precis det man är intresserad av, till skillnad från TV där alla får se samma reklam. Så man 

träffar mer rätt på målgruppen idag. Konverteringsration av kunder på nätet är kanske tio gånger 

högre. 

 

Wingstedts upplevelser i branschen skiljer sig åt mellan Japan, USA och Sverige. I Japan så var 

det väldigt tätt mellan jobben, medan det i Sverige var allt mer glesare eftersom att det är en 

mindre och långsammare bransch. Eftersom att respekten var högre för musik i utlandet så var 
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också lönen därefter. Han nämner att han aldrig kommer få så mycket betalt som när han 

arbetade i Japan, trots att det inte är ett höginkomstland för kompositörer. I USA arbetade han 

med enklare jobb på en mellannivå, och kunde för reklam för ett större bolag få ett arvode på 

50.000 dollar över tre månader, och lika mycket i STIM-pengar. I Sverige så varierar det 

beroende på företag och produkt, hur stor budget de har för sin marknadsföring, hur de värderar 

musiken och vem man är.  

 

Wingstedt har noterat att branschen idag har börjat gå mot musik som sticker ut. Att man kan 

använda det oväntade för att fånga uppmärksamhet, bara man har ett tydligt uttryck. I USA fanns 

det en trend, inte minst på 70-talet, där reklammusik började låta väldigt likt varandra. Idag letar 

man efter något som inte låter som reklammusik, något som folk börjar söka efter på internet.  

 

Johansson känner sig ganska säker i branschen, men måste jobba hårt för att gå runt. Han tror 

verkligen på sig själv och tycker att han är väldigt duktig. Han lyssnar mycket på vad som finns 

där ute, och känner att han skulle kunna göra något likvärdigt. Men han har just nu ett dåligt 

kontrakt. Från början var priset för en låt 8 000 kr, vilket han förhandlat upp till 12 000 kr. Men 

det är en engångssumma och med det ger han upp alla sina rättigheter och får inte vara med i 

upphovsrättsorganisationer som STIM eller SAMI. Innan Johansson jobbade med Epidemic så 

gjorde han andra smågrejer, och då föredrog han timanställning. Har man en fast engångssumma 

så kommer kunden alltid vilja ha mer än vad som utlovats från början, vilket kan leda till en 

förlustaffär. Han yrkar på att man måste förhandla med sina arbetsgivare och inte vara killen som 

tar alla jobb, nästan gratis. Då kommer man alltid vara i den positionen.  

 

“I slutändan så handlar det mycket om psykologi. Tackar man nej för att ett anbud är för lågt, så 

finns det en ganska stor chans att de ändrar uppfattning för att man tror på sig själv och inte 

viker sig.”  

- Johan Johansson  

 

Johansson ser Epidemic som en bra start för att spara ihop pengar, men vill inte vara kvar för 

alltid. Målet är att snart starta ett eget företag, säga upp kontraktet med Epidemic, betala för en 

snygg hemsida och gå tillbaka in i STIM och SAMI. Tanken är att starta företaget tillsammans 
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med en vän där Johansson gör musik till film och TV, och hans vän musik till spel. Men han 

säger också att det vore skönt att jobba själv.  

 

“Jag vet exakt vad för musik jag vill göra. Glada episka trailers. Gärna animerade, Pixar. 

Äventyrsfilmer. Det är det jag vill göra.” 

- Johan Johansson 

 

En sak som Johansson har märkt är att musik till trailers av Marvel och andra superhjältefilmer 

är väldigt generiska och tror det finns en konvention och en förväntan från konsumenten att det 

ska vara lättsmält musik som följer bilden. Där handlar det mer om ett ackompanjemang till 

reklamen. Han påstår sig ha hört att Marvel har en policy som gäller att de inte får ta ut 

svängarna med musiken.   

 

Frihet i branschen 

 

Sydén menar att det finns en viss frihet när det kommer till att tolka in vad andra menar. Han tror 

att de är friare än andra producenter eftersom att de även ofta har grepp om filmproduktionen, 

och kan tänka på ljudet vid en mer grundläggande nivå. Kunden har alltid sista ordet, men det 

har hänt att han vädjat och bett dem tänka om för beställarens egna skull, när kunden har varit 

rädd för att det är för vågat. Som nämnt tidigare så har de också möjlighet att tacka nej till vissa 

kunder, vilket är en frihet i sig.  

 

Enligt Wingstedt finns det en del frihet, men man måste vara öppen för kritik och synpunkter, 

något som ibland kan vara smärtsamt. För honom har dock musiken alltid varit en kollektiv 

process, något som han har med sig från sina år som teatermusiker. Huvudsaken är att man ser 

det som ett gemensamt mål, att produktionen i helhet ska bli bra.  

 

“Mitt mål med musiken är att den bidrar till något som video och text inte kan. Det handlar om 

ett förhållningssätt som man lär sig efter ett tag i branschen: “är det här bra?” byts ut till 

“fungerar det här?”. Då handlar det inte om att jag är bra, utan snarare om musiken fyller sin 

funktion.” 
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- Johnny Wingstedt 

 

Man utvecklar en ömsesidig respekt, men det är aldrig jag som kompositör som bestämmer 

slutresultatet själv. Det är en kund, projektledare, regissör eller någon annan som tar det slutliga 

beslutet. Ofta är det inget problem, om man går igenom processen och når en gemensam bild av 

konceptet. Wingstedt påpekar att det kan vara svårt att döda sina käpphästar, men ibland har han 

blivit förvånad av att det faktiskt blir bättre. Man ska inte släppa sitt ego, men man måste lära sig 

att hantera det.  

 

Johansson tycker att det är ganska skönt att ha en begränsad frihet och ramar att förhålla sig till. 

Han relaterar det till de få tillfällen han har fått göra film. Då har det inte varit självklart vad 

musiken ska fylla för funktion.  

 

“Man får gräva lite, och regissören kanske inte är så djup. Jag vill ha lite mer, vem är den här 

karaktären, vad har han gjort innan, vad tänker han? För jag ska ändå göra musik till honom 

eller henne. Tydliga ramar underlättar för mig, vissa kanske inte vill ha det.” 

- Johan Johansson 

 

Samtidigt säger han att han vill få fria händer i framtiden. Men det är samtidigt lite läskigt. Han 

tycker det är tråkigt att han inte får jobba mot bild, för det händer något i hans huvud när han ser 

en bild eller ett manus. 

2.2 Analys 

Musik är något som är svårt att formulera i ord och bilder. För att ge musiken ett konceptuellt 

ramverk så är musikaliska referenser ett viktigt verktyg, som kan användas både av beställare 

och producent för att förstå varandra. Referenser är något som genomsyrar alla tre informanters 

arbetssätt, ofta tillsammans med värdeord och diskussioner med beställaren om vad kampanjen 

går ut på. Ibland finns det också färdig film som man kan ta inspiration ifrån, vilket 

sammanfaller med Michael Zagers redogöranden. Här skiljer sig arbetet lite informanterna 

emellan. Vissa arbetar direkt mot video medan andra enbart sitter med musiken. Det kan 

antingen ge ytterligare frihet att försöka uppfylla sin beställares vision, som i Sydéns situation 



22 

 

där de ibland även gör video, medan det i Johanssons fall innebär brist på en ytterligare 

inspirationskälla. Johansson arbetar oftast inte direkt med slutkunden överhuvudtaget, utan 

främst mot referenser.  

 

När referenser har fastställts så påbörjas en kreativ process som ser lite olika ut för olika 

producenter. Det som man har gemensamt är att man lyssnar på referenserna och försöker fånga 

känslan, genom att leka och experimentera på ett piano eller med digitala medel. Rutiner är 

viktiga för samtliga, och arbetet sker i en iterativ process där man skickar demos till kunden, får 

feedback och upprepar tills man når något som kunden är nöjd med. Eftersom musiken generellt 

sett kommer in sist i produktionskedjan, så är det ofta stressigt arbete att komponera till 

reklamfilm och av vikt att lära sig hantera tid. Allting hinner inte bli perfekt.  

 

Sydéns förhållningssätt går att likna vid Daniel M. Jacksons varumärkesbriefing. Eftersom de har 

en större övergripande kreativ kontroll på dubbla spelfält och kommer in i processen tidigt, 

möjliggör det för en större befogenhet att fråga beställaren vad man är ute efter på ett djupare 

plan, och att rikta materialet. Wingstedt relaterar mer till Zagers kompositörsroll, där man 

visserligen diskuterar med beställaren eller regissören, men har en mer underordnad roll i 

diskussionen och ofta kommer in sist i produktionsledet. Det går att identifiera ett mönster som 

indikerar att de mer etablerade producenterna kan ställa ett högre krav på sina beställare om 

information gällande ramverk för produktionen. Det knyter an till Bourdieus teorier om doxa, där 

den nyetablerade tar ett steg tillbaka för att lära sig de oskrivna regler som finns, som Johansson 

känner igen och beklagar sig över, och så småningom vill stiga över. Det kan också vara ett sätt 

för agenten i maktposition att testa om den nyetablerade är redo för ytterligare integrering, och 

om det är en person man vill investera mer tid i.  

 

Begränsning av konstnärlig frihet ses dock inte som ett jättestort problem. Johansson är till 

exempel nöjd med att ha ramar att förhålla sig till, och uppger att han tycker det kan vara läskigt 

med total konstnärlig frihet. Wingstedt för liknande resonemang och poängterar att man efter ett 

tag i branschen lär sig att identifiera vad som fungerar och att man måste vara öppen för kritik. 

Det underlättar om producenten och regissören eller kunden kan upprätta en gemensam vision, 

och se förbi personliga preferenser. Man måste kunna kontrollera sitt ego. Reklamfilmen ska 
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fungera för att sälja produkten, och då gäller det att relatera till målgruppen och få allting att 

matcha filmens mål. Att friheten är begränsad för ett vinstsyfte matchar Lars Lilliestams teori om 

kommersiell musik, eftersom den konstnärliga halten är underordnat säljbarheten. Att 

reklamfilmsmusiken behöver följa samma teman som Lilliestam tillskriver populärmusiken är 

dock inte fullt självklart. Wingstedt resonerar för att man istället för en standardisering och ett 

begränsat utbud kan trycka på det annorlunda för att greppa konsumentens uppmärksamhet, 

något han hävdar blir allt vanligare idag. Samtidigt bekräftar detta det manipulativa temat i 

Lilliestams teorier, om att provocera tittaren för att fastna i dess medvetande. Trots det så kan det 

vara svårt att övertala en beställare att använda en mer vågad låt, något som Sydén vittnar om. 

Inom trailers för till exempel Marvel så kan man tolka in att Johansson inte alls håller med om att 

det inte pågår en standardisering. Tvärtom agerar musiken där mer som ett passivt 

ackompanjemang än att utforska en extra dimension av berättande. Detta är också intressant att 

relatera till Tia DeNoras teori. Eftersom att det idag är så lätt att fly plattformen reklamfilmen 

visas på så måste man ge konsumenten en anledning till att fortsätta titta. Med Sydéns argument 

om att webbreklam har en mycket högre konverteringsratio av kunder innebär det att produkten 

är något av intresse för tittaren. Kanske spelar även här musiken en roll i att upprätthålla 

intresset. 

 

Uppfattningen om inbördes säkerhet för individen inom branschen är inte något orosmoment. 

Alla går runt ekonomiskt, eller har gjort det, inom sitt komponerande. Wingstedt uppger att han 

aldrig kommer att tjäna lika bra som när han gjorde reklamfilms- och filmmusik i Japan, och 

Sydén berättar om Klevgränds speciella arbetssätt där de kan kapa bort reklambyråer och därmed 

säkra en högre vinst och personlig kontakt. Johansson tycker att han har en dålig deal hos 

Epidemic, men har hoppet uppe och tydliga framtidsplaner för hur han ska utvecklas i branschen. 

Något som är vanligt för verksamma musiker är enligt Lilliestam en utbredning av det 

musikaliska yrket. Man arbetar inom flera olika musikområden samtidigt. Men eftersom att 

Johansson inte får vara med i STIM och SAMI begränsas dessa möjligheter, och producerar han 

inte tillräckligt med musik per månad så är det inte heller enkelt för honom att vända sig åt något 

alternativt musikskapande utan att gå genom Epidemic. 
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3. Diskussion 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse över hur några musikproducenter inom 

reklamfilm genomför sina uppdrag och förhåller sig till sina beställare. Det har skapat underlag 

för genomförandet av en generaliserad kartläggning över hur musikproducenter uppfattar 

branschen. 

 

Studiens resultat påvisar att de tre intervjuade musikproducenterna uppfyller sina uppdrag med 

egen komponerad musik genom att först diskutera med sin beställare eller konceptansvarig vad 

musiken ska fylla för funktion och för att fastställa musikaliska referenser. Efter det påbörjas en 

iterativ process där man testar demos och för korrespondens med beställaren i avsikt att nå målet 

med musikens funktion. Hur arbetsflödet ser ut är olika från producent till producent, men 

generellt innebär mer erfarenhet ett effektivare flöde. Ofta så krävs det att man utformar 

processen tidseffektivt, på grund av smala deadlines och att man kommer in sist i 

produktionsledet. Det innebär att musiken sällan blir så perfekt som man skulle vilja.  

 

Det kreativa utrymmet som musikproducenterna har i skapandet i reklamfilm kan variera mycket 

mellan olika beställare. Ett stort företag har ofta skarpare riktlinjer som måste ligga i enlighet 

med deras redan befintliga ljudvarumärke, medan ett mindre företag kanske inte lägger lika stor 

vikt vid en uniform ljudpresentation. En viktig aspekt av kreativ frihet inom reklamproduktioner 

är en insikt om att hela produktionen måste fungera, att ljud och bild måste samspela på ett 

tillfredsställande plan. Det handlar kanske inte lika mycket om en strävan efter total kreativ 

frihet, utan snarare om att producenten vill bli respekterad för sina kunskaper inom området och 

sin förmåga att ta ett steg tillbaka från sitt ego och se vad som fungerar för varumärket.  

 

Samspelet mellan musikproducenterna och beställarna är utifrån producenternas perspektiv 

väldigt samvävd med frihetsaspekten. Det finns en tydlig maktrelation definierad i orden 

beställare och producent, där beställaren alltid har sista ordet. Men för att samspelet ska fungera 

bra så måste en ömsesidig respekt för varandras åsikter och erfarenheter etableras. Det är enklare 

om man kan påvisa sin erfarenhet som producent med ett bra CV i branschen, men det är svårare 

för en nyetablerad producent att hävda sig. Ofta får man bita ihop till en början medan man 
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samlar på sig erfarenhet, men det går även att förändra genom att tro på sig själv och projicera en 

bild av att man är en producent värdig av respekt.  

 

Det är också intressant hur de ser på framtiden, och de trender som har uppfattats utifrån 

producenternas perspektiv. Man får jobba hårt, men det finns indikationer på att branschen får en 

allt större medvetenhet om ljud, vilket stärks av både informanter och litteraturkällor som Daniel 

M. Jackson och John Groves. Det finns också en trend där reklammusiken tycks bli mer 

experimentell och riktad för att fånga uppmärksamhet, samtidigt som att reklamen breder ut sig 

på internet där varumärket har en större möjlighet till att träffa rätt målgrupp gentemot TV. Det 

är intressant att samtliga informanter lyder under frilansanställning, även om de ständigt arbetar 

mot samma bolag eller till och med äger det.   

 

De resultat som samlats genom litteratur och empiri känns som att de är väldigt förankrade i sunt 

förnuft, och lägger en väldigt stor vikt i kommunikation eftersom det rör sig om musik, ett 

område där ord inte kan beskriva den efterfrågade känslan. Författarna till mycket litteratur 

relaterade till problemområdet är ofta producenter själv, och inte renodlade forskare. Det känns 

därför trovärdigt att de ger en genuin bild av branschen, något som kanske inte är lika enkelt om 

man är en utomstående forskare. Resultaten från litteraturen sammanfaller också ofta med den 

empiriska forskningen vilket ger ytterligare upphov till att lita på källan. Att de har en närmare 

koppling till området innebär dock att de kan ha ett skevt tunnelseende där de saknar koppling 

till ett mer utomstående och objektivt perspektiv.  

 

De presenterade teorierna är nästan av motsatt natur, där författarna består av forskare och 

sociologer som beskriver trender och teorier avseende problemområdet. Det känns som ett smart 

förhållningssätt, där man tar in observationer av branschmänniskor och ställer deras påståenden 

mot ett forskningsperspektiv genom teorier. Det har fungerat bra för den här studien. Den största 

kritiken som jag kan rikta mot studiens utförande är den om min intervjuteknik. Misstag är 

nästan oundvikligt för en person som intervjuar människor i ett forskningssyfte för första gången. 

Det är en tidsbegränsad situation där man måste lära sig att komma in på djupet av en person, 

något som skedde i varierande grad. Det kan vara svårt att kontrollera tiden och att uppskatta hur 

långa informanternas utläggningar kommer att vara på förhand, så det gäller att kunna prioritera 
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vilka frågor som är viktigast för ändamålet. Kritik kan även riktas mot användning av 

videosamtal, men även om viss personkemi och stämning kan gå förlorad så säkrar det en 

bekvämlighet där både intervjuare och informant är säker i sin miljö, till skillnad från om den 

utförs hemma hos någon, där maktrelationer kan spela in i resultatet. 

 

Oavsett detta så är resultaten och slutsatserna intressanta utifrån det syfte som har angetts. 

Studien bidrar inte till några absoluta svar, men ger en aning om hur arbetslivet och branschen 

ser ut för tre svenska musikproducenter som arbetar med reklammusik. Det är en bransch som 

fortfarande utvecklas och den empiriska forskningen ger en blick av hur den kan komma att 

förändras i framtiden. Värderingen av musik som en ytterligare dimension av berättande kan 

komma att både stiga eller sjunka. Med Sydén och Wingstedt som vittnen för en utvecklande 

värdering, kan Johansson och Epidemics modell bidra till att undervärdera musiken eftersom det 

är så enkelt att bara gå in och ta ett par låtar, för en fast månadskostnad. 

 

Det uppstår också nya frågor. Det hade varit intressant att gå ännu mer på djupet om hur andra 

aktörer resonerar i branschen och vad för uppfattningar de har om musikens roll i reklamfilmen. 

Är det sant det som informanterna säger om att det har blivit en större medvetenhet om 

branschen? Hur uppfattar de samspelet och vad är deras orsaker till hur de agerar som de gör? 
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Bilaga 1 - Modell 1.1 

 

Daniel M. Jackson - Sonic Branding. s. 99 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Intervjufrågor: 

 

Forskningsfrågor: 

 

- Hur uppfyller musikproducenten, med egen musik producerad för reklamfilm, sitt 

uppdrag och beställarens ideal? 

 

- Vilket kreativt utrymme har musikproducenten när denne skapar musik till reklamfilm?  
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- Vad finns det, utifrån producentens perspektiv, för samspel mellan producent och 

beställare och hur ser egentligen området ut? 

 

 

Syfte: 

 

- Syftet med studien är att få en djupare förståelse över hur några musikproducenter, inom 

reklamfilm, genomför sina uppdrag och förhåller sig till sina beställare. I förlängning kan 

det ge en generaliserad kartläggning över hur musikproducenter uppfattar branschen. 

 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrund: 

● Berätta lite om dig själv. 

● Utbildad? 

● Anställningsform (fast/frilans) 

● Hur många år i branschen, karriär? 

● Varför just den här branschen? 

 

Praktiskt arbete: 

● Hur ser arbetsprocessen ut? 

● Hur går det till när man får ett uppdrag? 

● Hur ser kontraktet ut? 

● Hur har man för deadlines? 

● Vad händer om man inte klarar en deadline? 

● Hur mycket frihet finns? 

● Har beställaren en vision, ett ideal, vad utgår man egentligen ifrån? 

● Finns det någon standardisering eller varierar det från fall till fall? Nämn gärna två 

uppdrag. 

● Har du en typisk stil? 
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● Vad finns det för aktörer på fältet? (Producenter, agenter, förlag, reklambyråer, beställare, 

kunder.) 

● Vem bestämmer riktning? 

● Vad finns det för samspel mellan producent/beställare och övriga aktörer? 

● Maktrelationer dessa emellan? 

● Vilka beställare vill ha egenkomponerad musik gentemot populärmusik, ser du några 

beställarmönster mellan olika typer av reklamfilm, produkter, storlek på företag och 

varumärken? 

 

Reflektion: 

● Känns friheten tillräcklig? Är det kanske skönt att ha vissa gränser att förhålla sig till? 

● Är samspelet och kommunikationen mellan olika aktörer tillfredsställande? 

● Finns det något sätt att förbättra processen? 

● Vilken funktion tycker du musiken fyller i en reklamfilm? 

● Känner du att lönen är tillfredställande? Hur ställer det sig i relation till en “vanlig” lön? 

● Hur säker känner du dig i branschen? 

 

Skräddarsydda frågor: 

Erfaren musikproducent. USA & Japan (Wingstedt): 

 Hur ser processen ut i Japan och USA, finns det vad du vet några stora skillnader? 

Nyetablerad musikproducent, i Sverige. (Johansson):  

 Hur är det som nyetablerad i branschen? 

 Hur gick det till när du jobbade med Clas Ohlson? 

Erfaren musikproducent, i Sverige. (Sydén): 

● Hur har processen förändrats genom de år du har varit aktiv? 

● Online/tv? 

● Skiljer sig uppdragen mycket mellan frilans och produktionsbolag? 

● Mer/mindre frihet?

 

 


