
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter dig 
av Marius Dybwad med Nina Dybwad och Jens Dybwad 
 
 
Mamma ägnar sin döende far all sin tid. Hon gör allt för att han 
skall ha det bra, men det blir allt svårare att hålla hans humör 
uppe. 
 
Jag ser hur hon sliter. Hur hon hela tiden försöker få allt i ordning. 
Hur hon städar och tvätttar. Hur hon tränar tills händerna skakar. 
 
Det oroar mig och jag bestämmer mig för att börja filma henne. 
För att förstå henne, säger jag. Men hur mycket förstår jag 
egentligen? 
 
I takt med att morfar blir sämre är det som att något vänder och 
frågan om förståelse förlorar mening. Från att det varit jag som 
filmat henne, börjar vi nu filma alltmer tillsammans. Vi filmar oss 
igenom det som händer. Det blir ett sätt för oss att ta hand om den 
tid vi har kvar. 

Efter dig
av Marius Dybwad med Nina Dybwad och Jens Dybwad

  



Efter dig är en film om vårt beroende av varandra. När vi är som 
mest sårbara blottas behov som annars verkar trängas undan i en 
individualiserad tid. Förr eller senare hamnar vi i situationer där vi 
inte längre klarar oss själva. I en vardagsnära skildring närmar sig 
filmen omsorgens grundläggande betydelse för hur vi blir till. 
 
 

* 
 
 
Ur programmet för Visible Evidence XX 2013, den internationellt 
mest etablerade dokumtärfilmskonferens där Efter dig ingick som 
huvudfilm:  
 
”Efter dig” shows a portrait of Marius’ mother. Everyday routine 
and habitual gestures meet with the unique and challenging 
experience of caring for a loved one (Marius grandfather) during 
his last months. Static, lingering framings bring attention to 
gestures, performativity, as well as to moments of telling silence. 
The filmmaker is very present in his project of framing and 
observing. ”Autho-ethnography” and ”embodied observation” 
are notions that I associate with the film. ”Efter dig” seems to 
transform into a process of enactment, which depends increasingly 
on the mutual collaboration and understanding of the filmmaker 
and his subject. The small everyday gestures, the tiniest shifts of 
expression in Mrs. Dybwad’s face recall the affective impact of 
framing and duration in moving images. 
 
- Malin Wahlberg, Docent i filmvetenskap, Stockholm Universitet 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

Marius Dybwad Brandrud har som filmare uppmärksammats för 
sitt konceptuella och högst personliga filmspråk. 2012 belönades 
han med Guldbagge för bästa filmfoto i Ruben Östlunds Play och 
har även nominerats för deras tidigare samarbete i De ofrivilliga. 
Han har arbetat med en mängd andra konstnärer och filmare som 
Anna Odell, Miriam Bäckström, Tova Mozard och Magnus 
Bärtås. De egna kortfilmerna Alva och 1987-1993 har visats på 
många festivaler och belönats med flertalet priser. Han har ett 
långvarigt samarbete med Fia-Stina Sandlund, bland annat med 
långfilmsdokumentärerna She’s Blonde Like Me (2011) och She’s 
Staging It (2012) och den pågående She’s Wild Again Tonight. 
Tillsammans med Petra Bauer driver han också filmiska projekt i 
gränsland mellan konst och dokumentärfilm. 
 
Filmografi i urval:  
Lift, 16 min, 2004 (regi, foto, klipp) 
Anna, 58 min, 2005 (manus, regi, foto, klipp) 
De ofrivilliga, 102 min, regi Ruben Östlund, 2007 (foto)  
Alva, 29 min, 2007 (manus, regi, foto, klipp)  
Stora Scenen, 30 min, regi Tova Mozard, 2009 (foto, klipp)  
1987-1993, 11 min, 2010 (regi, klipp)  
Play, 90 min, regi Ruben Östlund, 2011 (foto)  
She’s Blonde Like Me, 89 min, regi Fia-Stina Sandlund, 2011 
(producent, foto, klipp)  
En ömsesidig sak, 90 min, med Petra Bauer, Kim Einarsson, 2012 
(producent, foto, klipp)  
She’s Staging It, 98 min, regi Fia-Stina Sandlund, 2012 
(producent, foto, klipp)  
Biografi, 22 min, regi Magnus Bärtås, 2012 (foto, klipp)  
Theoria, 20 min, regi Magnus Bärtås, 2013 (foto, klipp)  
Choreography for the Giants, 2*50min, regi, produktion med 
Petra Bauer, 2013 (foto, klipp)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktionsuppgifter Efter dig: 
 
Regi, foto, klipp: Marius Dybwad Brandrud 
Medverkande: Nina Dybwad, Jens Dybwad 
Producent: Tobias Janson 
Ljudläggning: Jan Alvermark 
Ljudmix: Owe Svensson 
Visuella effekter: Erik Fhölenhag 
Grafik: Bror Rudi Creative 
Engelska undertexter: Ingrid Eng 
Svenska undertxter: Birre Burman 
Speltid: 75 minuter 
Orginalformat: RED 4K 
Visningsformat: DCP, 5.1 
Produktionsbolag: Story AB 
Distribution: Folkets Bio 
 
Producerad med ekonomiskt stöd från  
Svenska filminsitutet / Cecilia Lidin 
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