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Abstrakt 
I mitt arbete skriver jag musik till utvalda segment ur Alex & Sigges podcast. Jag 
betraktar dessa självbiografiska segment som filmscener och skapar musiken med hjälp 
av metoder inom filmkomposition. Utmaningen i arbetet har varit att binda samman och 
nyansera dessa berättelser genom musik. 
Resultatet blev fyra kompositioner som gav upphov till en diskussion kring musikens 
möjligheter inom mediet podcast. I arbetet kommer jag fram till att en metod avsedd för 
filmkomposition går att applicera på att skriva musik till podcasts.  

Nyckelord 
Filmkomposition, podcast, musikaliskt narrativ, musikaliskt porträtt, repetitiva 
ledmotiv, Alex Schulman, Sigge Eklund 

Tack 
Tack till mina handledare som lett mig genom mitt arbete.  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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Filmmusik är ett starkt verktyg för att binda samman en historia och nyansera ett 
subjekt eller objekt. Jag vill i mitt arbete undersöka samma koncept fast inom mediet 
podcast. Mitt intresse för podcasts överlag började med Alex och Sigge. Deras podcast 
bygger mycket på storytelling, självbiografiska historier som bottnar i allt från sorg till 
komik. Historierna saknar dock skräddarsydda musikstycken vilket jag i mitt arbete vill 
tillföra.  

Efter att ha lyssnat på podcasten i snart sju år tror jag mig ha lärt känna dem båda 
personerna bakom mikrofonerna någorlunda bra. Om samtliga historier tagna ur deras 
liv i podcasten sammanställs finns där material som i längd motsvarar en långfilm, eller 
flera. Utgångspunkten för mitt arbete, att betrakta dessa historier som filmscener, tedde 
sig därför naturligt men också intressant, då jag själv inte kände till något liknande inom 
podcast-världen.

1.2 Syfte
Mitt syfte är skapa fyra kompositioner med återkommande melodiska ledmotiv där 
arrangemangen skrivs efter tema sorg och tema nostalgi. 

Frågeställningar: 

• Hur fungerar det att applicera metoder tänkta för filmmusik på ett medie utan 
något visuellt material?  

• Hur kan mina kompositioner nyansera och binda samman dem självbiografiska 
historierna i podcasterna?  

2. Metod 

2.1 Kunskapsunderlag
För att utveckla mina kunskaper inom fältet ville jag skriva så lite musik som möjligt på 
intuition. Jag använde mig således av följande underlag för att skapa mina 
kompositioner. 

Litteraturkällor för att få en bättre uppfattning om fältet filmmusik samt för att få ett 
litterärt analysunderlag.  

Analysunderlag för mina arrangemang. Analysen utgår från forskningspublikationen 
Narrative Music: towards an understanding of musical narrative functions in 
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multimedia (Wingstedt, 2005) och Wingstedts beskrivning av narrativ funktion inom 
filmmusik.  

Wingstedt menar att det finns sex olika klasser av funktioner för att beskriva ett 
musikaliskt narrativ. 

• Emotiv funktion. Syftar till att kommunicera känslor och stämningar. Kan 
innebära en karaktärs känslor såväl som ett sammanhang eller specifik situation.  

• Informativ funktion. Beskriver situationer där musiken uttrycker eller rentav 
förklarar information på ett mer kognitivt plan. Kan belysa när och var en 
händelse utspelar sig.  

• Deskriptiv funktion. Till skillnad från informativ funktion försöker musiken 
här mer aktivt gestalta en viss typ av rörelse eller uppträdande.  

• Vägledande funktion. Refererar till musik som vill belysa saker/händelser i 
berättelsen.  

• Temporal funktion. Hänvisar till tidsdimensionen av musiken. Musikens 
betydelse i att bidra till kontinuitet, struktur och form.  

• Retorisk funktion. Syftar till hur musiken kommenterar vad som sägs eller 
utspelar sig.  

Wingstedt hävdar att det sällan bara är en typ av funktion som används i en komposition 
utan att flera olika funktioner kan användas simultant. 

Ovanstående analysunderlag applicerar jag sedan på utvalda filmscener, som behandlar 
samma tema som Alex och Sigges historier, och använder resultatet från analysen i mina 
egna arrangemang. 

Metareferenser 

Liknande inspiration hittar jag i vad jag vill kalla meta-referenser. Jag väver in 
musikaliska element i mina arrangemang baserade på den kunskap och kännedom jag 
har om personerna Alex och Sigge. 

2.2 Dokumentation och avgränsning
Jag förde en loggbok för att dokumentera min utveckling och projektets gång. I 
loggboken hamnade allt relevant material jag hämtat från mitt kunskapsunderlag samt 
mitt arbetsflöde vid de olika kreativa tillfällena, och även tankar och frågor som dök 
upp under arbetets gång. 

Jag valde att avgränsa mig mot västerländska filmkompositioner, då det är den typen av 
film jag känner till bäst och är mest trygg i. För att understryka skillnader i mina 
kompositioner gjorde jag också en tematisk avgränsning i vad Alex och Sigges historier 
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får handla om. Återkommande teman i podcasten, gällande självbiografiska historier, är 
sorg respektive nostalgi. 

3. Genomförande 

3.1 Urval av podcastmaterial

Jag tog mig friheten i att klippa bort vissa delar av segmenten då dessa störde 
monologen rent dramaturgiskt när den ena började prata över den andra.  
I urvalet tog jag hänsyn till Earl Hagens metod från boken “Scoring for film” (Hagen, 
1971) om hur man närmar sig en filmscen. Den ställer fem olika frågeställningar till 
kompositören innan kompositionen ska påbörjas: 

• Varför ska det finnas musik?  

• Vad ska musiken säga?  

• När ska musiken börja och sluta?  

• Vilken typ av musik?  

• Vem spelar musiken?  

Efter att ha valt ut segmenten besvarade jag ovanstående punkter och gjorde en mer 
detaljerad “Spotting Session”, ett koncist manuskript. Där skrev jag in dramaturgiska 
tidsmarkörer av vad narrativet berättar, utifrån historierna, och vad jag rent musikaliskt 
kan förtydliga eller nyansera. 
För exempel på en av mina Spotting Sessions, se bilaga A. 

3.2 Ledmotiven
Min grund i ledmotiven baserades på en jämförelse av hur Alex och Sigge skiljer sig 
från varandra, enligt min åsikt.  

Alex stammar och är mer dynamisk i sitt tal, väldigt sökande och känslig. Han pratar 
också betydligt mer än vad Sigge gör.  
Slutsatsen jag drog av det här var att jag ville att Alex ledmotiv skulle ha: 

• större innehåll av toner, då han pratar mer 
• synkoperade toner, då det skulle kunna representera stamning, att de tonerna 

frångår en rak linje.  

Sigge upplever jag som väldigt lugn och harmonisk. Han pratar inte lika mycket och är 
väldigt teoretisk och pragmatisk.  
Till skillnad mot Alex ledmotiv skulle Sigges ledmotiv ha: 

• färre toner 
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• en mer rak linje med icke-synkoperade toner.  

Notexempel 1. Alex Ledmotiv 

Notexempel 2. Sigges ledmotiv 

!  

3.3 Komposition ”Alex Nostalgi”
3.3.1 Referat av filmscen 
Jag valde att använda mig av en scen ur filmen “My Life” (Rubin, 1993) som underlag 
för min narrativa funktionsanalys. John Barry har skrivit musiken.   

Filmen handlar om huvudkaraktären Bob, som får reda på att han har obotlig cancer och 
återbesöker delar av sitt tidigare liv.  

I den specifika scenen jag valt ut besöker Bob sitt barndomshem, där han går omkring i 
trädgården och till en början är ganska försiktig. Då han utforskar huset och miljöerna 
alltmer hajar han till vid en av husknutarna. Han böjer sig ned och plockar undan en 
tegelsten. Därunder stenen ligger hans gamla actionfigur, som han direkt börjar leka 
med, som han gjorde när han var barn.  

3.3.2 Narrativ analys 
Min analys av Barrys komposition till den här scenen gav att han till en början använder 
sig av den emotiva funktionen. Det är en repetitiv ackordrörelse som är tämligen 
oförändrad fram tills att actionfiguren hittas. Ackordrörelsen som spelas är enligt den 
funktionsläran tonika-dominant-tonikaparallell-dominantparallell.  
Den repetitiva slingan spelas av en sorts synth som låter drömsk. Det resulterar i en  
“overklig” och avvaktande känsla som är svår att ta på.  

Då actionfiguren hittas introduceras Subdominanten och instrumenteringen tas till stor 
del över av stråkar. Det tolkade jag som en vägledande funktion för att belysa hur pass 
viktig den var för honom som barn, samtidigt som den är deskriptiv då han höjer 
actionfiguren till himlen i en uppåtgående rörelse, vilket rörelsen dominantparallell-
subdominant för mig också också symboliserar.   
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3.3.3 Referat av Alex historia 
Alex segment på temat nostalgi grundar sig i att han återbesöker sitt barndomshem på 
Ekerö. Till en början känner han inte igen sitt gamla barndomshem, men så fort han 
inser att han står i sitt pappas gamla kontor väcks alla minnen till liv. Han berättar 
målande om saker som han upplevt i huset med sin familj. Han blir alltmer rörd och 
fram mot slutet berättar han om ett minne där hans pappa bäddar om honom. 

3.3.4 Resultat 
Jag använde mig av Berrys tänk genom en repetitiv, drömsk, ackordrörelse (tonika-
dominant-tonikaparallell-dominant) fram tills det att Alex minnen väcks till liv. 

Likt i slutscenen av “My Life” finns här ett liknande klimax i Alex historia där han 
berättar om hur minnen väcks till liv av ljudet från en skrivmaskin. Istället för att 
introducera ett nytt ackord, likt Barry, valde jag att ta hjälp av min meta-referens som 
utgör en informativ funktion. Eftersom historien utspelar sig under 80-talet ville jag få 
till en 80-tals ljuddesign. Den vägledande funktionen resulterade i att jag lade till ett 
arpeggio, med inspiration från 80-talets ljuddesign, som symboliserar “skrivmaskins-
smattret” som Alex berättar om.   

Tempot Alex pratar i avtar successivt mot slutet och jag ville förstärka detta genom en 
temporal funktion. Jag lät tempot avta och jag skalade bort en viss del av 
instrumenteringen. Jag introducerade ledmotivet i slutet, då Alex historia är som mest 
emotionell.  

3.4 Komposition ”Sigges Nostalgi”
3.4.1 Referat av filmscen 
Jag valde att använda mig av en scen ur filmen “Up” (Docter, 2009) som underlag för 
min narrativa funktionsanalys. Michael Giacchino har skrivit musiken. 

I filmen ”Up” får man följa den äldre karaktären Carl, som ger sig ut på en 
livsomvälvande resa efter att ha förlorat sin fru.  

Filmscenen som jag valt ut är en återblick av Carls liv tillsammans med hans fru, från 
det att de först blir tillsammans till det att hon går bort. Montaget innefattar många olika 
sinnesstämningar och scener då de ska sammanfatta en väldigt lång period ur hans liv.  

3.4.2 Narrativ analys 
Giacchinos musik fullkomligt sprudlar av olika narrativa funktioner i den här 
filmscenen. Jag tog till mig hur Giacchino beskriver det emotiva förhållandet mellan 
Carl och hans fru. Det spelas i tretakt vilket påminner om en vals, vilket jag i det här 
fallet uppfattar som romantiskt laddat. Sättet som musiken förhåller sig temporalt till 
det visuella är tydligt. Om det är en mer laddad och viktig scen dras tempot ned och 
instrumenteringen skalas av.  
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Mycket som händer visuellt kommenteras deskriptivt av musiken. Till exempel, när 
Carl tappar greppet om några ballonger och dessa flyger upp mot himlen spelas en 
kromatiskt uppåtgående linje av stråket. 

3.4.3 Referat av Sigges historia 
Sigges historia börjar med att han är i Göteborg och berättar om nostalgiska minnen 
som väcks av att vara i en stad där han en gång brukade bo. En stad där han också 
träffade sin fru. Han berättar om att han har ett problematiskt förhållande till minnena - 
att det kanske var bättre förr. Han berättar mycket om vilka känslor som fanns just då i 
hans liv, vad han och hans fru gjorde tillsammans. Historien rundas av med en insikt om 
att minnena finns i relationen och att det nödvändigtvis inte är knutet till en viss tid eller 
plats.   

3.4.4 Resultat 
Likt Giacchinos komposition skrev jag även min i tretakt då jag fann taktarten 
romantiskt grundad i min tolkning. Sigges historia är inte lika dramatisk och laddad 
med stora scener men jag ville ändå lyfta de temporala skillnaderna som fanns. Detta 
gjorde jag med hjälp av att lägga enkla, utdragna, ackord med pianot till en början för 
att sedan bygga historien som tar mer fart med fler anslag och markeringar.  

Då Sigge börjar berätta om sin fru adderade jag pizzicato-stråk som förtydligade 
romansen rent emotivt.  Sigge berättar om att han psykologiskt “kisar” inför vissa 
platser i staden då han är rädd för vad han ska bli påmind om. Jag belyste den repliken 
med att retoriskt låta stråket spela dissonant för att skapa ett obehag.  

Mot slutet av historien är det mer fokus på Sigges insikt. Tempot och instrumenteringen 
avtar för att landa i linje med historien, som i slutet är som mest emotionell. Det är 
också i slutet jag etablerar Sigges ledmotiv med ett ensamt piano. 

Min meta-referens i den här kompositionen var grundad i att Sigge i podcasten berättat 
att han ofta lyssnar på Erik Satie. Jag hämtade således inspiration från ett av Erik Saties 
mest kända verk, Gymnopédie No.1 , i början av min komposition.  

Notexempel 3. Gymnopédie No. 1. 

!  
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Notexempel 4. Inledning av min komposition. 

!  

3.5 Komposition ”Alex Sorg”
3.5.1 Referat av filmscen 
Som filmscen-referens valde jag en scen ur filmen ”Interstellar” (Nolan, 2014). 
Musiken är skriven av Hans Zimmer. 

I interstellar ställs mänsklighetens överlevnad på spel och ett team lett av 
huvudkaraktären Cooper lämnar jorden för att hitta en ny trygg planet ute i rymden för 
människan att migrera till.  

Filmscenen i fråga är filmens slutscen. Cooper återser sin dotter som är dubbelt så 
gammal som han själv pga hans resor genom olika tidsdimensioner. Han säger farväl till 
en döende dotter, som vid tio års ålder fick se sin pappa åka upp i rymden på ett 
nästintill omöjligt uppdrag.  

3.5.2 Narrativ analys 
Zimmers komposition till slutscenen tolkade jag som retorisk och temporal. Retorisk i 
det att filmens ledmotiv är kompositionens grund och spelas under hela kompositionen. 
Den temporala funktionen utgörs av hur ledmotivet till en början inte spelas med alla 
dess toner, utan byggs successivt upp till sin helhet. Stråk och valthorn introduceras allt 
eftersom och bidrar till en mer tydlig och kraftfull harmonik för att lyfta fram 
ledmotivet. Just valthornen får en temporal tyngd, då de introduceras när dottern på sin 
dödsbädd säger till sin far: “But I knew you would come back. Because my dad 
promised me”. Valthornen är också det första elementet som etablerar en grundton till 
ett hitintills ensamt ledmotiv.  

3.5.3 Referat av Alex historia 
Alex berättar om hur han i olika situationer börjat gråta över olika händelser. Han inser 
under historiens gång att det har med hans dotters uppväxt att göra.  

3.5.4 Resultat 
Jag tog till mig Zimmers idé om att låta ledmotivet får vara kompositionens stomme 
genom hela historien. Till en början avskalat. 
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Notexempel 5. Avskalat ledmotiv 

I Alex historia berättar han om tre olika händelser där han känner sorg över att hans 
dotter växer upp och därmed bort från honom. Jag ville likt Zimmer introducera något 
nytt temporalt element vid de här tillfällena för att representera tyngden i händelsen 
och få en framåtanda i historien.  

Vid första händelsen introduceras en ackordrörelse (tonikaparallell-subdominant) till 
ledmotivet som spelas av pianot. 

Vid andra händelsen utökas ledmotivet och spelas fullt ut. Samtidigt kommer det in 
stråk, som bidrar med tydligare betoning på terserna. 

Alex historia skiftar ganska mycket i tonläget fram till historiens tredje del. Berättelsen 
får en mer hoppfull och vacker vändning där min mer dystra harmonik inte längre 
kändes rätt. Jag ändrade således ackordrörelsen till tonikaparallel-subdominant-
dominant och skrev om ledmotivet för att det skulle passa in tonalt. 

Notexempel 6. Justerat ledmotiv 

Tredje händelsen resulterar senare i en insikt för Alex som är väldigt dyster. Där valde 
jag istället att skala av allt, förutom ledmotivet, och låta historiens slut få en mer öppen 
upplösning, vilket också gick i linje med Alex insikt.  

3.6 Komposition ”Sigges Sorg”
3.6.1 Referat av filmscen 
Filmen “Call Me By Your Name” (Guadagnino, 2017) var min filmscen-referens. 
Musiken är skriven av Sufjan Stevens. 
I 80-talets Italien uppstår en romans mellan en sjuttonårig student och hans pappas 
forskningsassistent.  

Under filmens slutskede konfronteras sonen, Elio, av sin välvilliga far, som är medveten 
om sonens kärleksförhållande med den äldre forskningsassistenten Oliver. Det är mer 
utav en kärleksförklaring från fadern, men relationen har aldrig varit officiell och Elio 
har hitintills levt i tron om att ingen vetat av den tabulagda relationen. I den 
öppningsmonologen förklarar fadern att det är okej att känna sorg och saknad.  
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Han fortsätter med att han också är homosexuell och har varit tyngd över att han själv 
aldrig låtit sig själv leva ut sin egentliga identitet. De båda möts på djupet i en vacker 
konversation om förlorad kärlek och svek. 

3.6.2 Narrativ analys 
Det jag fastnade för i Stevens komposition var egentligen bara en sak; hur pianot 
representerade fadern och sonen i deras konversation. Då fadern pratade spelade pianot 
lågt i registret och när sonen pratade var det betydligt högre upp. Simpelt men 
effektfullt. Metoden kan tolkas som både vägledande och deskriptiv i det att den pekar 
på vem som har ordet och att musiken gestaltar de båda karaktärerna i röstläge. Fadern 
har en mer djup röst medan sonen har en mer ljus stämma.  

3.6.3 Referat av Sigges historia 
I Sigges berättelse återges ett minne från hans tonår. En historia där hans farfar känner 
sorg över en utebliven roll i en långfilm, som påverkar både honom och Sigge.  

3.6.4 Resultat 
Jag tog med mig samma metod som Stevens i det att min komposition är helt baserad på 
ett ensamt piano. Jag ville dock fokusera mer på den emotiva funktionen.  
Historien börjar med att Sigge klargör vem hans farfar är. Sigges farfar gestaltar jag 
genom en basgång långt ned på pianot. Den tänkte jag representerar en äldre och mer 
stillastående karaktär.  

Notexempel 7. Baslinje piano 

!  

Då Sigge själv kommer in i historien spelar pianot högre upp och med en mer spretig 
melodi. Den ska både förmedla mer “liv”, ungdom och osäkerhet. Melodin är aldrig 
konstant utan anpassar sig efter basgången, likt Sigge anpassar sig efter sin lite knepiga 
farfar. Sigges övriga melodi ligger lite släpande i tempo för att förtydliga förhållandet 
ännu mer. 

Historien i sig är ganska dynamisk i vad som försiggår. Jag ger de mer dramatiska 
delarna mer tyngd genom att lyfta fram pianot med hårdare anslag. 
Ledmotivet introducerar jag som en diegetisk effekt i historien. Diegetisk musik är 
sådan musik som uppfattas av rollfigurerna inom film och som existerar i den fiktiva 
världen. 

I den “fiktiva” historien som Sigge berättar nämner han att en person i historien spelar 
fiol.  Jag introducerar då en fiol som spelar ledmotivet unisont med pianot.  

Min meta-referens till kompositionen baseras på Sigges farfars yrkesliv.  
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Han medverkade i ett antal filmer av Bergman, en utav dem var filmen “Sommarlek” 
från 1951. I filmen spelas Frédéric Chopins Impromptu no. 4, som jag hämtade 
inspiration från till hur jag spelar Sigges farfars basgång på pianot.  

Notexempel 8. Impromptu no.4 baslinje 

!

4. Diskussion 

• Hur fungerar det att applicera metoder tänkta för filmmusik på material utan 
något visuellt material?  

Det fungerar, med varierande resultat. Jag är nöjd med hur Sigges kompositioner föll ut, 
mindre nöjd med Alex. Om det beror på val av historia eller deras berättarmetoder vet 
jag ej. Det är dock så att jag fann Sigges röst mer enkel att skriva musik till. Den håller 
sig ganska mycket inom en och samma plats, rent tonalt. Alex röst rör sig i ett större 
intervall, och är emellanåt något hackig.  

Något jag brottades med under samtliga kompositioner var kvantitet. Jag fick vid varje 
komposition banta ned antal element och tonartsbyten för att det stal för mycket fokus 
från berättelsen i sig. I det visuella landskapet finns fler verktyg för ett narrativ, i 
podcast-landskapet finns bara en röst. Och musiken till den ensamma rösten upplever 
jag som desto mer känslig. I mitt fall valde jag att inte ljudlägga (lägga till 
bakgrundsljud, ljudet av bilar, dörrar, fotsteg etc) och det väger in i att det blir mycket 
fokus på musiken som det enda soniska elementet ihop med rösten.  

En grundläggande problematik är att jag inte avgränsade mina filmscens-referenser till 
en specifik genre, tid eller kompositör. Anledningen till detta var att jag ville hålla dessa 
referenser så tematiskt lika som möjligt till vad historierna handlade om. Jag försökte 
först att avgränsa mig till det senaste decenniets filmkompositioner, men insåg att den 
uppsjö av olika filmer och dess kompositioner var svåra att söka bland för att hitta rätt 
typ av filmscen. 

Rent kreativt fungerade metoden att väva in en filmscen-referens väldigt bra. Jag fick 
tolka andra kompositörer utifrån Wingstedts analysunderlag och sedan implementera 
samma metoder på en helt annan historia. Det kändes enkelt att skriva grunden till 
kompositionerna. Det svåra var som sagt att hitta någon slags balans mellan röst och 
musik.  

Referenserna tycker jag gick väl i linje med temat i historierna. I t.ex. ”Alex Sorg” 
tycker jag själv att det inte passade bra med att ha ledmotivet som en konstant grund. 

!10



  

Det beror antingen på att ledmotivet inte höll för den typen av komposition, eller för att 
jag var inkapabel till att forma ett arrangemang till själva ledmotivet.  

Något som hjälpte avsevärt var mina “spotting lists”. Jag följde dem aldrig slaviskt för 
varje komposition, men vissa av mina tidsmarkörer och idéer från den blev väldigt 
bärande för mina musikstycken. Det bidrog också till ett större lugn att kunna gå in i en 
kreativ process med någon slags idégrund att stå på.  

• Hur kan mina kompositioner nyansera och binda samman de självbiografiska 
historierna i podcasterna?  

Tanken med de två ledmotiven var att de skulle vara den bärande funktionen i att binda 
samman historierna och skapa en slags ljudprofil åt Alex och Sigge. Jag ville hålla 
ledmotiven relativt anpassningsbara och enkla att få in i olika typer av kompositioner. I 
efterhand kan jag tycka att de inte är speciellt talande och karaktäristiska. Det kan vara 
svårt för någon som ej hört ledmotiven innan att faktiskt uppfatta dem som ett repetitivt 
element i kompositionerna. På bekostnad av enkelheten anser jag att de tappade lite av 
sin funktion i slutändan. Jag kände mig också något begränsad i att inte kunna skriva 
ledmotiven helt på intuition utan så ofta som möjligt ha någon slags medvetenhet 
bakom besluten, som var projektets grund.  

De olika meta-referenserna är förmodligen väldigt svåra att identifiera. Jag ville få in en 
tydlig referens till de båda personerna, men det är svårt att översätta en ofta icke-
musikalisk referens till något tonalt.  Det blev istället något jag använde som en slags 
framåtanda, att hitta lite mer auktoritär inspiration. Det gav kompositionen en nerv för 
mig själv, då jag visste att det fanns en mångbottnad tanke i varje musikstycke. 
För kompositionen ”Alex Sorg” hittade jag dock ingen relevant meta-referens. Det var 
också den kompositionen som tog längst tid och som dessutom kändes svårast att 
skriva. 

5. Slutsats 

Jag tycker att mina kompositioner i det stora hela hjälper till att nyansera Alex och 
Sigges återberättade livsupplevelser. Det blir ett annat, mer tomt landskap när jag tar 
bort musiken och bara lyssnar till rösterna. Ett landskap som säkert många föredrar, då 
den gemene podcast-lyssnaren inte alltid har samma typ av fokus på en podcast som 
kanske används i bakgrunden till matlagningen, som på en film.  
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Bilagor 

Spotting Session för ”Sigges Nostalgi” 

• Varför ska det finnas musik?  
 Dramaturgiskt bra berättad historia med ganska tydliga delar som kanske går att 
 förtydliga med musiken. 

• Vad ska musiken säga?  
Skulle vara intressant att belysa dem olika känslotillstånden och hur snabbt dem 
skiftar. 

• När ska musiken börja och sluta?  
Där själva historien börjar, markerar en tydlig händelse. ”När jag går omkring 
här på Göteborgs gator…” 

• Vilken typ av musik?  
Avvaktande och lugn till en början, sen tar historien mer och mer fart. Kan 
addera fler element. Lugnt slut, kan vara bra att återgå till hur det börjar.  

Händelse          Tid 

Introducera musik “när jag går omkring här”                                        0.29                  
Odramatiskt och försiktigt 

“...rädd för vad jag ska stöta på”       01.20 
Avtar lite i puls  

Romantiserad bild av återblicken       01.34 
Mer puls, “livet satte igång där”       
Bitterljuv harmonik 

“…livet är nu en industri som ska administreras”     02.05 
Något skräckinjagande, ostabilt 

“...hugger till i mig”         02.35 
Etablera ledmotiv 
Romantisk känsla mellan Sigge och hans fru   
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