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Abstrakt 
Den här uppsatsen behandlar ett konstnärligt arbete i vilket ett antal analyser redovisas. Jag har 
analyserat fyra låtar med en nedbrytningsmodell, för att se om det finns ett dramaturgiskt förlopp 
och om det skiljer sig mellan låtarna. Låtarna jag har tagit del av är: ”Heroin” av Velvet 
Underground, ”Poison Oak” av Bright Eyes, ”Ingen Sjunger Blues som Jeffrey Lee Pierce” av 
Joakim Thåström och ”Ett Kvinnofängelse” av Kajsa Grytt. Det dramaturgiska förloppet bör vara 
förankrat i textens berättelse och låten som helhet. Modellen bidrar till att ge arrangemanget och 
produktionen en referenspunkt, som jag sedan använt (tillsammans med den litteratur jag tagit del 
av) på tre av mina egna låtar (”Du och jag”, ”Ensam kvar” och ”Här hör ingen dins skrik”).     

Syftet var att undersöka min arbetsprocess med att låta sångtextens innehåll och dramaturgi 
påverka låtens arrangemang och produktion. Metoden, med huvudvikt på den film-dramaturgiska  
steganalysen (bör inte förknippas med det musikteoretiska begreppet med samma namn), ligger som 
grund för att skapa och analysera mina konstnärliga poplåtar. Arbetet resulterade i tre 
färdigproducerade låtar, samt en större kunskap om det dramaturgiska förloppet och hur jag kan 
använda det för att göra mina låtar mer levande, där textens berättelse förstärks i musiken 
(arrangemanget och produktionen). Arbetet gjorde även att jag kunde förankra de dramaturgiska 
tillvägagångssätten (musikens förlopp, dramaturgiska termer, berättarfunktionerna och spatialitet) i 
mina egna låtar, vilket gjorde att min förståelse av dramaturgin och dess påverkan i musiken blev 
större och mer greppbart. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

1.1 Bakgrund 

Under utbildningen har jag fått fördjupa mig i låt- och textskrivning. Läraren Patrik Ahlm vid 
Linnéunivetetet har bland annat föreläst om rimschema, struktur (vers/refräng, AABA etc.), 
metaforer och betoningar. Under andra läsåret hittade jag rätt med AABA-strukturen och blev då 
också bättre på att skriva låtar.  

När vi lyssnar på musik tar vi in olika saker/delar av produktionen olika mycket; en basslinga, 
ett gitarriff, en hook eller en sångmelodi. Det beror både på vad som är centralt i produktionen/
arrangemanget, men även vad vi aktivt lyssnar efter. Ibland kanske vi inte lägger märke till vad som 
sjungs eller så är låten till och med instrumental.  

Inom populärmusiken finns det nästan alltid en text. I vissa subgenrer och bland vissa artister/
band är sången mer av ett instrument än en historieberättare, där ord och stavelser skapar rytmer.  

Bland trubadurer (och amerikansk folkmusik) har alltid historieberättandet varit en viktig del 
av låten. Den traditionen har sedan smittat av sig på genrer inom populärmusiken, som exempelvis 
singer/songwriter, country, punk och rock.  

När tekniken och musiken utvecklades, förändrades även historieberättandet inom 
populärmusiken. Det räckte inte bara med en bra berättelse, melodi och komp (vilket i sig själv är 
dramaturgiskt). The Beatles bl.a utmanade popmusiken med att kräva mera tekniska möjligheter 
(ex. flera inspelningskanaler). Detta gjorde så att deras låtar utvecklades rent ljudtekniskt, samt 
gjorde det möjligt för flera band och artister att experimentera i studiomiljön. Från att ha spelat 
framför tusentals skrikande ungdomar, tröttnade de och gick in i studion för att skapa något mer än 
en dokumenterande inspelning, något som var närmare filmens värld. George Martin som var The 
Beatles producent, var även en skolad kompositör. Martin skrev även musik till filmer, vilket gav ett 
underlag till att ljudlägga poplåtarna på ett okonventionellt vis (med bland annat orkestrar och 
experimentella inspelningsteknik, ett exempel på detta är enligt mig låten ”A Day In The Life”).  

Att dramatisera musik med text gjorde bland annat Queen, som blandade in opera i rockmusik. 
Även Velvet Underground dramatiserade sin musik, med Lou Reed som var en rockmusiker med 
utbildning inom litteratur och John Cale, som var utbildad klassisk musiker. Pink Floyd 
kompletterade texter om rymden med ett ljudlandskap av gitarrer med mycket efterklang och andra 
effekter.   

Mitt intresse för text och dramaturgi i populärmusik gör att jag skulle vilja fördjupa mig i 
textens dramaturgi, hur andra låtskrivare använder textberättandet för att skapa dramaturgi i sin 
musik, arrangemang och produktion, samt hur jag kan göra det för att skapa en maximal 
musikupplevelse där text och musik interagerar med varandra.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sångtextens inre dramaturgi (i tre egna låtar) kan påverka 
och utveckla arrangemanget och produktionen i mina låtar. Den här konstnärliga examensarbetet 
bygger på att undersöka min process i skapandet, men även hur andra har bemästrat det. Syftet 
kommer besvaras med följande frågeställning. 

• Hur påverkar sångtextens inre dramaturgi, låtens dynamik, arrangemang (instrumenteringen), 
melodi, harmoni, rytm, frasering, produktion, förlopp samt spatialiteten i låten? 

1.3 Viktiga begrepp

1.3.1 Ordlistan 

Indexikalitet: Tecken/symboler vars nära koppling till det de betecknar. Även ord eller uttryck vars 
betydelse är beroende av kontexten (Wingstedt, 2012) 

Intertextuell referens: Att referera till kulturellt välkant musikmaterial (Wingstedt, 2012). 

Metonymi: Någonting representeras genom något annat som starkt associeras med, eller gränsar till, 
det som ska representeras (Wingstedt, 2012) 

Mimetisk: Är att någonting avbildas, efterliknas eller imiteras (Wingstedt, 2012)  

1.3.1.1 Ord inom låtskrivning 

Backheavy: Ett ackord/melodi som slår av eller spelar på ett mindre stabilt taktslag, ex. andra eller 
fjärde taktslaget inom en takt, alternativ synkoper (Pattison, 2009). 

Harmonisk puls: Hur ofta ackorden ändras inom en takt eller flera takter. 

Hook: en hook eller melodislinga är en musikalisk gest som repeteras flera gånger (Pattison, 2009). 

Pickupline: Takten innan refrängen där allt fokus läggs och fångar lyssnarens uppmärksamhet 
(Pattison, 2009). 

Prosodi: flera element (ex. melodi och text) fungerar enhetligt med varandra (Pattison, 2009). 

Rimschema: Hur man strukturerar ett flöde med rim, A rimmar på A och B rimmar på B (Pattison, 
2009). 

Rytmisk puls: Hur många anslag inom ett eller flera ackord. 

Spotlight: En fras eller melodi går emot strukturen och fångar lyssnarens uppmärksamhet, och 
”sätter en strålkastare” över ex. ett ord (Pattison, 2009).  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1.3.1.2 Musikaliska berättarfunktioner 

Det här arbetet är hämtat från Wingstedts arbete.  

Deskriptiv funktion: Den ”målar upp”, härmar, gestaltar rent musikaliskt personer eller platser. 
Platser/miljöer som ex. havet, skogen, staden, eller mer abstrakta miljöer som morgon, solnedgång 
eller storm. Även personlighetsegenskaper och mentala processer kan berättas med musiken. Rent 
generellt skulle man kunna säga att skillnaden mellan den informativa och deskriptiva är att den 
informativa informerar (konkretiserar, metonymi, representerande med stark association) medan 
den deskriptiva ”målar upp” (abstrakt, mimetisk, metaforiskt, imiterande). 

Emotiv funktion: Musiken har en förmåga att uttrycka och gestalta känslor, samt stämningar. 
Kompositören kan få lyssnaren att uppleva specifika känslor eller stämningar, eller att lyssnaren 
förstår att vissa känslor uttrycks (som inte upplevs känslomässigt) på ett intellektuellt plan. Känslor 
kan höra ihop med enskilda händelser, personer, relationer eller mer övergripande situationer i en 
berättelse - eller förebåda kommande händelser. 

Informativ funktion: Musik kan kommunicera information till lyssnaren om olika saker. Musiken 
kan även associeras till specifika tidsepoker eller kulturella miljöer med hjälp av olika musik genrer 
eller kulturellt bekanta element. Personer kan knytas till specifika musikaliska motiv eller liknande. 

Retorisk funktion: Musik är kommunikation och kommunikation kan vara kommentera, ironisera 
eller skapa utrymme för reflektion. Kontraster mellan musik och berättelsen kan skapa en 
kommenterande funktion. 

Temporal funktion: Musiken kan uttryckas med tid och förlopp. Musik är strukturerat/organiserat 
ljud, som etablerar kontinuitet i berättelsen. Detta kan vara omedelbar kontinuitet. Längre 
kontinuitet binder ihop längre avsnitt (flera delar av en berättelse). Med en återkommande 
musikalisk del skapas  övergripande kontinuitet, vilket håller ihop en hel berättelse och bidrar till en 
helhetsupplevelse. Musiken kan även skapa en upplevelse av framåtrörelse (något som tar oss från 
en punkt till en annan). Musikens eget formspråk kan användas i förhållande till övriga 
berättarelement för att definiera form, vilket även inkluderar tystnad/paus. Placeringen av olika 
musikinslag i tidsmässig relation till varandra kan definiera form.

Vägledande funktion: Musiken kommunicerar hur lyssnaren förhåller sig till de olika elementen i 
berättelsen. Musiken etablerar distans, vertikalt, horisontalt, nära eller långt bort. Det här kan ske 
med hjälp av dynamik (volym), mikrofonplacering och arrangering. Musiken kan på ett eller annat 
sätt styra lyssnarens uppmärksamhet eller fokus.  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1.3.1.3 Dramaturgiska begrepp 

Antagonist: Är den primära drivande karaktär som driver den centrala handlingen i berättelsen. 
Antagonisten förknippas med konflikt, och på ett simpelt plan är skurken/den onda i berättelsen. 
Det kan vara en person eller en grupp, men det kan även vara ett naturfenomen (Pusztai, 2013). 

Dénouement (Upplösning): Berättelsen löses upp och alla eventuella frågetecken får ett svar 
(Holmberg, Ohlsson, 1999). 

Exposition: Är där dramats presenteras, där man redogör platsen, tiden, personerna, handlingens 
förutsättningar och den huvudkonflikten (Pusztai, 2013). 

Klimax: Innebär den dramatiska spänningsdelen i berättelsen och sker när konfliktens intensitet är 
som starkast. Klimaxet inträffar strax före den avgörande vändningen (peripeti) (Pusztai, 2013). 

Konflikt: Innebär motsättningar mellan två eller flera parter, men kan även innebära motsättningar 
inom sig själv. Konflikten har oftast en orsak (anledning), och uppstår vid en strävan att uppnå 
något. Endast konflikt skapar framåtrörelse i en berättelse. Konflikten kan skapa flera konflikter 
(huvudkonflikt och bikonflikter) (Pusztai, 2013). 

Konfliktens upptrappning: Är när spänningen stegrar ända fram till peripetin. Motangreppen i 
konflikten bör vara starkare än själva angreppet (Pusztai, 2013). 

Kontinuitet (förlopp): Innebär oavbrutet flöde. Kontinuitetens kvalitéer är hur bra mottagaren kan 
följa och uppfatta berättelsen. Den bidrar till att mottagaren glömmer den reella tiden och platsen 
(Pusztai, 2013). 

Nedåtgående: Ett nedåtgående förlopp tar sig uttryck pågrund av huvudkonflikten resultat 
(Holmberg, Ohlsson, 1999). 

Orsakssamband: Ett drama består av flera kausala enheter, där handlingar har någon form av 
anledning. Orsaken/kausaliteten skapar förståelse för berättelsen och visar på författarens mening/
åsikt (Pusztai, 2013). 

Peripeti: Innebär den avgörande vändning eller plötsliga förändringen i en berättelse. Detta sker i 
regel när huvudkonflikten ska lösas. Förändringen är det raka motsatta till det som har inträffat 
(Pusztai, 2013). 

Protagonist: Är dramats huvudperson som publiken identifierar och sympatisera med (Pusztai, 
2013). Det är ”hjälten” i berättelsen (kan även vara en så kallat ”anti-hjälte”)  

Tema: Begreppet är synonymt med ordet ämne. Flera idéer och tankar kan infatta sig inom ordet/
området. Budskapet i berättelsen infinns i temat. Det är värdeneutralt då det även ryms motsägande 
värderingar (Pusztai, 2013). 

Vändpunkt: Innebära en övergång från expositionen till konfliktupptrappningen. Protagonisten 
möter en starkare konflikt än tidigare ex. en olycka, ett avslöjade och dylikt (Nordin, 2015).  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1.3.2 Det musikaliska förloppet 
  
För att förstå hur dramaturgin fungerar måste vi först förstå vad ett förlopp är och hur det fungerar i 
en berättelse. I Nationalencyklopedin står det att förlopp är ett.. 

sätt på vilket något försiggår eller utvecklas i form av en följd av händelser 
e. d. med orsakssamband; om något som har en sammanhängande historia. 

Det är ett tidsrelaterat begrepp där tidsmoment strukturerat följer på varandra och utvecklas. 
Begreppet är besläktat med ordet kontinuitet. Hans Gefors konkretiserar förloppet i sin avhandling 
Operans dubbla tidsförlopp (Gefors, 2011): 

Badkaret står i rummet och man kan alltid konstatera dess stilla existens med 
en blick. Men börjar man fylla det med vatten påbörjas ett förlopp där 
beroendet av ens uppmärksamhet och utvecklingen i tiden blir påtaglig 
(Gefors, 2011). 

Det musikaliska förloppet kan förklaras med hjälp av forvaron (då ordet ”nu” är så begränsande och 
inbegriper ett stillastående tillstånd). Forvaron sker i förhållande till det förflutna och förväntan om 
framtiden. Från handlingens början till dess slut binder det samman allt. Förloppet i musiken 
upplevs som övergång och rörelse (med stark närvaro i den pågående rörelsen) med återkommande 
starkt och svagt (dynamiskt). Det är därför rytmen är en så central del av det musikaliska förloppet, 
där slutet på varje rytmfigur förbereder och förhåller sig till nästa rytmfigur. Detta i likhet med 
kausaliteten i berättelsens förlopp där varje handlingsmoment i berättelsen bygger på de föregående 
och förhåller sig till nästföljande (Gefors, 2011).  

Den rytmiska rörelsen är även mångdimensionell, där de snabbaste och långsammaste rytmerna 
agerar samtidigt/parallellt och ömsesidigt med varandra (på flera nivåer) och formar ett mönster. 
Detta gör att musiken hänger ihop och på grund av att mönstret fäster sig i minnet hjälper det 
lyssnaren att orientera sig (Gefors, 2011).   

Forskare i Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover i Tyskland undersökte hur 
”fade-outs” påverkar lyssnaren. I forskningsexperimentet blev musikstudenterna tillsagda att klappa 
till pulsen när de lyssnade på olika låtar. En av låtarna slutade med en ”fade-out” och den andra 
låten slutade med ett vanligt slut. Under låten med ett vanligt slut, slutade studenterna klappa (med 
ett medelsnitt på) 1.4 sekunder innan låten slutade. Medan de låten med ”fade-out” fortsatte att 
klappa 1.04 sekunder efter låten hade slutat.  
Det här visar på att ”fade-out” gör så att en låt lever vidare bortom sitt eget Jag; lyssnarens känsla 
av att låten aldrig riktigt slutar. (Kopiez, Platz, Müller, Wolf, 2013) 

Musiken kan förstärka och belysa något i berättelsen, men musiken kan även interagera med 
berättelsen. Interaktionen skapar något nytt ur mötet mellan de olika konstformerna, med hjälp av 
strukturell enhetlighet (Gefors, 2011). 

De olika konstformerna kan dessutom få en helt ny betydelse på grund av sammanhanget det 
verkar i (kontexten utgör skillnaden). Ett exempel på när kontexten utgör en avgörande del är när ett 
händelsemoment presenteras och är kopplat till det musikaliska. När samma musikaliska moment 
sedan återkommer, så aktualiseras händelsen och blir allt mera betydelsefull (Gefors, 2011).  

Gefors hävdar att att tonerna uppförs i en bestämd följd och rytm, inte för tonerna orsakar den 
följd. Jag skulle däremot hävda motsatsen, att toner och ackord kan ha en orsakssamband, då ex. ett 
dominantackordet vill förflytta sig till tonikaackordet. På så vis kan man göra det som är förväntat 
eller helt gå emot det, vilket överraskar lyssnaren. I boken The Classical Style, förklarar författaren 
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Charles Rosen att ett av det musikaliska förloppets hörnstenar är harmonisk och klanglig 
polarisering, vilket förtydligar spänning mellan delarna i ett förlopp. Även Gefors menar att stegrad 
spänning och motsättningar i förloppet kan utformas med hjälp av harmoniken (Gefors, 2011).  

1.3.3 Steganalys 

För att få en överblick över helheten d.v.s handlingen och musiken, beskriver Gefors i sin 
avhandling…  
Begreppet steganalys kan verkar förvirrande, då det inom musikteori har en helt annan betydelse. 
Steganalys i det här sammanhanget kommer från ordet ”beat” som filmdramaturgen Robert McKees 
använder i sin bok Story. Ett steg är växlande beteende i aktion/reaktion. De förändrande beteenden 
i steg för steg formar vändningen i ett händelsemoment (en scen). Genom att plocka ut varje enskilt 
steg (beat) i ett händelsemoment upptäcker man de dramatiska förändringarna. Analysmodellen 
innebär även att man får en överblick över de musikaliska förändringarna i de enskilda 
händelsemomenten (Gefors, 2011).  

Den steganalysmodell som jag har använt är nästan rakt av kopierad från den som Hans Gefors 
använder i sin avhandlingen Operans dubbla tidsförlopp. Den har fem punkter: tidslinje, 
stegmarkering, dramatiska avsikter, handling och musikaliskt uttryck/form. 
För att få en överblick av låtarna krävs en steganalys, där man anger vad som händer i berättelsen 
och kort beskriver musiken (inkl. känslouttryck). Man redogör vad som dramaturgiskt skiljer 
startpunkten från slutet. Vad som får allt att vända, med andra ord, musikaliska förändringar.  
Vad som kan bidra till en musikalisk förändring kan vara exempelvis temat, motiv, modulation, 
instrumentation, tempo, taktart, klangfärg, stil, genre, uttryck, praktiskt taget vad som helst.  
Även formens figur och formulerade fraseringar bör ses över, då det är en del av förloppet med en 
tydlig följd av händelser (Gefors, 2011). 

1.3.4 Rum/Spatialitet 

Under mitt andra år på musikproduktionsprogrammet så läste jag en avhandling av Toivo Burlin 
som handlade om spatialiteten i musiken. Burlin förklarar att musiken vi hör enbart kan tolkas som 
musik när den kommunicerar med det yttre, samt när det yttre inbringar en inre upplevelse. 
Musiken har även en tids- och rumsdimension (Burlin, 2012).  
Inom musikproduktion talar man om delay (i folkmun är det eko) som är reflekterande återkastande 
ljud, samt efterklang eller reverb som avklingande ljud.  

Burlin skriver om ekot som en del av naturen medan efterklang är något som vi människor 
konstruerar och strukturerar själva. Han beskriver att efterklangen därför är en del av vår kultur. Ur 
mytologin förklaras ekot som kvinnligt och något som fanns från början. Efterklangen däremot är 
något manligt, storslaget, maktfullt och ståtligt. Exempel på det kan vara efterklangen i kyrkor som 
användes för att förstärka talaren och komma Gud närmare. Under antiken användes därför 
efterklangen för att understryka vem som var härskaren och förstärka hans eller hennes makt 
(Burlin, 2012). 

Spatialieten kan även vara associationer till lokala och/eller kulturella platser, exempel på det 
kan vara folkmusik eller amerikansk hiphop (Burlin, 2012). Hiphopen från amerikanska ostkusten 
(ex. Notorious B.I.G. och A Tribe Called Quest) är mer kopplat till Old School hiphop med 
ordlekar, ett fritt flöde samt ett samplingskollage. Hiphopen från västkusten är mer kopplad till 
Gangster hiphop som ex. NWA och Tupac Shakur, som har ett mer hårdare sound och som är 
kopplat till ett hårt liv på gatan.  
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Olika instrument kan också kopplas till olika platser, vi tänker ju inte precis på New York när vi hör 
en nyckelharpa. 

Musiken kan även anknyta till traditioner, då får den både en spatial och temporal dimension. 
Inom filmvärlden används musikstycken för att publiken ska förstå att vi är i en viss tidsera. 
Exempel på det är i filmen Apocalypse Now, som utspelar sig under Vietnamkriget. Filmen börjar 
med låten ”The End” av The Doors, som kom 1967, då USA var i krig med Nordvietnam. På det 
här viset blir musiken temporal och spatial (Cooke, 2008).  
Att använda sig av platser i musiktexter är också ett sätt att skapa spatialitet i musiken, då det 
frambringar bilder kring platsen i huvudet på lyssnaren (Burlin 2012).  

Burlin förklarar spatialitet i musik med tre punkter: 
• Det yttre rummet (även yttre världen): En eller flera representationer av ett rum. 
• Det musikaliska rummet: De rumsliga aspekterna i musiken/komposition exempelvis en 

gestaltning, imitation eller nerskriven placering av instrument, eller genom att imitera ett tåg med 
ett munspel (vanligt inom bluesmusik) 

• Det inre rummet: En eller flera representationer av ett rum som är kopplat till det undermedvetna, 
exempelvis drömmar och fantasier. (Burlin, 2012)  

Ett exempel inom filmens värld av att använda det yttre rummet i en ny kontext som gör det till det 
inre rummet, är i filmen To Catch a Killer 1992. Filmen handlar om hur detektiven Joe Kozenczak 
grep seriemördaren John Wayne Gacy. Mediumet Rachel Grayson återkommer i detektivens huvud 
när Kozenczak är på kyrkogården, men rösten har en större efterklang. Det speglar att hon är i hans 
tankar och inte fysiskt där (dessutom syns hon inte på bild). 
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2. METOD OCH MATERIAL 

Tillvägagångssättet har varit att jag först har analyserat fyra låtar inom populärmusiken. Ingen av 
låtarna har varit någon hitlåt, men alla artister/band är välkända i någon form. Man skulle kunna 
ifrågasätta mina val med att säga att man inte känner till dem. De här låtarna har däremot en 
popmusikalisk form, med höglitterär kvalité, där texten/berättelsen är i fokus. Dessutom 
kompletterar musiken berättelsen och gör så att upplevelsen hos lyssnaren blir desto större. Jag har 
valt både låtar som är svenskspråkiga och engelskspråkiga. Dels för att se om det är någon skillnad 
dem emellan, dels för att kunna tillämpa analysen till mina svenskspråkiga låtar.  

Analysen utgår ifrån ett flertal signifikanta beståndsdelar i låtarna, för att få en så bred 
uppfattning om dess helhet: Så som textens berättelse (låtens/textens handling), arrangemang, 
dynamik och struktur (rent musikaliskt hur låten strukturerad), musikproduktion (de ljudtekniska 
val och varför), dramaturgin (med utgångspunkt ur steganalys, som används inom filmmusik för att 
poängtera de musikaliska, dramaturgiska och ljudmässiga förändringar i en film) och spatialitet (att 
förstå de rumsliga aspekterna i låten och hur dessa påverkar upplevelsen och innebörden).  

2.1 Referenslåtar 

Jag har analyserat fyra låtar från olika artister/band, där fokuset ligger på texten och musikens 
dramaturgi. I låtarna är texten i fokus. Två av dem har inga tydliga refränger, men har ändå ett 
dramaturgiskt och dynamiskt förlopp. Poängen med det är att man inte bygger dynamiken på en 
vanlig struktur där andra refrängen ska vara starkare än första, utan man måste istället bygga 
dynamiken på de dalar och toppar som texten har (var i texten det är mest dramatiskt etc.). De två 
andra låtarna har en struktur med refränger och verser. Två av låtarna är på engelska och de andra 
två är på svenska.  

• ”Heroin”: skriven av Lou Reed, framförd och arrangerad av Velvet Underground. 
• ”Poison Oak”: Skriven av Conor Oberst, framförd och arrangerad av Bright Eyes.  
• ”Ingen Sjunger Blues som Jeffrey Lee Pierce”, Skriven av Thåström 
• ”Ett Kvinnofängelse”: Orginaltext och musik (’Womans Prison’): Loretta & Patsy Lynn. Svensk 

översättning av Kajsa Grytt.  

2.3 Mina låtar 

Jag har sedan analyserat mina egna texter samt använt mig av den analysen jag har gjort på referens 
låtarna, för att se hur jag kan tillämpa det i arrangemangen och producentarbetet (mixning och 
inspelning) av mina egna låtar.  

Mina låtar: 
• ”Du och Jag” 
• ”Ensam kvar” 
• ”Här hör ingen dina skrik”   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3. REFERENSLÅTAR 

3.1 Velvet Underground - ”Heroin” 

Inledning: 
”Heroin” var en låt före sin tid, och allteftersom har den blivit uppmärksammad av både kritiker och 
musiker som en milstolpe i rockmusiken. Den är listad som nr 455 i Rolling Stone 500 Greatest 
Songs of All Time. Låten skrevs och spelades in under en tid då hippierörelsen dominerade 
populärmusiken och droger antingen glorifierades eller knappt sjöngs om. Ingen låt tidigare hade 
varit så brutalt ärlig om ämnet som låten ”Heroin”. Det var en tid då USA var i krig med Vietnam 
och många amerikanska soldater blev missbrukare av heroin.  

Lou Reed, som tidigare tagit kurser i textskrivning och jobbat som låtskrivare åt ett skivbolag 
som producerade köpcentrum/surfpop, kom i kontakt med John Cale som var en klassisk skolad 
musiker som tidigare hade fått John Cage-stipendiet (Wall, 2015). Moa Tucker var en självlärd 
trummis, som allteftersom kom in i bilden. (Hon stod upp när hon spelade trummor). Sterling 
Morrison som spelade elgitarr var också med i bandet. Låten producerades av popkonstnären Andy 
Warhol som mer eller mindre bara sa att ”det låter bra”, vilket gjorde det möjligt för bandet att 
experimentera (Wall, 2015).  

3.1.1 Textens berättelse och förlopp 

Berättelsen har ett tydligt språk med ett mångbottnat innehåll. Den övergripande berättelsen handlar 
om en missbrukare och personens känslor och upplevelser före, under och efter ett heroinintag. Som 
i alla intriger finns det med en huvudkonflikt, och sidokonflikter som kopplas till huvudkonflikten. 
Det skulle kunna vara ruset, men på ett högre plan lika gärna en flykt från verkligheten, där heroinet 
i berättelsen bara är medlet för att uppnå flykten. I sidokonflikterna tampas huvudkaraktären/
berättarjaget med krig och religion, vilket är en koppling till ruset och dess biverkningar: Det finns 
religioner som använder droger för att uppnå en relation till Gud och ett rus kan upplevas lika starkt 
som en gudsupplevelse. Biverkningarna som ex. kallsvettningar och spyreflex kan associeras till 
krig och de konsekvenser som krig medför. Berusningen kan sammanlänkas till den eufori som 
många soldater upplever i krigssituationer. Det människan rent biologiskt förknippar med stress är 
en förberedelse inför strid eller flykt.  

Låten inleds med att förbereda lyssnaren inför en resa . Berättelsen gör metaforiska kopplingar 1

till krig, en soldat som förbereder sig för att gå ut i strid. Referensen till krig blir allt tydligare 
längre fram: Vietnamkriget är en av associationerna som Reed använder sig av för att förklara 
heroinruset, något som sammanlänkar till de amerikanska soldater som fick ett heroinmissbruk efter 
kriget.  

Med ett detaljerat och tydligt språk konkretiseras intagandet av morfindrogen heroin  . Jämfört 2

med vanligt morfin så dröjer det inte långt tid innan drogen får effekt.  
Raden ”When I'm rushing on my run.” är mångbottnad. Den kan både betyda att han låter sig åka 
med i äventyret, eller att han flyr in i en flykt. Alternativt kan det även vara en metafor för att 
heroinet rusar in i blodet.  

Reed beskriver sig som Jesus son. Även detta är svårt att tolka. Skulle det kanske kunna vara 
den känsla som berättarjaget infinner sig i, av att vara Jesus son, den magiska känslan av att vara 

 ”I don't know just where I'm going[…] 'Cause it makes me feel like I'm a man”1

 ”When I put a spike into my vein[…] And I feel just like Jesus' son”2
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helig och frälst? 
En tvekan infinner sig hos berättarjaget efter ha tagit den stimulans/hormonrubbande drogen 

heroin. Han vet inte riktigt vad som är sant och falskt, vad som är verklighet .  3

Däremot har berättarjaget gjort sitt val och det är nästan som att han ska skjuta sig själv, han 
injicerar heroinet och det börjar flöda in i blodet . Han erkänner sin egen slutgiltiga död och ingen 4

kan stoppa det . 5

Raden ”I guess I just don’t know” återkommer och återkopplar till tidigare i låten, vilket skapar 
sammanhang. Dessutom förstärks innehållet i och med att den upprepas .  6

Berättarjaget förklarar sina flyktkänslor : Han vill fly, han vill upptäcka outforskade platser, likt 7

Robinson Crusoe. Kanske heroinruset är en sådan resa, eller hans anledningen till att ta heroin: Att 
testa något nytt, upptäcka outforskade platser inom sig själv.  
Han kan dock inte fly från det onda, även om han flyr från staden, så finns det onda kvar inom 
honom . 8

Vågar han ta risken? Även om det blir hans slutgiltiga död . Det är hans liv och hans fru. 9

Lyssnaren förbereds inför den konflikt som komma skall, samt konsekvenserna som drogen medför. 
Texten/berättelsen avslutas med att berättarjaget bekräftar att han inte är rädd för att dö . Han 10

har kommit till insikt om vad som kommer att ske, ett klimax i dramaturgin. ”I guess I just don’t 
know” återkommer och ”knyter ihop” berättelsen, det perfekta avslutet. 

 ”And I guess that I just don't know”3

 ”I have made big decision, I'm gonna try to nullify my life[…] When I'm closing in on death”4

 ”You can't help me now, you guys[…] You can all go take a walk”5

 ”And I guess I just don't know”6

 ”I wish that I was born a thousand years ago […] In a sailor's suit and cap”7

 ”Away from the big city, where a man cannot be free Of all the evils of this town and of himself and those around.”8

 ”Heroin, be the death of me […] and then I'm better off than dead”9

 ”'Cause when the smack begins to flow […] And I guess I just don't know”10
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3.1.2 Dramaturgins inverkan på arrangemanget  

Låten börjar med att Lou Reed spelar melodiskt på sin elgitarr och att Maureen Tucker spelar ett 
nästintill hypnotiskt trumkomp. Dessutom tillkommer John Cales surrande elektroniska viola samt 
Sterling Morrisons stabila gitarrytm. Tempot ökar stadigt, tills ett vanvettigt cresendo når lyssnaren, 
där Cales skrikande viola sammandrabbar med de strummande elgitarrerna från Reed och Morrison. 
Tuckers påskyndande trumspel blir bara starkare och starkare, tills låten saktar ner och återgår till 
sitt ursprungliga tempo. Detta Mönster repeteras flera gånger genom låten. 

I låten ”Heroin” är violan och trummorna det som främst kompletterar berättelsen.  
John Cale som spelar violan går från ett accelerando med gnistrande och distande oväsen, till ett 
ritardando med långa toner. Vid de långa tonerna blir känslan stabil och öppen. Även 
harmoniseringen får den inverkan, med tanke på att den landar på tonika ackordet. Det här klimaxet 
framhäver den orgasmiska upplevelse som heroinisten får när heroinet ger verkan: En spänning som 
släpper. Med dissonanta toner och ett tjutande, distande (överstyrd ingångssignal) och gnisslande 
oväsen från violan genereras ett kakofoni (vid 05:30). Det kaos som berättarjaget upplever 
inombords återskapas. Heroinet går ut i varje led i kroppen och skapar en eufori hos berättarjaget. 

Maureen Tuckers spelar inte efter traditionella regler och var en självlärd trummis. Hennes 
trumspel återspeglar pulsen och hjärtslagen som berättarjaget upplever i sitt heroinintag. Det 
minimalistiska trumspelet går från att enbart slå an på fjärde taktslag, till ett slags galopperande 
komp, som ökar i dynamik och tempo. Lyssnaren kan inte enbart höra utan även känna Tuckers 
ovårdade ”grottmannaliknande” trumkomp, som stegrar i tempo. Mot slutet avbryter hon sitt 
spelande: Mitt under ett crescendo, vilket framhäver den känsloladdade situationen och gör att de 
andra instrumenten får större plats i ljudbilden. Lyssnaren blir upptagen av musikens förlopp. 
Rytmen/rytmerna och tonerna fortsätter flöda utan att vi uppfattar det. 

Låtens dynamik är uppbyggd av att växla mellan starkt och svagt, från diminuendo till 
crescendo och tillbaka. Mot slutet av låten släpper ruset, musiken kommer tillbaka till början: 
Lyssnaren kan andas ut.  

Låten må sluta harmonisk rent musikalisk, däremot skulle man kunna tolka det som att 
berättarjaget somnar in av en överdos. Den harmoniska, men hemska känslan av att berättarjaget 
dör, lämnar lyssnaren både i ett lugn men även i förfäran. De här kontrasterna av det musikaliska 
avslutet och berättelsens abrupta slut, blir kvar hos mig som lyssnare: Lyssnaren stannar kvar i 
tystnaden. Berättelsen lever vidare, trots att musiken har ett naturligt musikaliskt avslut.  
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3.1.3 Dramaturgins inverkan på produktionen 

Låten ”Heroin” var från början inspelad i The Scepter Studio, en relativt liten och förfallen studio, 
där det fanns ett mixerbord med 24 ingångar och en Ampex bandspelare med 4 spår.  
Bandet ville fånga det spontana soundet, snarare än att spela in flera tagningar och dubbningar. Cale 
och Reed ville återskapa live känslan från deras tidigare konserter.  
Originalinspelningen skedde i ett och samma rum.  

Trummisen Maureen Tucker hade ett litet trumkit, vars golvpuka lät dämpad, men samtidigt 
hård (och inte stor och fyllig som jag vanligtvis förknippar med golvpuka).  
Det galopperande trumkompet som Tucker spelar i låten ökar i ljudnivå allt eftersom. Ljudmässigt 
upplevs golvpukan som närmare, ju starkare ljudet blir. Dessutom känns golvpukan mer i bröstet på 
mig ju hårdare Tucker slår: Likt ett hjärtslag eller av sin egen puls, som stiger. Om golvpukan skulle 
vara fylligare och mindre dämpad skulle inte den pulserande effekten bli lika stark: Man skulle 
kunna jämföra soundet från golvpukan med en bastrumma som känns in på bröstet.  

Med gitarr- och mandolinsträngar på violan lyckades John Cale få till ett surrande ljud när han 
spelar långa toner, samtidigt som han växlar med farten och anslagen. Det tjutandet och gnisslande 
ljudet under den del där låten accelererar (efter varandra), bidrar till det drogrelaterade rus som 
berättarjaget upplever. Cale gillade ljudet av violan när han spelade starkt, likt ljudet av en 
flygplansmotor. Dessutom distar violan i mixen, vilket troligtvis handlar om en analog överstyrning 
i mixerbordet. Denna rundgång i inspelningen bidrar till råheten i låten. Även hur Cale spelar 
violan, bidrar till det kaos som berättarjaget upplever inombords. När ljudteknikern Norman Dolph 
återberättar om inspelningen säger han att Cale såg ut som Paganini besatt av djävulen, när han 
spelade på violan. Det var mycket ovanligt att se någon spela ett stråkinstrument med sådan kraft.
(Buskin, Richard, 2013) 

Sångaren Lou Reed överröstas av instrumenten mot slutet av låten (05:30), vilket resulterar i att 
Reed nästan måste skrika för att höras. Det bidrar till att framhäva den upplevelse som heroinisten 
går igenom (av ruset) i berättelsen. Det hörs att sångaren inte är i ett isolerat bås, där han kan sjunga 
hur svagt som helst. Man kan höra att Reed måste sjunga nära mikrofonen för att höras. Sången är 
nära i de lugna partierna, vilket gör att hans röst upplevs väldigt direkt, nästan som att Lou Reed är i 
ens huvud. Men ju mer elgitarren och violan tar över, desto längre bak i mixen kommer sången, och 
till slut tas låten över av det osammanhängande kaos från instrumenten. 

Innan albumet Velvet Underground & Nico släpptes, spelades låten ”Heroin” in i T.T.G. Studios 
i Hollywood, California. Den nya inspelningen hade samma destruktiva känsla, men med något 
bättre ljudkvalité. I den tidiga inspelningen (från The Scepter Studio), låter det mer som något från 
en replokal. I den slutgiltiga inspelningen kan man höra instrumenten tydligare, men med samma 
konstnärliga, nästan filmiska uttryck.  

Vid en närmare lyssning skulle dramatiseringen i produktionen kunna fångas upp ännu mer om 
man la ett större reverb(efterklang) på sången, vid partierna där han försöker tilltala Gud eller 
känner sig som Gud/Jesus son: Eftersom ”efterklangen i kyrkor[…] användes för att förstärka 
talaren och komma Gud närmare.” (Burlin, 2012). 
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3.2 Bright Eyes - ”Poison Oak” 

Inledning: 
Den här låten är skriven av Conor Oberst och det sägs att den handlar om eller är inspirerad av före 
detta keyboardspelaren Ian Mcelroys bror Collin, som tog sitt liv efter att ha kämpat med ett 
amfetaminberoende och haft problem med sin sexualitet/könsidentitet. Låten och texten har ett 
dramatiskt flöde, med en AABA-struktur (ingen refräng), där sista frasen/raden i verserna (a-
delarna) återkommer, vilket skapar ett omkväde. 

3.2.1 Textens berättelse och förlopp 

Texten handlar till att börja med om barndomen, en enklare tid i berättarjagets liv: Telefonen var en 
burk med ett snöre och berättarjaget somnade till huvudkaraktärens röst. Oberst använder ett enkelt 
detaljerat bildspråk för att få lyssnaren att visualisera och relatera till handlingen. De första raderna 
ger oss en plats och tid i rummet, både i sammanhanget, en tid som var, men också en plats och tid i 
berättarjagets liv. Versen slutar med: ”Du sa att du inte var rädd för att dö”. Raden anknyter till 
barndomen, då man tror att man är odödlig. Det sätter även en omedveten ton för vad som komma 
skall. 

Berättelsen fortsätter med att måla upp en bild om huvudkaraktären, genom att beröra hens 
könsidentitet . Vi får även reda på den nära relationen som berättarjaget har till huvudkaraktären. 1

Dramaturgin/dynamiken blir desto mer intensiv: Huvudkaraktärens konflikt med sig själv riktar 
sig nu utåt, till omvärlden . Starka bilder om att stjäla bilar, skriva falska checkar och bruka 2

narkotika etc. yttrar sig. Berättarjaget säger att han inte förstod. Han var för ung och trodde 
fortfarande på krig, likt det krig som huvudkaraktären kämpat med, inom sig själv. 

Den dramatiska konflikten upphör och ersätts av en större konflikt (huvudkonflikten): 
Huvudkaraktären har dött, och blivit kremerad .  3

Berättarjaget måste nu hantera situationen kring sin bortgångna vän . Han tar på sig skulden. 4

Han är en cell på en orms tunga, men trädgården är förstörd. Allt det som var kommer aldrig 
tillbaka. Han är glad att huvudkaraktären tog sig ut ur sina inre bojor. 

Den skam som homosexuella ofta upplever från omvärlden med att komma ut ur garderoben, 
att ta sig ur från sina inre kedjor, delar berättarjaget med huvudkaraktären. Skammen ledde till att 
huvudkaraktären begick självmord .  5

”You’re the yellow bird that I've been waiting for”: I Truman Capotes dokumentärroman Med 
kallt blod (orginaltitel In Cold Blood 1966), finns det en gul fågel. Från början beskyddar fågeln 
Perry (huvudrollsfiguren) från ondskan. Perry hävdar i slutet av berättelsen att det är hans ”källa av 
privat lycka”. Den gula fågeln i romanen är ett sätt för Perry att fly från det som han skämdes mest 
över. En tid i hans liv då han inte hade kontroll över läget; ett föräldralöst barn som misshandlades 
på daglig basis. Fågeln gav honom skydd och hoppet om att någon dag ska allt bli bättre (Capotes, 
1966).  

Även i låten ”Came A Yellow Bird", skriven av Simon Joyner, används den gula fågeln 
symboliskt. 

 ”In polaroids you were dressed in women's clothes[…]I don't think that I ever loved you more.”1

 ”Then when you turned away[…]I still believed in war”2

 ”let the poets cry themselves to sleep. And all their tearful words will turn back into steam”3

 ”But me I'm a single cell…From your brother's tears.” 4

 ”And I never thought this life was possible… The sound of loneliness makes me happier” 5
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Låten handlar om en gul fågel som kommer till berättarjaget och frågar honom om hjälp. Fågeln har 
tidigare försökt fly från en storm och har fått hål i sin vinge. Den anklagar berättarjaget för att ha 
orsakat skadan. Fågeln kom nämligen emellan när berättarjaget sköt mot solen. Berättarjaget 
försäkrar fågeln att han aldrig ville skada någon.  

Det är vanligt att man tar på sig skulden när någon annan dör, man frågar sig kanske hur man 
skulle kunnat gjort saker annorlunda. I låten ”Poison Oak” så är det precis det som berättarjaget 
känner. Huvudkaraktären gav hopp till berättarjaget om att få leva ett fritt liv, bortom förnekelse. 

Med hjälp av metaforer skapas bilder hos lyssnaren . Metaforerna beskriver den inre kampen 6

hos berättarjaget, medan kampen hos huvudkaraktären beskrivs med de yttre konkreta hoten (som 
han levde med). Metaforer är oftast deskriptiva och inte informativa (berättarfunktion), därför 
fungerar det bättre för att skapa ett inre (mentalt) rum (Wingstedt, Burlin, 2012). Det kanske mest 
framstående är sista frasen: ”The sound of loneliness makes me happier”, ensamheten är lyckligare 
än att bli påmind om en bortgången vän/älskare. 

 ”Now I'm drunk as hell on a piano bench[…] The sound of loneliness makes me happier”6
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3.2.2 Dramaturgins inverkan på arrangemanget 

Det centrala i låten ”Poison Oak” är sången. Den påverkar det dramaturgiska flödet och hur vi 
upplever berättelsen. Inte bara hur Conor Oberst sjunger, utan även betoningarna och pauserna som 
finns i melodin. Det kan tyckas vara en del av låtskrivandet och inte arrangemanget, men i och med 
att låtskrivandet/kompositionen i den här låten är en så viktig del i både produktionen och 
arrangemanget, tycker jag att det är viktigt att ha med det.   

Låten är uppbyggd av verser, med ett omkväde i slutet av varje vers. Ett typiskt omkväde 
brukar sluta likadant, för att skapa en känsla av en refräng. Men Conor Oberst har istället valt att 
placera en betydelsefull mening där, som knyter ihop versen, vilket skapar en spotlight 
(strålkastare) över de orden. Den typen av form är vanligt inom amerikansk folkmusik och country 
(även steel pedalen är ett instrument som mestadels förknippas med den sortens genrer), vilket 
skapar en känsla av en enklare tid. Musiken och formen får då en spatial och temporal dimension.  

Vid 02:37 är arrangemanget mer rockigt med trummor centralt i ljudbilden. Lyssnaren och 
berättelsen är i nutid, när berättelsen berättas. Det traditionella folkmusikarrangemanget har här 
bytts ut mot ett mer modernt sound, vilket påverkar dramaturgin (Informativ berättarfunktion) 
(Wingstedt, 2012).  

Vid nästa del, 03:16, förflyttas berättelsen och lyssnaren till minnet av huvudkaraktären, inte 
bara i texten utan även i arrangemanget: Då det är identiskt med inledningen av låten, med enbart 
sång och en akustisk gitarr.  

Det minimalistiska arrangemanget i början av låten skapar en intim närhet hos lyssnaren, att 
komma närmare (Wingstedt, 2012). Fokus här ligger på att berätta en berättelse. Oberst sjunger 
nervöst och med långa pauser, där varje ord är av vikt. Pauser används flitigt, och gör så att vi 
flyttar oss fram för att höra vad som ska sägas och vi hinner ta in det som sägs. 
Innan omkvädet i första versen blir det här extra tydligt, då en längre paus används, vilket gör att 
fokuset/spotlighten blir tydligare och mer effektfull (Pattisson, 2009).  

Konflikten fortlöper och får sina konsekvenser. Personen flyr från sitt tidigare liv, begår brott 
och tar droger, börjar helt enkelt leva ett destruktivt liv. I de tidigare verserna är fraseringarna lite 
mer letande och inte speciellt raka i sin framtoning. I den tredje versen/Brygga 1 (01:35) är 
fraseringarna däremot mer stabila och har en tydligare riktning (”When you Turned away, when 
you Slammed the door, when you stoled the car”.) vilket skapar ett flöde framåt. Fraseringarna och 
mängden text gör även att dynamiken höjs och återspeglar textens dynamiska innebörd (Pattisson, 
2009). 

Steelpedalen i musiken får en central del i ljudbilden, den imiterar bilar som åker förbi 
(musikaliskt rum) vilket skapar en känsla av ett nattliv/uteliv (deskriptiv berättarfunktion, då steel 
pedalen imiterar en fysisk miljö) (Burlin, Wingstedt, 2012). 

Vid 02:17 försvinner instrumenten i ljudbilden, kvar är enbart sången. Dynamiken förändras 
och det sätter strålkastare(spotlight) på raderna som sjungs. Inom låtskrivning brukar man tala om 
powerposition (viktiga placeringar i en låt) och i det här sammanhanget används vad som kallas för 
trigger: En förberedelse för refrängen och hur vi kommer att uppfatta/tolka refrängens ord/innehåll 
(Pattison, 2009). Dessutom speglar triggern även innebörden i texten, lyssnaren får nu en 
uppfattning om att personen som det sjungs om, är död, vilket kommer påverkar hela handlingen 
framöver. Man skulle även kunna prata om tändsticksteorin här, där dynamiken måste bli låg för att 
den dramatiska förändringen ska bli effektiv (Dykhoff, 2002). 

Vid 02:37 måste berättarjaget hantera sin bortgångna vän, flera metaforer används för att 
beskriva sorgen. Det sker en dramatisk förändring. Instrumentalt utökas det med trummor och 
stämsång, för att höja dynamiken som speglar dramaturgin i texten. Sångaren sjunger dramatiskt 
och desperat, varje betoning får tyngd, och ordet ”tears" hålls ut för att verkligen markera och 
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maximera känslan. Stämsången som finns i det här partiet försvinner vid sista frasen ”from your 
brothers tears” och kvar är Obersts röst. Det här gör att den frasen blir tydligare och sticker ut. 
Något som kallas för ”payoff-line” inom powerposition (i låtskrivning), vilket är när sista frasen i 
”refrängen” sticker ut (Pattisson, 2009). Kontrasten med att Oberst sjunger ”makes me happier” 
samtidigt som han låter ledsen och desperat, tyder på att berättarjaget försöker vara glad samtidigt 
som kunskapen om sin bortgångna vän äter upp honom inombords. 

Vid 03:54 (även 02:57) sker ett musikaliskt utlopp i det dramaturgiska förloppet, där sången 
försvinner och Steel pedalen (med de andra instrumenten) tar sångens plats i ljudbilden. Att stanna 
upp berättelsen helt, inbringar en känsloladdad tyngd i låten. Lyssnaren blir upptagen av det 
musikaliska förloppet när handlingens flöde upphör. Rytmerna och tonerna fortsätter flöda som en 
del av berättelsen, en närvaro infinner sig hos lyssnaren, där förloppet lever vidare och alla intryck 
bearbetas (Gefors, 2011). 
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3.2.3 Dramaturgins inverkan på produktionen 

Det (intima) nära och varma soundet av den akustiska gitarren kompletterar det minimalistiska 
arrangemanget i början av låten. Gitarren kan på så sätt ta större plats i frekvensspektrumet, och blir 
mer detaljerad. Den akustiska gitarren har en central funktion i ljudbilden, inte bara som en viktig 
del i att ta låten framåt, rent rytmiskt (transportsträckan), utan även i form av att vara en 
stämningssättare. Det organiska ”träiga” soundet (klangfärgen) frambringar en audivisuell 
upplevelse av en enklare mer gammalmodig tid (informativ berättarfunktion) (Wingstedt, 2012).  

I musik kan ljudkällor upplevas som tydliga, mindre tydliga eller knappt hörbara. Ett ljud kan 
släcka ut ett annat ljud som tar samma plats i frekvensspektrumet. Det kan få en ljudkälla att 
framstå som otydlig. Däremot kan det komplettera i ett sammanhang där musiken ska framställas 
som mer stökig och inte så tillrättalagd. 

Ett stökigt eller stort arrangemang kan etablera avstånd: I likhet med att man behöver skrika för 
att höras i ett rum, fullt med människor som pratar (Burlin, 2012). En stökig ljudbild kan på det här 
viset användas för att frambringa en viss känslomässig stämning: Exempel på det är i det 
känsloladdade partiet i andra post-choruset (03:54), precis efter att berättarjaget blivit tvungen att 
bearbeta att sin vän har gått bort. 

Likt den akustiska gitarren är sångaren Conor Obersts röst nära i mixen. Oavsett om 
arrangemanget förändras är sången tydlig i volym (och i frekvensspektrumet). Det gör att i andra C-
delen (03:16), när arrangemanget blir minimalistiskt, så upplevs sången som starkare även fast den 
har samma volym, som i den tidigare delen (andra B-delen). Tänk dig att du är i ett rum som har 
musik med hög volym, där du måste skrika för att höras. Sen stänger någon av musiken, men du 
fortsätter skrika. Då kommer ditt skrik upplevas som starkare/högre ljud, på grund av att musiken 
inte längre tar större del av den ljudmässiga platsen. Lyssnaren kommer på så sätt ta in orden som 
sägs i andra C-delen (03:16) desto mer, jämfört med i andra B-delen (02:37). Det fungerar på så vis 
vägledande, rent dramaturgiskt. 

Crash-cymbalen i andra B-delen (02:37) har mer av ett ”plaskande” och varmt sound, där 
transienterna inte är speciellt tydliga. Cymbalens ljud är inte av rytmisk funktion, utan är till för att 
markera och fylla ut ljudbilden. Crash-cymbalen slår an vid ”I’m glad you got away”, vilket 
fungerar som en strålkastare/spotlight på den frasen. Klangfärgen frambringar en frihetskänsla, likt 
en orkester i ett crescendo.  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3.3 Kajsa Grytt - ”Ett kvinnofängelse” 

Inledning: 
Låten är en översättning av countryartisten Loretta Lynns låt ”Women’s Prison”, som hon även har 
skrivit tillsammans med sin dotter Patsy Lynn. Texten handlar om en kvinna som har dömts till 
döden. Berättelsen tar oss igenom vad som hände och varför hon hamnade i fängelset. Lyssnaren får 
följa hela den psykologiska process som den dödsdömda kvinnan går igenom.  

I Kajsa Grytts översatta tolkning har de musikdramaturgiska elementen fått ta mer plats, vilket 
gjorde valet av låten självklar.  

3.3.1 Textens berättelse och förlopp 

Låten börjar med att fastställa platsen, ett tydligt ”vart” men även ”hur” och ”vad” . Hennes man 1

har varit otrogen och då sköt hon honom. Vi får reda på orsak och verkan. Språket är tydligt och lätt 
att förstå. Berättelsen börjar dramatiskt och ger en skjuts in i låten. Längre fram får vi reda på att 
personen i fråga har fått en dödsdom, men hon håller ändå uppe hoppet om att kanske bli förlåten . 2

Det gör att dramatiken inte faller platt, utan håller lyssnaren kvar.  
Lyssnaren får reda på att berättarjaget har en mamma . Relation till mamman är okänd, men det 3

uppstår ett medlidande för protagonisten/berättarjaget: Hon är en dotter till någon. ”alla andra” blir 
antagonisten i berättelsen. Konflikten upphör inte här, utan har en stegrande effekt i dramaturgin. 
Berättarjaget har förlorat sin själ, med andra ord sin oskuld eller värde som människa . Hon måste 4

möta sig själv och inse vad hon har gjort (men det slutar med en bortförklaring: ”Jag har älskat mig 
ihjäl”) . I dramaturgin så förbereds lyssnaren på vad som komma skall och det fungerar som en 
genomgående vers där berättarjaget reflekterar.  

Dramaturgin stegrar, snart smäller det . Detaljerna målar upp en bild, ”hans nycklar och hans 5

steg”. Berättarjaget söker medlidande av direktören och prästen. Prästen visar medlidande: han/hon 
säger ’Det här kan ingen förstå’. 

Berättarjaget kan inte fly, dramaturgin är på sin höjd . Starka bilder målas upp, personen är 6

bunden för ögonen, fastspänd och ska dö. Berättarjaget hör att hennes mor sjunger, hon är 
fortfarande vid liv. Antingen så är hennes mamman där eller så hör hon henne röst inombords.  

Berättelsen slutar innan striden har börjat. En uppbyggnad innan domen faller. Lyssnaren får 
känna det, istället för att det beskrivs. Man skriver inte folk på näsan, utan låter musiken tala för sig 
själv. Låten slutar med en vers från psalmen (nr 297 i Den Svenska Psalmboken) ”Härlig är 
jorden” . Den sjungs oftast på begravningar, kanske är det berättarjagets mamma som sjunger.  7

Med hjälp av psalmen vet lyssnaren nu att berättarjaget är död.  

 ”Nu sitter jag fängslad[…] förstod jag vad som hänt.”1

 ”De dömde mig skyldig[…] men kärlekens pris blev högt.”2

 ”Och de där ute skriker[…] hör jag min egen mammas röst.”3

 ”Den gröna milen väntar[…] jag har älskat mig ihjäl.” 4

 ”Nu hör jag direktören[…] han säger: ’Det här kan ingen förstå’.”5

 ”Nu har de bundit för min blick[…] kommer från min mor.”6

 ”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel[…] gå vi till paradis med sång.”7
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3.3.2 Dramaturgins inverkan på arrangemanget 

Låten introduceras med ljud från en synth, som påminner om musik/ljuddesign från en skräckfilm. 
Ljudet från synthen vill framhäva audivisuellt (imitation) fängelsecellen (med galler och lås), vilket 
ur ett spatialt perspektiv blir ett musikaliskt rum (Burlin, 2012). 

Därefter kommer det formella introt, med ett marschkomp (på virveltrumman) som skapar en 
känsla av ett upptåg till något stort och simulerar att någon går (är på väg någonstans).  

I första versen (00:27) är berättelsen i huvudet på den dödsdömda kvinnan. Handlingen tar oss 
tillbaka till varför hon ska avrättas, vad som hände. Men den dramatiska avsikten i musiken (med 
elgitarr och trummor) är inte att återge den platsen där dråpet/mordet skedde, utan att avspegla 
platsen där berättarjaget är just nu. I fängelset, på väg till elektriska stolen.  

Pianots durtoner i mellanspelet (00:48) belyser den fria världen utanför gallret. En kontrast till 
synthens skräckinjagande ljud. Synthen uttrycker ett mörkt fängelserum och pianot uttrycker den 
ljusa friheten utanför fängelset (deskriptiv berättarfunktion) (Wingstedt, 2012). Det skulle kunna 
förklaras som det yttre rummet (med en eller flera representationer av ett rum) (Burlin 2012). 

Berättarjaget blir inte förlåten, folket utanför vill se henne död, men över dem hör hon sin 
mamma. Konflikten är med omvärlden (folket utanför), ångesten inombords, men kanske främst av 
allt tanken över hur hennes mamma känner och mår. Synthen i refrängen (01:12) symboliserar 
oväsendet utanför fängelset, alternativt inombords henne själv. 

Berättelsen i fjärde versen (01:47) blir allvarligare. Berättarjaget måste ta konsekvenserna för 
sitt handlande ”kommer för att hämta mig”. Här blir det extra viktigt att fånga lyssnarens 
uppmärksamhet. Med hjälp av en tonartshöjning, förändras melodin och harmonin, vilket gör så att 
dynamiken höjs och versen blir mer intensiv. 

I första outrot (02:54) finns en spatial och temporal dimension: Det finns en dramatisk avsikt 
med att använda psalmen ”Härlig är jorden”. En psalm som brukar sjungas under begravningar. Det 
är ett vanligt knep i filmvärlden att använda ett allmänt bekant stycke som är förknippat till tid eller 
rum. Detta för att påvisa när i tiden berättelsen utspelar sig(ex. en 80tals låt i en scen som utspelar 
sig under 80talet) (Cooke, 2008). Trots att det här partiet av berättelsen är förknippat till tid och rum 
i en människas liv (en begravning/när någon har avlidit) och inte ett datum i historien, så är det lika 
effektfullt. Instrumenten spelar otight (speciellt bastrumman) och allt upplevs osynkat. Det är för att 
skapa en känsla av att allt inte riktigt stämmer (Temporal och vägledande berättarfunktion) 
(Wingstedt, 2012).  

Riffet och trummorna från tidigare i låten återkommer i andra outrot (03:58). Det här är för att 
visa på att berättelsen/låten är kvar i fängelset, även fast huvudpersonen har dött (informativ 
berättarfunktion) (Wingstedt, 2012).  
Avsikten är att kompositören vill göra lyssnaren uppmärksam på verkligheten (Retorisk 
berättarfunktion) (Wingstedt, 2012). Hon vill visa på att det här fortfarande pågår, att fångar 
fortfarande avrättas.  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3.3.3 Dramaturgins inverkan på produktionen 

Efterklangen på trummorna är från det naturliga akustiska rummet d.v.s med rumsmikrofoner och 
inte med externa reverbeffekter. Producenten har valt det soundet på grund av att originalet är 
skrivet av en countryartist och inom country är det vanligt med ett så naturligt sound som möjligt. 
Den andra faktorn är att låten utspelar sig i ett fängelse, producenten hade nog Johnny Cash i åtanke 
och Cashs album: At Folsom Prison 1968. Bastrumman har ett träigt sound, där botten och 
mellanregistret hörs mest. Det här för att få fram ett så organiskt och naturtroget sound som möjligt, 
d.v.s det som Wingstedt kallar för informativ berättarfunktion. 

Det tydligaste tecknet på ljudtekniken som en dramaturgisk effekt, är efterklangen (reverb) på 
sången. Vid 01:23 (även 02:21) sjunger Grytt ”men över alla andra hör jag min egen mammas 
röst..” (även ”Och de därute skriker stek den mördaren, men över alla andra hör jag min egen mor 
igen..”) Ordet röst hålls ut och på varje ton är sången lite längre bort. Ur ett vertikalt perspektiv 
vägleder effekten avståndet. Det här på ett musikaliskt vis, manifesterat att mammans röst hörs 
någonstans där bak. Det skulle man kunna kalla för en ljudteknisk imitering och ur ett spatialt 
perspektiv blir ett musikaliskt rum, så som Burlin presenterar det.  

Efterklangen används på ett helt annat sätt under det första outrot (02:54). Kajsa Grytt sjunger 
nämligen psalmen ”Härlig är jorden”. Efterklangen på sången är så tydlig med många reflektioner 
och stort rum, man får en uppfattning att sången sjungs i en katedral. Även det här blir en 
dramaturgisk effekt, ett yttre rum som representerar ett akustiskt rum. I sin kontext berättar 
efterklangen: Vem det är som sjunger. Karaktärens mamma sjunger psalmen i kyrkan under 
begravning av dottern. Alltså inte bara psalmen i sig är en intextuell referens, utan även 
efterklangen har den effekten (Wingstedt, 2012).  

Synthen genom låten har en efterklang (långt bak i mixen, med ett långt hall reverb) som 
frambringar audiovisuellt tankar till ett fängelserum, med galler och bom.  

Den aggressiva tonen på den andra gitarren i introt nummer två (00:16) vars distorsion, bygger 
upp den dramatiska känslan. Det påminner om elgitarren i låten ”Holiday in Cambodia” (med 
bandet Dead Kennedys), som simulerar en militärhelikopter. Lyssnaren kan känna att någonting är 
på gång, att steg för steg går huvudkaraktären mot sin slutgiltiga död (elektriska stolen).   
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3.4 Thåström - ”Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce” 

Inledning: 
Jeffrey Lee Pierce var sångaren i bandet Gun Club. Bandet tog bluesen till punkscenen under 
80talet, med album som Fire of Love 1981 och Miami 1982. Pierce gick bort 1996. Många musiker 
har hedrat honom efter det, en av dem är Thåström. Låten ”Ingen Sjunger Blues som Jeffrey Lee 
Pierce” påminner mer om bluesmusiker som R.L Burnsides (med sitt album Wish I Was In Heaven 
Sitting Down 2005), avantgardistiska singer/songwritern Tom Waits och punk- och bluesmusikern 
Jon Spencer (The Jon Spencer Blues Explosion), än om bandet Gun Club eller genren Chicago 
blues. 

3.4.1 Textens berättelse och förlopp 

Låten/texten börjar med att beskriva platsen och vad som finns där . Texten målar upp en tydlig och 1

visuell värld där kråkor går runt och äpplen/rosenblad faller. Konflikten dyker upp när Pierce inte 
kan mata sina hundar.  

Titelnamnet introduceras . Frasen ”Hans röst skär som en kniv” skapar en association med 2

något som skaver, något metalliskt, nästan skrämmande.  
Pierce ber till bluesguden Elvis Presley . Åska och regn speglar hans känslor av aggression och 3

sorg. 
Texten associerar till religion (himlen och helvetet) när Pierce hamnar i konflikt med sig själv . 4

Vilken väg ska han ta? Kråkorna skriker på honom för att han inte har matat sina hundar och 
äpplena faller som sten: Han är i konflikt med omvärlden och vi får aldrig veta om han gick till 
himlen eller ”rakt ner”. Dramaturgin/dynamiken är som starkast mot slutet av texten och upplöses 
inte. Lyssnaren får själv skapa sig en uppfattning om hur det slutar. 

 ”I hans trädgård faller äpplen idag[…] till hundarna har han ingen mat”1

 ”Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce[…] Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee”2

 ”Han faller på knä, ber till Elvis om regn[…] Långsam går natten och het.”3

 ”I hans trädgård går det två vägar fram[…] och äpplena faller som sten.”4
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3.4.2 Dramaturgins inverkan på arrangemanget 

Låten presenteras med en olustig känsla av att allt inte står rätt till: Ett munspel som spelar en 
melodi och i bakgrunden hörs elgitarr, elbas och cymbaler, som spelar osammanhängande/osynkat. 
Musiken uttrycker ett yttre rum (En eller flera representationer av ett rum): En värld som liknar en 
Tim Burtons film . Munspelet i introt påminner om ”spagettivästern” filmer, innan en uppgörelse 1

ska ske (ex. Once Upon a Time in the West). 
I det andra introt (00:40) introduceras ett piano som spelar hårt på två ackord. Mollackorden 

och det hårt spelade pianot bidrar till en undergångskänsla. Marimban fungerar som en motor i 
låten. Den imiterar även en tickande klocka, och ur ett spatialt perspektiv är det ett musikaliskt rum. 

Innan refrängen (01:00) hörs stråkar (låter som feedback från en elgitarrhögtalare). 
Stråkarna (tillsammans med slidegitarren/elgitarren) simulerar vinden i ett tomt landskap och skulle 
kunna ses som ett musikaliskt rum. 

I refrängen (01:21) försvinner marimban och ersätts av pianot. Pianot spela samma rytm som 
marimban, men i ett högre register än tidigare. Detta för att markera förändring i dynamiken. 
Rytmen spelas i synkoper, som skapar en motrörelse. Dynamiken ökar och den audiovisuella 
undergången närmar sig. 

I andra versen (01:50) går karaktären Pierce till handling i berättelsen/dramat. I sitt handlande 
får vi en uppfattning om personen bakom, som ber om åska och regn. Karaktären beskrivs utifrån 
hans omgivning, av den långsamma och heta natten. Inget ljus finns, bara smärta. 
Den stora bastrumman i ljudbilden symboliserar både att Pierce faller hårt på knä och åskan. 

I det instrumentala partiet (04:00) imiterar (det musikaliska rummet) crash-cymbalen 
(tillsammans med pianot och slidegitarren) åskan. Detta skapar en känsla av att undergången är 
nära. 

 Tim Burton är en filmregissör känd för sina animerade konstiga och karakteristiska skräckfilmer, där han skapar en 1

helt egen värld för sina karaktärer, som ex. i The Nightmare Before Christmas 1993 och Corpse Bride 2005
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3.4.3 Dramaturgins inverkan på produktionen 

Under andra versen spelar virveltrumman en marschtakt som bidrar till känslan i berättelsen. 
Trummorna är hårda och har slagkraft. Bastrumman är väldigt mycket ”in your face” på grund av 
hur den är mixad: Mycket botten (basfrekvens) och ”klubba” (diskantregistret), samt urgröpning i 
mellanregistret. Trummorna bidrar till den intensiva upplevelsen i låten. 

Under refrängen (02:10) försvinner trummorna (förutom crash-cymbalen), men för att bibehålla 
dynamiken breder elbasen ut sig i frekvensspektrumet. 

I bryggan/sticket (03:20) undrar Pierce vilken väg han ska ta. Kontrasterna mellan himlen och 
helvetet (”rakt ner”). Här möts han av en inre konflikt. Dramats vändpunkt äger rum. Detta är den 
del av berättelsen där konflikten fokuseras och ingen återvändo finns (Peripeti). I musiken får 
elgitarren mer plats i frekvensspektrumet och ”brottas” (frekvensmässigt) med sången: Detta för att 
skapa ett ”kaos” i den dramaturgisk dynamiken. Dessutom speglar texten de dramatiska 
förändringarna.  
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4. RESULTAT 

4.1 Egen låt 1: ”Du och jag” 

Inledning: 
Strukturen i den här texten är genomtänkt. Det finns en tydlig melodi, även om innehållet i texten 
kan upplevas som bristfällig eller att den har en omogen ton. Omkvädet har en stark ”hook”, vilket 
fångar lyssnarens uppmärksamhet och gör låten ihågkommen (sätter sig på minnet). Textraden 
”Folk säger att det här är bästa tid i ditt liv, sen säger dom att allt blir bättre med tiden” är inspirerad 
av en låt med artisten Säkert!: "Och jag grät mig till sömns efter alla dar”. I den låten sjunger 
Annika Norlin: ”Vilken jävla lögn att det ska va' ens bästa tid”.  Den här texten ”låg på hyllan” 
under en längre tid. Efter att min exflickvän gjorde slut med mig blev det lättare att skriva vidare på 
texten. Man skulle kunna säga att jag tröttnade på kärlek. 

4.1.1 Textens berättelse och förlopp 

Texten börjar i ett bottenläge : Berättarjaget är cynisk och upplever att hela världen har ljugit för 1

honom. Allt är inte så bra som det verkar. Berättarjaget får insikt om hur allt kan tas ifrån honom. 
I andra versen går berättarjaget till attack mot sin exflickvän, men även kring idén om den 

lyckliga parrelationen . Metaforer, som att blommor vissnar och att det inte finns något som brinner 2

för evigt, beskriver en kärleksrelation som har tagit slut.  
Berättarjaget kommer till insikt och förstår att förhållandet är slut . Han kan inte göra något åt 3

saken. Ett bildspråk används för att beskriva det: Han vaknar bakfull efter en festkväll. Även om det 
kan vara kul att vara full och att kärlek ibland kan upplevas som att vara påverkad, så kommer man 
vakna upp dagen efter med huvudvärk och migrän.  

Det han tar med sig från baksmällan är att han är lite mer erfaren; han är inte längre uppgiven . 4

Med styrka går han till attack mot samhället, ett långfinger mot idén om (den lyckliga) 
parrelationen. 

 Vers 1: ”Folk säger att det här är bästa tid i ditt liv[…] men sen så blev det aldrig mera” 1

 Vers 2: ”Alla blommor som slår ut[…] Jag trodde att det alltid skulle vara”2

 B-delen: ”Vaknar bakis klockan fem[…] Jag har nyktrat till och fattat vad som har hänt”3

 Vers 4: ”På film har allt ett lyckligt slut[…] tror att dom är så mycket bättre än”4
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4.1.2 Dramaturgins inverkan på arrangemanget 
I det första introt hörs en präst som viger två personer. I bakgrunden pratar folk och en stråktrio 
spelar Johann Sebastian Bachs stycke ”Air on the G String” (ur svit Nr. 3 i D dur). Det klassiska 
stycket är ett av de mer vanliga styckena vid bröllop menar jag. Den dramatiska avsikten att 
använda Bachstycket är av både spatial och temporal dimension, då den förekommer frekvent under 
vigslar. Dessutom är det även en intertextuell referens, som bygger på antydningar till inlärda 
kulturellt kännbara tecken, där kulturmiljöer eller/och tidsepoker representeras (Wingstedt, 2012). 

Det dramaturgiska formspråket i andra introt är presentation. Lyssnaren får en känsla av låten 
och dramat. Till skillnad från den dramaturgiska introduktionen i första introt sker här en musikalisk 
introduktion: Alla instrument är med, för att få lyssnarens uppmärksamhet. Ett intro bör oftast ha en 
hög dynamik för att skapa intresse så tidigt som möjligt i låten. Kyrkklockorna hörs även här, vilket 
får lyssnaren att associera med första introt: En återblick till tidigare i dramat. Med den starka 
association och den direkta kopplingen till det första introt, blir den här metoden både metonymiskt 
och indexikal. 

Konflikten etableras i första versen (00:38): Berättarjaget befinner sig i bottenläge.  
Med sångarens tonfall och röstkvalité förändras betydelsen i berättelsen. Lyssnarens intryck av 
trovärdighet eller ironi grundar sig mer på tonfallet, än vilka ord som används. Tonfallet och 
röstkvaliteten är både cyniskt och sarkastiskt. Instrumentalt och melodiöst går låten i dur och har då 
en positiv känsla. Medan tonfallet har en negativ klang. Kontrasterna skapar en retorisk 
berättarfunktion där hela prosodin kommenterar och ironiserar. Det musikaliska berättandet kan ta 
sig egna uttryck och kontrasterar mot den dramaturgiska handlingen. De olika gitarrerna, som är i 
ett högt tonläge, spelar i dur och byter av varandra. De skulle kunna ses som en association eller 
imitation av fågelkvitter. Det här kan upplevas som bisarrt och grymt men har framförallt en 
kommenterande effekt (Wingstedt, 2012). Ur ett spatialt perspektiv skulle det även kunna ses som 
ett musikaliskt (imitationer) yttre rum (representation av) (Burlin, 2012). 

Den utlösande händelsen etableras i första bryggan (00:58). Tonfallet är cyniskt men stabilt. 
Senare i partiet går berättarjaget inåt mot sig själv och förklarar varför han tycker som han tycker: 
Ett förhållande har tagit slut och det är därför han ser på saker cyniskt. Det frambringar en 
instabilitet i handlingen. En dynamisk förändring sker både i musiken och i handlingen. Även om 
musiken är mer stabil i sina raka anslag och i den harmoniska pulsen, så förändras den rytmiska 
pulsen, vilket i sig skapar en instabilitet (en förändring). Rimschemat är instabilt, ”allt som det 
skulle va”, rimmar inte förrän omkvädet kommer på ”du och ja” (ABAB rim).  
Det används både en retorisk (kommenterande) och temporal(kontinuitet) berättarfunktion. 

Temat etableras i omkvädet (01:06), det handlar om ett ”du” (exflickvännen) och ett 
”jag” (berättarjaget). Pausen i musiken belyser titeln: ”Du och jag”, vilket inom låtskrivning heter 
Spotlight (strålkastare). Frasen fungerar även som är en pickup-line, en övergångsfras, innan alla 
instrument kommer tillbaka på första taktslaget i refrängen/post-choruset (Pattisson, 2009).  
Istället för att slå av på första taktslaget, slår instrumenten av på det andra taktslaget. Det 
frambringar en instabilitet, vilket överraskar och styr lyssnarens uppmärksamhet (vägledande 
berättarfunktion). Det kallas för backheavy, där ett ackord/melodi slår av eller spelar på ett mindre 
stabilt taktslag. Berättarjaget/sångaren uppfattas då som att han inte kan avvakta att berätta.  

I post-choruset sker en ökning av den harmoniska pulsen, vilket gör att dynamiken ökar.  
En stark dynamisk nivå kan upplevas ha ett större avstånd, på grund utav att man behöver skrika för 
att höras från långt håll. Sångaren skriker ut sina känslor och musikens storhet kompletterar det. 
Rummet ’sjunger med’ och musiken får resonans i rummet. Med sångarens korta, koncisa och 
upprepande fraser, frambringas en ”hook”. Versen beskriver handlingen, medan refrängen tar oss till 
temats emotionella centrum och använder en emotiv berättarfunktion. 
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Övergången till andra versen är utan paus och går direkt in på versen. Till följd av den 
energiska övergången etableras en temporal berättarfunktion med omedelbar kontinuitet/
framåtrörelse. 

I sticket/B-delen (01:55) har texten en deskriptiv funktion. Med det omvända cymbalspåret, 
synthpaden samt de akustiska gitarrerna som plockar (från höger till vänster i panoramat). Musiken 
skapar en kuslig känsla hos lyssnaren och är ett inre rum, även fast texten beskriver med metaforer 
ett yttre rum. Tillsammans (text och musik) utformar de ett inre rum. 
Det inre rummet (mentala världen) uttrycker sublimt existentiella känslor. Det är inte bara den 
faktiska beskrivningen av att vakna bakfull efter en fest, utan vad den metaforen faktiskt betyder: 
Berättarjaget går igenom en separation och festen är det lyckliga förhållandet, medan bakfyllan är 
resultatet av ett förhållande som har tagit slut.  

Helt plötsligt sker en dramatisk paus, ett avbrott, ett avslag, vilket fångar lyssnarens 
uppmärksamhet. Det inre rummet bryts av, av verkligheten/det yttre rummet (väckarklockan). 
En informativ berättarfunktion men även retorisk berättarfunktion etableras, för att det informativa 
(väckarklockan) kommenterar musiken/texten. 

Sången och berättelsen får mer kraft, blir mer intim (upplevs som närmare) och råare i tredje 
versen (02:26). Ett flertal instrument är borta (vägledande berättarfunktion) och texten får en 
kraftfull tyngd. 

I tredje post-choruset (03:00) används kyrkklockorna som en återblick till början av låten, 
vilket gör metoden till en informativ och retorisk berättarfunktion.  
Med hjälp av den retoriska berättarfunktionen (kyrkklockorna) så kommenterar post-choruset introt, 
där klockorna först hördes (som ett långfinger mot idén om äktenskapet). 
Under solot (03:28) sker en klimax (höjdpunkt). Där handlingens flöde upphör (och får en fermat). 
Musiken ersätter textens emotionella, tidsmässiga (förlopp) och strukturella plats. En emotiv 
berättarfunktion etableras.  

I det första outrot (03:43), tillsammans med den retoriska berättarfunktionen, etableras ett 
dramaturgiskt slut: En röst från en äldre man som pratar om äktenskapet. Vigselorden får en helt 
annan betydelse än om det skulle framföras i ett annat sammanhang (ex. under ett bröllop). 
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4.1.3 Dramaturgins inverkan på produktionen 
 
I det första introt hörs en röst av präst. I bakgrunden pratar folk och en stråktrio spelar Bachs ”Air 
on the G String”. Rummet som prästen talar i är ett stort rum, en katedral. Dessutom hör en 
kyrkklocka som slår.  

Helt plötsligt saktar musiken ner och rösten från prästen går i slow motion. Oväsen från en 
telefon, alternativt en internetkoppling, spelas upp. Ett ostämt piano, glassplitter och någon som 
skriker finns även med i ljudbilden. Allteftersom ökar hastigheten dramatiskt och låten kommer 
igång. Det sker en vändpunkt i händelseförloppet här, inte i texten men i musiken.  
Dessutom sker en förvrängning i präströsten. Man använder ”slow motion”-effekten som en 
dramatiskt effekt, det skapar ett mardrömscenario. Den här deskriptiva berättarfunktionen har både 
en emotiv funktion och en retorisk funktion. Ur ett spatialt perspektiv är det här partiet i första introt 
ett inre rum: Relaterad till ett psykiskt (inre/metal värld) snarare än ett akustiskt rum, där akustisk 
realism inte är ett ändamål (Burlin, 2012). I filmen The Exorcist 1973, talar en demon (som säger 
sig vara djävulen) med en hes, riven och guttural röst genom Regans kropp. Filmen The Exorcist 
etablerade en tradition av en demons röst. I låten ”Du och Jag” förändras prästens röst från normal 
till djup och mörk, vilket får lyssnaren att associera till en demons röst. Enligt filosofen och 
matematikern Charles Sanders Peirce definition av kommunikation, skulle det här kunna kallas för 
en symbol. Vi människor förstår ett teckens möjliga betydelser på grund av att vi har lärt oss 
identifiera vad tecknet vanligtvis representerar (Chandler, 2007). I likhet med volym kan även 
tonläget antyda på objektets hastighet och riktning. I filmen Dead Silence 2007, tonar ljudet inte 
bara ut, utan går ner i varv. När allt saktar in mot tystnaden blir tonläget djupare och lägre i 
registret. Den här oförutsedda förändringen, från högljutt till tystnad, bidrar till den obehagliga 
känslan i atmosfären. Det är inte stillheten i sig som gör atmosfären obehaglig, utan det är vad som 
händer före och efter, som skapar den känslan (Chandler, 2007).  
Det sker en liknande förändring i hastighet och tonläge i det här partiet av låten. Därefter ökar 
hastigheten, vilket gör att även tonläget på prästens röst ökar till det extrema. Det här antyder på 
hastighet, men även vilken riktning dramat tar.  

The pitch of my voice is digitally lowered to make it sound more sinister! 
- Koragg (Kane, O’Regan, 2010) 

Ljuden som glassplitter och skriket i ljudbilden bidrar till en obehaglig upplevelse.  
Utan förändringen i tonläget skulle ljudbilden vara av det informativa berättarperspektivet och det 
yttre rummet. Tonläget är i det här sammanhanget därför viktigt för att utforma det inre rummet 
(inre mentala världen). 

I det tredje post-choruset (alternativt tredje refrängen) hörs bakgrundssångaren med större 
rumsklang/efterklang och längre bak i ljudbilden. Det skapar en fysikaliskt akustisk företeelse av en 
ropande röst i naturen (ekot, reflekterade ljudet). Detta används för att påvisa att berättarjaget står 
på en klippa och vill skrika ut till alla, att det faktiskt att de två inte längre är tillsammans och att 
han är okej med det: Det blir då ett yttre rum, med emotiv funktion.  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4.2 Egen låt 2: ”Ensam kvar” 

Inledning: 
Textens struktur, rimschema, flöde samt innehåll är genomtänkt och av hög standard anser jag.  
Låten har haft flera omskrivningar och bearbetats under en längre tid, både text och musik. Jag har 
testat flera olika tonarter, melodier och ackordsvändor. Resultatet av låten som sin helhet (text och 
musik) tycker jag att jag har lyckats bra med. Min idé var att fånga det starka vänskapsbandet som 
kvinnor/tjejer kan ha: Att vara så nära en person att man kan säga precis vad som helst till den som 
har varit ens vän sedan barndomen. Inspirationen kom från en textfras jag hittade i en reklam för 
äktenskap. Textraden gick något i stil med ”minns du när killarna var äckliga”. Alla minns väl den 
tiden, då kyssar var lite farliga/äckliga (tjej/killbaciller). Det blev sedan resultatet av första versen; 
”när killar var äckliga och tjejbaciller var farliga”. En annan inspirationskälla var en låt av Singer/
Songwriter artisten Regina Spektor. I låten ”That Time” använder sig Spektor av en struktur där 
varje rad börjar med frasen ”remember that time….” ett snyggt knep att skapa igenkänning, som ett 
omkväde eller en hook i varje fras. ”Remember that time” blev då ”kommer du ihåg” och blev 
grundstommen för texten.  

4.2.1 Textens berättelse och förlopp 

Hela låten bygger på att berättarjaget drar sig till minnes. Berättelsen inleds när berättarjaget och 
huvudkaraktären gick i låg- eller mellanstadiet . Detaljerna i texten ger tydliga indikationer på hur 1

gamla de är, utan att säga deras ålder rakt ut (inte skriva lyssnaren på näsan). 
I andra versen befinner sig berättelsen rent tidsmässigt i tonåren (högstadiet) . Den tiden i livet 2

då många känner sig missförstådda och utanför: En typisk tonårsmentalitet etableras. 
I tredje vers utvecklas berättelsen och en konflikt etableras . Huvudkaraktären rymmer 3

hemifrån: Det är inte så bra hemma, som det har verkat. Rimschemat ändras från AABB till ABAB 
och skapar instabilitet som stödjer textens innehåll. 

När refrängen första gången introduceras är betydelsen av innehållet(texten) något annat än när 
refrängen återkommer senare i låten : Lyssnaren vet inte att huvudkaraktären kommer att dö. Att 4

berättarjaget blir ensam kvar. Det kan lika gärna betyda att de har tappat kontakten.  
I nästa vers sker en nedåtgående spiral: Huvudkaraktären börjar missbruka och skada sig själv . 5

Huvudkaraktären tar sen sitt liv, i vers 5 . Det sägs inte rakt ut men undertonen är tydlig. 6

Huvudkaraktären står på Älvsborgsbron klockan två en kall natt i januari och versen slutar med att 
”på ytan verkade allt vara bra, men jag blev ensam kvar”. Den utlösande/avgörande händelsen 
etableras och allt får en helt annan betydelse än tidigare, med desto större tyngd. 

 Vers 1: "Kommer du ihåg[…] och tjejbaciller var farliga”1

 Vers 2: ”Kommer du ihåg[…] vi var inte som alla andra”2

 Vers 3 ”Kommer du ihåg[…] dagarna innan jul”3

 Refräng: ”Om du faller då faller jag, allt det vi sa, vänner för alltid, men jag blev ensam kvar.”4

 Vers 4: ”Kommer du ihåg[…] dina sår som aldrig läktes”5

 Vers 5: ”Kommer du ihåg[…] men jag blev ensam kvar”6
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4.2.2 Dramaturgins inverkan på arrangemanget 

Låten börjar med en dramaturgisk presentation: Ljud från barn som leker ute på skolgården, 
atmosfärljud samt en ringklocka hörs. Dramat och ljudet är i ett yttre rum, med en informativ 
berättarfunktion. Det som spelas upp är den konkreta ljudkällan och ingen imitation. Däremot är det 
i en indexikal kontext metonymiskt (stilfigur som bygger på en närhet mellan det använda uttrycket 
och det som betecknas), på grund av att ljudkällan associerar till en plats, nämligen skolgården. 
Lyssnaren kan omöjligt höra det här paritet och tänka att barnen som leker är någon annanstans än 
på en skolgård.   

I andra introt (00:09) sker en musikalisk presentation, där musiken och barnljuden möts, var på 
det yttre korsar med det inre rummet och det informativa med det deskriptiva (berättarfunktioner). 
Rummet är i gränslandet mellan det mänskliga medvetandet och världen utanför. Låten handlar om 
berättarjaget som minns tillbaka till olika situationer i berättarjagets liv, som hen delade med 
huvudkaraktären. Huvudkaraktären är redan död men det vet inte lyssnaren om. Man skulle kunna 
säga att varje vers både representerar ett inre och ett yttre rum. Det är en situation i den yttre 
världen, men allt sker i huvudet på berättarjaget (inre rum). Den är även temporal i den meningen 
att lyssnaren transporterar sig genom olika tidpunkter: Barntiden, tonårstiden, och vuxenlivet.  

I första versen (00:28) är arrangemanget desto mer minimalistiskt, vilket framkallar en ljudbild 
som kan upplevas som nära, ”personlig” och mer intim (Wingstedt, 2012). Det är en vägledande 
berättarfunktion där distans yttras genom dynamik, efterklang, volym och färgklang. Även 
instrumentet (den akustiska gitarren) uttrycker huvudpersons/berättarjagets känslor. 

Under första mellanspelet (01:13) hörs en samplad barnröst, men partiet är i huvudsakligen 
instrumentalt. Instrumenten formar en melodi tillsammans med e-bowen. Det här instrumentala 
partiet stannar upp berättelsen och är utifrån det perspektivet stopptid (inom imaginär tid): Där 
berättelsen stannar upp och skapar ett spatialt uttryck med musikalisk fördjupning. Man skulle 
kunna säga att lyssnaren får tid att fundera och ta in det som tidigare har berättats. Det blir det då 
lättare att ta in det som kommer efteråt (berättelsen) (Gefors, 2011). Det är även en temporal 
berättarfunktion där tidsförloppet struktureras, organiseras och avgränsas. När sångtexten nu inte 
förflyttar oss mellan tid och rum, gör ljudkällan av barnrösten det, vilket skapar audivisuella bilder, 
likt bilder i ett fotoalbum. I den här kontexten etableras ett inre mentalt rum, där minnen 
återspeglas. Ljudkällan av barnrösten kopplas till minnet och är därför indexikalt, vilket gör den 
både informativ och emotionell (emotiv berättarfunktion). Om man däremot breddar perspektivet så 
är ljudkällan inte bara en direkt koppling utan är även associativt målande (deskriptiva 
berättarfunktionen). På ett djupare plan skulle man kunna tänka sig att ljudkällan av barnrösten är 
en symbol för en tid i livet (för berättarjaget och huvudpersonen) som målas upp. Om nu lyssnaren 
förstår den möjliga betydelsen (det personliga ljudminnet i det undermedvetna och det medvetna).  

I den tredje versen (01:31) rymmer huvudkaraktären hemifrån. Dramats vändpunkt äger rum. 
Det är även den utlösande händelsen och en nedåtgående spiral i berättelsen. Sångtextens 
rimschema (ABAB) speglar konflikten då den frambringar en instabilitet. Gitarrerna (som plockar) 
spelar flera toner vilket skapar en framåtrörelse (förloppet ökar). 

Det andra omkvädet (01:50) är bara hälften så långt som det första (två takter istället för fyra 
takter), vilket framhäver en instabilitet och gör att lyssnaren skjutsas in i bryggan. 

Harmonin ändras i den första bryggan (01:54). Ackorden går upp i skalans intervaller (Am7 
Bm7 C), och den harmoniska och rytmiska pulsen ökar. Det skapar en framåtrörelse som ökar det 
dynamiska förloppet. Rimschemat är ytterligare instabil i bryggan, ett AXXA (eller om man räknar 
samma ord som rim ABCABC) rimschema, vilket speglar förändringarna i berättelsen.  

Musiken ändrar skepnad i det andra mellanspelet (03:08). Både i harmonin och melodin, men 
även i trumspelet. Det frambringar en spotlight på partiet, och gör att orden får större betydelse.  
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Musiken tonar ut i outrot (04:16). Stråkarna fortsätter spela till sista tonen klingar av.
Även fast berättelsen slutar olyckligt så slutar musiken i dur. Stråkarna kopplas till himmeln, vilket 
gör dem sublimt till en symbol (musikaliskt rum) (Burlin, 2012).   
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4.2.2 Dramaturgins inverkan på Produktionen 

De akustiska gitarrerna som plockar i det andra introt (00:09), samt gitarrdubbningarna som spelar 
en överstämma, skapar övertoner och en större ljudbild. De akustiska gitarrerna är höjda i diskanten 
med ett högt highpass filter, vilket får gitarrerna att låta mer likt ett piano. De förmedlar en känsla 
av sorg (ynklighet), vemodighet och eftertänksamhet. 

Leadsången i första refrängen (02:13) har en större efterklang, vilket blir en vägledande 
berättarfunktion där distans etableras. Den starka dynamiska nivån kan upplevas ha ett större 
avstånd, på grund av att man behöver skrika för att höras om man är långt bort. Distansen upplevs 
dessutom större med dubbsången och diverse stämmor som sjungs i bakgrunden. Att förmedla en 
känsla av helighet eller något sublimt kan göras i förbindelse med en efterklangsrik ljudbild 
(exempelvis kyrkors akustik). I mytologisk mening kan efterklang uppfattas som något manligt och 
kopplas till kultur, där storslagenhet, makt och ståtlighet associeras (Burlin 2012). I anknytning till 
berättelsen försöker berättarjaget få kontroll över situationen, för han känner sig maktlös. 

Barnrösten återkommer i post-choruset (03:58) och de barn som hörs leka i första introt 
återkommer också här. Även om ljudet av barn inte säger samma sak som i första mellanspelet 
(01:13), så är den retorisk berättarfunktion (med intertextuell referens) densamma. Ljudkällan 
refererar och kommenterar berättelsen (med en menande blinkning till lyssnare) och skapar 
emotioner hos lyssnaren. I likhet med att den andra refrängen får en helt annan betydelse än första 
refrängen, så skapar även ljudsamplingen (av barn) ytterligare en dimension. Berättarjaget sitter 
troligtvis och lyssnar på inspelningar från förr för att minnas sin vän (som ett auditivt sätt att 
beskriva att berättarjaget tittar i ett fotoalbum). Dessutom hör man ljudet av barn som leker (som 
även spelades i första introt).Vilket ytterligare skapar en dimension av det yttre rummet som speglar 
det inre rummet (svnkronicitet). De här två ljudkällorna är också en symbol, som lyssnaren har lärt 
känna igen och förstå betydelsen av (Burlin, 2012). En effekt som jag hade tänkt att använda men 
som inte fungerade speciellt bra i ljudbilden, var att lägga på ett större reverb (efterklang). Då det 
inte blev tydligt i en ljudbild med så många instrument, valde jag att inte ha med det. I filmer 
upprepar man tidigare repliker med stor efterklang, för att framvisa att karaktären tänker på det som 
en annan karaktär har sagt. Exempel på detta är i filmen To Catch a killer 1992 som jag beskrev på 
sidan 7.  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4.3 Egen låt 3: ”Här hör ingen dina skrik” 

Inledning: 
Jag blev inspirerad av att skriva den här texten när jag läste en artikel om en psykolog som jobbar 
med dömda sexbrottslingar och pedofiler. Psykologen berättade i artikeln om ett barn som sökte 
ögonkontakt under en våldtäkt men pedofilen undvek hans/hennes blick. Jag tyckte det var 
intressant, det här med medlidande och ondska. Det blev inspirationen till den tredje versen och 
grundstommen till låtens handling. 

Strukturen i låttexten är destruktiv och okonventionell, det styrker textens innehåll och 
förloppet i texten. Meningar och ord bryts av och ord upprepas, det här avspeglar det våldsamma 
innehållet i texten. Ackorden och melodin stöttar innehållet, samt hur jag som sångare använder min 
röst med diverse röstläge, styrka och frasering. 

4.3.1 Textens berättelse och förlopp 

Texten startar i ett bottenläge . Huvudkaraktären blir misshandlad. 1

Ett nedåtgående förloppet ger sig uttryck: Våldet eskalerar och blir grövre (huvudkaraktären kan 
knappt gå) . 2

Det sker en vändpunkt allteftersom, huvudkaraktären ser rätt in i förövarens ögon, för att skapa 
någon form av medlidande för offret . 3

Orden ”vem skulle tro dig” ekar i huvudkaraktärens huvud (inre rum), alternativt så är det 
förövaren som säger det till huvudkaraktären (yttre rum) .  4

Mot slutet sker den avgörande/utlösande händelsen, en person dör, men vem är det som dör ? 5

Är det huvudkaraktären som har fått tag på en pistol för att hämnats på sin förövare (försvara sig 
själv). Alternativt är det förövaren som dödar sitt offer.  

Det centrala i berättelsen är maktspelet. Vem det är som har makten skiftar genom intrigens 
förlopp.  

 Vers 1: ”Allt du är, allt du är är en leksak[…] forsätter fortsätter att slå, att slå”1

 Vers 2: ”Blodet från knytnäven, knytnäven[…] det är svårt att svårt att, svårt att, att stå”2

 Vers 3: ”Du ser rätt in i honom[…] ger sig, ger sig, ger sig på”3

 B-del/Stick: ”Vem skulle tro dig[…] Här hör ingen dina skrik”4

 Vers 4: ”Håller svettigt på avtryckaren[…] få tillbaks, få tillbaks få tillbaks.”5
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4.3.2 Dramaturgins inverkan på arrangemanget 

Låten börjar med ett konstruerat oväsen som går över till strukturerad musik. Från en instängdhet 
till en känsla av öppenhet. Den ljusa svaga tonen skapar ett öppet rum, vilket väcker en nyfikenhet 
hos lyssnaren. Tändsticksprincipen används: Det svaga ljudet, gör att det starka ljudet upplevs som 
större. Istället för att förbereda lyssnaren på att ljudnivån sakta blir starkare, så kommer det starka 
ljudet plötsligt och direkt. 

I det andra introt (00:10) sker en musikalisk presentation, vilket introducerar oss in i en 
audiovisuell värld. Rummet i ljudbilden är främst emotionellt (emotiv) och representerar desto mer 
ett fiktivt rum, snarare än ett existerande fysiskt (akustiskt) rum. Däremot, ur ett indexikalt 
(association/symboler) perspektiv, skulle man kunna associera ljudbilden till ett fysiskt rum som ex. 
en källare. Men även då uppstår en helt personlig upplevelse och en relation till det rummet. I det 
här sammanhang blir William Moylans modell påtaglig (Understanding and Crafting The Mix. The 
Art of Recording): Han menar att musik samtidigt existerar på flera skilda nivåer, från det 
undermedvetna (individens inre upplevelsen) till det konkreta händelseförloppet. Människan bär 
med sig personliga ljudminnen in i det undermedvetna. Berättarfunktionerna innefattar de upplevda 
emotiva, de vägledande och retoriska funktionerna (Moylan, 2007). 

Under det tredje mellanspelet /omkvädet (01:52) ökar händelseförloppet. Sångaren skriker och 
allteftersom tar instrumenten över. Musikens förlopp övertar. Det känslomässiga tillståndet som 
lyssnaren sätts i, får makt över lyssnaren. En temporal berättarfunktion etableras, med stopptid 
(inom imaginär tid). 
Men musiken är främst emotionell (emotiv). Den frambringar en känsla av krig, där elgitarren till 
höger i panoramat imiterar (musikaliskt rum) ett maskingevär, alternativt frambringar en emotion 
av vapnet. 

Det musikaliska förloppet avtar i sticket/B-delen (02:23). Den drastisk övergång kan ändra 
fokus eller perspektiv. Det kan få oss att förstå på ett djupare plan hur en karaktär tänker/känner. I 
filmen The Exorcist används en sådan estetisk effekt, en övergång från oväsen till absolut tystnad. 
När prästen Dyer blir påmind om sin kollegas död, tonar allt oväsen bort, och det blir tyst: För när 
plågande, skrämmande eller glädjande minnen tränger sig in bland våra tankar, så tonar vi ut och 
det känns som att världen runt om oss försvinner (och vi kan enbart tänka på det) (Sipos, 2010). 

Det dominantackordet i bryggan (03:11) ökar dynamiken. Pulsslagen/hjärtklappningarna är 
berättarelement som används i förhållande till formspråket i musiken. Då de inte är i synk med 
takten/rytmen, etableras en temporal berättarfunktion. Däremot är Pulsslagen/hjärtklappningarna 
informativa (ger information) och vägledande (utpekande) i sig själva.  

De distade cymbalerna och diverse ljudeffekter vid 03:50 enerverar lyssnaren, då han/hon inte 
är beredd på det. Det här skulle man kunna säga är en form av ”audio shocks” (ljudchock) som 
används inom skräckfilm för att skrämma publiken när de inte är redo för det (kan ske med ex. 
tändstickprincipen)(Sipos, 2010). 

Kören vid 04:20 framkallar ett större rum, och frambringar en känsla av att undergången är 
nära. Musiken här fungerar på en emotionell nivå, där emotiv berättarfunktion står i centrum. Men 
även en deskriptiv funktion tar sig uttryck, då musiken avspeglar en mental process.  

I övergången mellan det tredje post-choruset och första outrot (04:41) bryts musiken av med 
ljudet av ett pistolskott. Den informativa berättarfunktionen (konkreta ljudkällor) fungerar här 
synkront som en korsning mellan verkligheten (världen utanför) och fantasin (mänskliga 
medvetandet och omedvetandet). Ljuden är inte bara något i karaktärens huvud utan också något 
som kommer utifrån. Det är inte bara är en mardröm (för berättarjaget), utan även han/hennes 
verklighet. 
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I det andra outrot (04:51) hörs hjärtklappningar och en telefonsignal. Båda är av informativ 
karaktär, men här finns både ett yttre och inre rum: hjärtklappningarna sker i berättarjaget (hans 
perspektiv/”point of view”), vilket gör det till en deskriptiv funktion (mentala processer) och 
telefonsignalen sker i det yttre, vilket gör det till en informativ berättarfunktion. 

I det tredje outrot (05:01) försvinner musiken och kvar är en röst som säger ”abonnenten du 
söker kan inte nås för tillfälligt.”. Telefonsvararen informerar (informativ berättarfunktion) och 
kontextualiserar (intertextuell referens) för lyssnaren, vilket påverkar innebörden av berättelsen.  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4.3.3 Dramaturgins inverkan på produktionen


Den perkussiva stommen i låten är fotsteg, vars funktion är densamma som bastrumman och virveln 
i ett trumset. Användningen av fotstegen fungerar informativt (i berättandet), men även indexikalt 
(association/symboler). Fotstegen associerar i sammanhanget, till någon som förföljer en, alternativt 
att man själv är ute efter någon. Det här blir desto mera påtagligt i första (00:30) och andra (01:01) 
versen. Där är nämligen fotstegen automatiserade med ett lowpass-filter som sakta försvinner, vilket 
gör att efter varje takt kommer diskanten och mellanregistret mer fram: Fotstegen blir tydligare och 
skapar en känsla av att stegen kommer närmare. 
Med hjälp av hur högt, lågt, starkt eller svagt volymen (även amplitud/styrka) är, kan den förmedla 
objektets/ljudkällans storlek och avstånd, men även ge lyssnaren information eller missleda han/hon 
(Sipos, 2010). 

I verserna är efterklangen på sången desto torrare vilket gör att sången upplevs som om den är 
närmare (mer intimare). 

I bakgrunden är det ett knastrande/sprakande ljud som varierar (i panoramat) från vänster till 
höger, och frambringar en klaustrofobisk/instängd sinnesstämning som enerverar lyssnaren 
(undermedvetet: inre rum). Samtidigt som lyssnaren är i den klaustrofobiska ljudbilden, så hörs ljud 
komma närmre och närmre, vilket skapar en känsla av otrygghet och förvirring (paranoid): 
Lyssnaren vet inte varifrån faran kommer ifrån, vilket tillger en osäkerhet. Lyssnaren har inte 
kontroll på läget.  

Det finns en mer stabil känsla i omkvädet/refrängen (00:51). Faran blir passiv, både i texten 
men framförallt i musiken. Sången är längre bak i mixen och efterklangen gör så att de långa 
tonerna klingar ut. Det sprakande/knastrande ljudet är helt borta, vilket får rummet i ljudbilden att 
upplevas som större. 

Det är en kortare (samt konstant) efterklangstid på sången i den tredje versen (01:32). När 
marschtrummorna (i andra mellanspel/Omkväde: 01:21) försvinner och versen börjar, upplevs 
dynamiken som lika stark, om inte starkare. Sången kommer fram mer (samt är mer skrikig). Det är 
samtidigt här som det sker en vändpunkt i berättelsens drama och då passar den här ganska subtila 
förändringen bra. 

Under sticket/B-delen (02:23) sjunger en kör (av röster) ”vem skulle tro dig”. Från början är 
rösterna långt bak i ljudbilden, med mycket efterklang, samt hårt panorerad ut till sidorna. Desto 
längre in i sticket/B-delen blir kören tydligare, både i ljudbildens bredd och djup. Mellan 
sångpartierna viskar två röster ”skulle, skulle tro dig”, de skiftar mellan höger och vänster i 
panoramat, och upplevs som att någon viskar i ens öron. Låg volym (alternativt amplitud) behöver 
inte vara mindre emotionellt påträngande. Om en ljudkälla är tillräckligt dramatiskt intressant, kan 
låg/svag volym (alternativt amplitud) belysa och få lyssnarens uppmärksamhet (till ljudkällan)
(Sipos 2010). Volym kan även förmedla information (både informativt och vägledande). Volym 
förmedlar objektets storlek, men även avstånd till objektet. Det kan även göras med hjälp av 
efterklang, eko, panorering eller/och tonhöjd. I sticket används panorering, volym och efterklang 
för att bl.a förmedla avståndet (Wingstedt, 2012). I bild kan olika bildutsnitt gestaltas, ex. som 
översiktsbild, helbild, halvbild eller närbild. en positionerad funktion etablerar distans och på olika 
sätt positionerar lyssnarens förhållande till element i berättelsen (den vägledande 
berättarfunktionen) (Wingstedt, 2012) (Gefors, 2011). Det särpräglade ekot/efterklangen vars 
onaturliga/övernaturliga uttryck, drar lyssnarens uppmärksamhet till sig och används som en effekt 
för att peka ut ett centralt budskap i låten. Tovio Burlin 2012 beskriver att ekot och efterklangen kan 
ha symboliska eller/och mytiska betydelser. Burlin menar att efterklang har med det gudomliga och 
ekot har med naturen att göra. I sticket återspeglar efterklangen berättarjagets fantasi/
undermedvetna, som en ekokammare i berättarjagets huvud (något som folk har sagt till han/hon 
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och som har stannat kvar). Viskningarna som skiftar mellan höger och vänster kan på så vis ses som 
berättarjagets verklighet; att någon faktiskt säger orden i hans/hennes öronen. En ensam röst som 
ropar i naturen kan vara en symbol för ekot, det skulle då kunna tolkas som att det inte är första 
gången som antagonisten i berättelsen har skadat någon. Att hans/hennes andra offer, inte heller har 
blivit trodda av allmänheten (för ”vem skulle tro dig”). 
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5. SLUTSATS 

Syftet med arbetet var att överföra sångtextens innehåll, berättelse och inre dramaturgi till låtens 
arrangemang och produktion. Ett antal parametrar undersöktes för att se om dessa skildes sig i olika 
låtar, samt för att få en helhetsbild utifrån olika textberättelser och musikaliska uttryck. Syftet att 
skapa mer dramaturgiskt grundade låtar och få en djupare förståelse för förloppets flöde har 
definitivt uppnåtts. Min kunskap inom området har breddats enormt. Längs vägen har många 
medvetna val gjorts då jag har lärt mig på vägen och fått gå tillbaka till låtarna för att antingen 
addera eller ta bort något i inspelningen. Det har varit lärorikt. Den här processen öppnar upp för ett 
större perspektiv och visar hur allt hör ihop, även till synes små subtila val. I ett tidigt skede var jag 
ganska förvirrad av alla nya begrepp och tillvägagångssätt. Det var främst svårt att översätta ett 
dramaturgiskt konstgrepp inom filmvärlden och operan till populärmusiken och kanske främst till 
mina egna låtar. Att förstå hur andra gör (i min analys av de fyra poplåtarna) har påverkat resultatet 
och min förståelse. Att det inte bara är att skriva och producera en låt, utan att det finns olika val 
man kan göra för att nå en ljudbild som kompletterar texten, och vice versa. Exempel på detta är 
första versen i låten ”Ensam kvar”, där jag valde att ta bort flera ljudspår för att skapa ett närmare 
och intimare sound, utifrån den vägledande berättarfunktionen. I låten ”Här hör ingen dina skrik” 
automatiserade jag lowpass-filtret på fotstegen för att skapa en upplevelse av att en person sakta 
kommer närmre, vilket både förmedlar objektets storlek och avstånd. Användningen av fotstegen 
etablerade informativ berättarfunktion, men hur fotstegen användes etablerade en vägledande 
berättarfunktion. I sticket i låten ”Du och jag” valde jag att förstärka de existentiella känslorna som 
texten beskriver metaforiskt, istället för att förstärka det konkreta i texten. Med harmoniken, 
synthpaden, samt elgtarren till höger i panoramat formade jag en kuslig atmosfär, vilket rent spatialt 
gör hela upplevelsen i paritet till ett inre rum. Sedan bryts allt av med en ljudkälla från en 
väckarklocka. Musiken och texten fungerar inte längre som en integrerad helhet som förmedlar en 
berättelse, utan musiken styr berättandet med hjälp av en informativ berättarfunktion och en 
dramatisk paus i musiken. 

Låten jag själv tycker blev bäst, utifrån helhetsbilden, är ”Här hör ingen dina skrik”. Den blev 
bäst i prosodin. Där finns ett tydligt tema, men med en relativt vag struktur, vilket gjorde att jag fick 
fria händer och kunde arbeta med låten med ett öppet sinne. Det var då lättare att inkludera de olika 
tillvägagångssätten/metoderna. Jag började med att inte ha med vanliga trummor, som ett trumset 
med bastrumma och virvel, utan istället använda ljud som passade in i temat. Jag tänkte på någon 
som kommer närmare, någon som vill skada, och då fungerade olika färgklanger av fotsteg bra. Sen 
märkte jag att det inte räckte, så då fick jag inkludera ex. virvel. Det förhållningssättet fungerade 
väldigt bra till den låten. Låten har en obehaglig känsla i det dramaturgiska förloppet, och har en 
skräckinjagande stämning, som upplevs som om man förföljer eller blir förföljd. Det är ett kaotiskt 
arrangemang som fungerar till temat.  

6. DISKUSSION 

Analyserna öppnade upp för större kunskap, vilket bidrog till större frihet genom de redskap och 
knep som tillfördes. Det möjliggjorde flera tillvägagångssätt samt att själva grundkänslan 
förstärktes. Om jag nu, efter detta arbete, skulle använda mig av dessa tillvägagångssätt, skulle jag 
nog redan använda dessa i låtskrivarfasen. I det här arbetet hade jag redan skrivit grundstommen för 
musiken innan jag började arrangera och prodda. Det kan vara viktigt att skapa en kunskap om 
temat och förloppet så tidigt som möjligt.  
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I låten ”Här hör ingen dina skrik” kan jag ställa mig kritisk till att jag kanske adderade lite för 
många ljudsamplingar och att dessa samplingar skulle ha en berättarfunktion i varje enskilt parti. 
Det kan förstöra, då det blir för effektfullt för att det dramaturgiska förloppet överhuvudtaget ska få 
effekt. 

En infallsvinkel som jag inte har haft med i den här uppsatsen är att vissa kanske bygger sitt 
arrangemang och sin produktion utifrån smak och kanske inte bryr sig så mycket om det subtila. 
Men något jag lärde mig tidigt under mina tre år på musikproduktionsprogrammet är att även för de 
lyssnare som inte uppmärksammar detaljer, kan dessa ändå påverka deras upplevelse. Det bör 
däremot tilläggas att en del känner sig enbart hindrade av olika tillvägagångssätt, metoder och 
strukturer, medan andra upplever helt tvärtom. Jag personligen upplever att det är lättare att göra 
olika val om jag har kunskapen. Steganalysen som ett exempel hjälpte mig mycket i processen för 
att få en helhetsbild och översikt över hela låten. Exempelvis märkte jag att första och andra 
bryggan och refrängen inte skilde sig speciellt mycket åt, trots att berättelsen skilde sig extremt 
mycket åt (beträffande innehållet). Med steganalysen tänkte jag mer noggrant igenom alla val och 
försökte skapa utrymme för dramaturgiska val under respektive delar. 

Tre egna låtar har jag analyserat och implicerat de dramaturgiska konstgreppen på. Ett resultat 
har producerats utifrån vad som fungerat bäst för de låtarna. Det viktigaste är att hitta det som 
fungerar bäst för låtarna. Det är inte givet att de här berättarfunktionerna och dramaturgiska 
konstgreppen går att applicera på alla poplåtar. Det beror helt på vad kompositören vill ha ut av sin 
låt, samt om låttexten har en berättelse. 

En stor skillnad i mina andra produktioner under mina tre år på musikproduktionsprogrammet, 
i jämförelse med de låtar som jag har jobbat med under den här processen, är att mina låtar i det här 
arbetet känns mer som en filmisk upplevelse. Förvisso kan musik fylla olika funktion och det här 
arbetssättet kanske inte skulle passa till alla poplåtar, exempelvis musik som spelas på klubbar 
uppfyller inte samma krav av lyssnaren får jag för mig. Då ska musiken enbart fungera som något 
att dansa till. Det här är viktigt att tänka på när man producerar musik: Vilken är målgruppen och i 
vilken miljö kommer det här att lyssnas på? 

Textens inre dramaturgi påverkar dynamiken, arrangemanget och produktionen. Om jag skulle 
ha börjat processen med att skriva melodin och ackorden, skulle jag nog hitta flera sätt att applicera 
den inre dramaturgin på. Den får kompositören att förstå berättelsen på en högre nivå än bara en 
berättelse som tar sig från en punkt till en annan.  
Det inre och yttre rummet är en viktig grundsten för att kunna applicera olika tillvägagångssätt på 
låtens arrangemang och produktion. Sker det exempelvis något i karaktärens inre mentala värld 
eller är det en yttre beskrivning? Om det sker i den inre världen kan kompositören/
musikproducenten applicera olika rum med efterklang (reverb) för att skapa den världen. Sker 
processen i det yttre bör kompositören/musikproducenten istället hitta ett realistiskt rum, där 
efterklangen inte är så påtaglig.  

Om berättelsen är lycklig eller olycklig, bör kompositören/musikproducenten försöka hitta 
antingen något som kompletterar det, som ex. durackord för en lycklig låt, eller något som fungerar 
kontrasterande emot det ex. durackord till en olycklig låt. På så vis kan kompositören antingen 
förstärka känslan eller kommentera emot känslan (retorisk berättarfunktion).  
Om det finns något i texten som beskriver eller relaterar till konkreta objekt eller handlingar bör 
kompositören/musikproducenten fråga sig om detta bör imiteras, associeras till eller bara låta vara.  
Ett exempel kan vara i Velvet Undergrounds låt ”Heroin”, där violan imiterar heroinet som flödar in 
i kroppen (det musikaliska rummet).  
Var finns dalarna och topparna i texten, var sker klimax och när sker konflikten? Upplevs de lika 
tydliga i den slutgiltiga låten som de gör i textens berättelse? Förstärks konflikten eller hämmas 
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den? Hur introduceras låten? Är introt inte bara starkt dynamiskt (så att det uppmärksammar 
lyssnaren), utan målar det även upp en ljudbild som kompletterar temat?  
Dessa frågeställningar är viktiga att ställa sig för att nå en prosodi och en helhet inte bara en låt där 
texten och musiken är separerade från varandra.  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8. BILAGOR 

8.1 Sångtexter: Referenslåtar 

8.1.1 Velvet Underground - ”Heroin” 

I don't know just where I'm going 
But I'm gonna try for the kingdom, if I can 
'Cause it makes me feel like I'm a man 
When I put a spike into my vein 
And I tell you things aren't quite the same 

When I'm rushing on my run 
And I feel just like Jesus' son 
And I guess that I just don't know 
And I guess that I just don't know 

I have made big decision 
I'm gonna try to nullify my life 
'Cause when the blood begins to flow 
When it shoots up the dropper's neck 
When I'm closing in on death 

You can't help me now, you guys 
And all you sweet girls with all your sweet talk 
You can all go take a walk 
And I guess I just don't know 
And I guess that I just don't know 

I wish that I was born a thousand years ago 
I wish that I'd sailed the darkened seas 
On a great big clipper ship 
Going from this land here to that 
In a sailor's suit and cap 

Away from the big city 
Where a man cannot be free 
Of all the evils of this town 
And of himself and those around 
Oh, and I guess that I just don't know 
Oh, and I guess that I just don't know 

Heroin, be the death of me 
Heroin, it's my wife and it's my life 
Because a mainline into my vein  
Leads to a center in my head 
And then I'm better off than dead 
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Because when the smack begins to flow 
I really don't care anymore 
About all the Jim-Jims in this town 
And all the politicians making crazy sounds 
And everybody putting everybody else down 
And all the dead bodies piled up in mounds 

'Cause when the smack begins to flow 
And I really don't care anymore 

Ah, when that heroin is in my blood 
And that blood is in my head 
Then thank God that I'm as good as dead 
And thank your God that I'm not aware 
And thank God that I just don't care 
And I guess I just don't know 
Oh, and I guess I just don't know 
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8.1.2 Bright Eyes - ”Poison Oak” 

Poison oak, some boyhood bravery 
When a telephone was a tin can on a string 
And I fell asleep with you still talking to me 
You said you weren't afraid to die 

In polaroids you were dressed in women's clothes 
Were you made ashamed, why'd you lock them in a drawer? 
I don't think that I ever loved you more 

Then when you turned away 
When you slammed the door 
When you stole the car 
And drove towards Mexico 
And you wrote bad checks 
Just to fill your arm 
I was young enough, I still believed in war 

Well, let the poets cry themselves to sleep 
And all their tearful words will turn back into steam 

But me I'm a single cell 
On a serpents tongue 
There's a muddy field where a garden was 
And I'm glad you got away 
But I'm still stuck out here 
My clothes are soaking wet 
From your brother's tears 

And I never thought this life was possible 
You're the yellow bird that I've been waiting for 

The end of paralysis 
I was a statuette 
Now I'm drunk as hell on a piano bench 
And when I press the keys 
It all gets reversed 
The sound of loneliness makes me happier 
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8.1.3 Kajsa Grytt - ”Ett kvinnofängelse” 

Nu sitter jag fängslad,  
med galler vart jag ser,  
min älskade svek mig,  
då sköt jag honom ner.  
Det var på en strippbar  
med en flicka som jag känt  
och när jag vaknade i min cell,  
förstod jag vad som hänt. 

De dömde mig skyldig  
och för det ska jag dö,  
jag kanske blir förlåten  
men kärlekens pris blev högt.  

Och de där ute skriker:  
’låt mördaren dö!’,  
men över alla andra  
hör jag min egen mammas röst.  

Den gröna milen väntar,  
jag har förlorat min själ,  
jag har dödat den jag älskar,  
jag har älskat mig ihjäl.  

Nu hör jag direktören,  
hans nycklar och hans steg,  
men när de kommer för att hämta mig,  
då står jag här på knä,  
när dörren till min cell slås upp,  
och det är dags att gå,  
tar prästen emot min sista bön,  
han säger: ’Det här kan ingen förstå’. 

Och de därute skriker:  
’ Stek den mördaren!’  
Men över alla andra  
hör jag min egen mor igen.  

 Nu har de bundit för min blick,  
spänt fast mig i sin stol.  
Den sista sång jag hör i livet  
kommer från min mor.  

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, 
skön är själarnas pilgrimsgång. 
över de fagra riken på jorden, gå vi till paradis med sång. 
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8.1.4 Thåström - ”Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce” 

I hans trädgård faller äpplen idag 
I hans trädgård rasar rosenblad av 
I hans trädgård går kråkor och skrikor och skat 
till hundarna har han ingen mat 

Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce 
Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee 
Hans röst skär som en kniv, hans röst skär som en kniv 
Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee 

Han faller på knä, ber till Elvis om regn 
Han ber om åska och regn 
Och natten går långsam, och natten går het 
Långsam går natten och het 

Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce 
Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee 
Hans röst skär som en kniv, hans röst skär som en kniv 
Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee 

I hans trädgård går det två vägar fram, 
ja, i hans trädgård går det två vägar fram 
Den ena är som en stig, man knappt alls kan se 
den andra som en autobahn bred 
Och en går till himlen, och en går rakt ner 
han undrar vilken av dem han ska med 
Och kråkorna skriker vad hundarna vet 
och äpplena faller som sten 
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8.2 Sångtexter: Mina låtar 

8.2.1 ”Du och jag” 

Vers 1 
Folk säger att det här är bästa tid i ditt liv 
Sen säger dom att allt blir bättre med tiden 
Men jag vet hur det går 
För igår var allt som det skulle vara  
mem sen så blev det aldrig mera  
Du och jag 

Vers 2 
Alla blommor som slår ut 
Kommer vissna tillslut 
inget brinner för evigt 
inget blir som förut 
vilken lögn det du sa 
Jag trodde att det alltid skulle vara  
du och jag 

B-del 
Vaknar bakis klockan fem 
I blodet har jag kvar några procent 
disken ligger kvar och alla har gått hem 
Jag har nyktrat till och fattat vad som har hänt 

Vers 3 
På tv/film har allt ett lyckligt slut 
men det är mest skitsnack och ljug 
Dom säljer kärlek i reklam 
undra om det är på allvar 
förlovade går runt på stan 
tror att dom är så mycket bättre än 
Du och jag 

Aldrig mera du och jag 
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8.2.2 ”Ensam kvar” 

Vers 1 
Kommer du ihåg  
när vi var små  
när killarna var äckliga  
och tjejbaciller var farliga 

Vers2 
kommer du ihåg  
när det bara var vi två  
vi kunde dö för varandra  
vi var inte som alla andra 

Vers 3 
kommer du ihåg  
när det blev strul  
du rymde hemifrån  
dagarna innan jul 

Refräng 
Om du faller då faller jag  
allt det vi sa  
vänner för alltid  
men jag blev ensam kvar  
allt det vi sa  
vänner för alltid  
men jag blev ensam kvar 

Vers 4 
kommer du ihåg  
du låg på golvet och kräktes  
piller och sprutor  
dina sår som aldrig läktes 

Vers 5 
Kommer du ihåg  
när du stod på älvsborgsbron  
i januari klockan två  
vissa saker är svårt att undgå  
och på ytan verkade allt vara bra  
men jag blev ensam kvar 
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8.2.3 ”Här hör ingen dina skrik” 
  
Vers 1  
allt du är, allt du är 
 är en leksak som dom kan ta på 
 när du kämpar emot 
 höjer dom rösten, forsätter fortsätter att  
 slå, att slå 

Vers 2 
blodet från knytnäven, knytnäven 
 upprivna, upprivna sår 
 ett brutet revben 
 det är svårt att gå,  
det är svårt att svårt att, svårt att, att stå 

Vers 3 
Du ser rätt in i honom 
 så han ska förstå, så att han ska förstå 
 att du inte bara är någon man ger sig på 
 man ger sig , man ger sig, man ger si..g  
 på  

ohh, ohhh… ger sig, ger sig, ger sig på 

B-del 
Vem skulle tro dig 
Vem skulle tro dig…. 
 här hör ingen dina skrik 

Vers 4 
håller svettigt på avtryckaren 
 det här är ditt sista andetag  
 dagen har kommit då, allt det du gjort ska du få tillbaks 
få tillbaks, få tillbaks få tillbaks. 
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8.3 Steganalys: Referenslåtar 

8.3.1 Velvet Underground - ”Heroin” 

Tid Steg Dramatiska avsikter och 
kommentarer Handling

Musikaliskt uttryck 
och form

0:00 1 Öppnar upp, vad som komma 
skall

Handlingen har inte 
presenterats än

Öppna ackord, ett 
hamrande, intro i 
musikalisk form

0.51 2 Bottenläget, eller grundläge: 
Narrativet sporrar sig själv till 
aktion. 

”I don’t know just 
where I’m going..” 
Narrativet presenterar 
resan som komma 
skall, personen ska 
göra det för riket och 
för sig själv

musikalisk form: vers. 
Elgitarren letar sig till 
nästa ackord i ett 
öppna ackord. 
Pukorna fungerar som 
en illustiation för 
någon som tar steg till 
ett äventyr, pukspelet 
låter i vissa delar som 
när man rider på en 
häst.

1.21 3d Temat etableras: ”Put a spike in 
to my vain”. 

Berättarjaget är beredd 
att gå in i striden, mot 
slutet tvekar han om 
det är ett bra val.

Elgitarren börjar 
strumma och pukorna 
spelar 8delar, och 
skapar en känsla av att 
pulsen stiger. 

1.44 4 Berättelsen får pausa medan 
musiken drar ut långa toner. Det 
fungerar som en övergång, likt 
en scen till en ny scen i film. 

Övergång. Långa 
toner 

1.54 5 Bottenläget, eller grundläge: 
Narrativet sporrar sig själv till 
aktion.

Berättarjaget har gjort 
avgörande val

Musikaliskt form: 
vers. likt den första 
versen

2.23 6 Temat etableras igen, men nu 
med ögon från omvärlden 
istället för beskrivning av 
känslan, berättarjaget tampas 
med en konflikt från omvärlden

Drogen flödar in i 
blodet, ingen kan 
hjälpa honom längre, 
han ”closing in on 
death”, men med 
drogen i sig kan alla 
andra ”take a walk”. 

Pulsen stiger, pukorna 
spelar snabbare. 

2.56 7 övergång övergång
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3.05 8 Flykten: Berättarjaget önskar att 
han var född för 
tusentals år

Musikaliskt form: 
vers. men nu med en 
högre puls

3.35 9 Flykten, konflikten. Avsikten är 
kontrasten, flykten är 
frihetskänslan men konflikten är 
mörk, musiken används här för 
att skapa en känsla av en bättre 
värld. 

Berättarjaget önskar att 
han reser bort på en båt 
och inte är kvar i den 
mörka staden.

violan gör svelningar 
(typ flanger), kanske 
för att få en känsla för 
vågor i vattnet. 
Pukorna pulserar, blir 
rakare, kanske för att 
symbolera en båt.

4.09 10 övergång, leder vidare

4.18 11 Vändpunkten Berättarjaget inser att 
han kanske kommer 
dö, men att han är 
”better off dead” 

Musikaliskt form: 
refräng. här  
introduceras titeln. 

4.48 12 Vändpunkten. tonläget på 
sångaren är nästan ironiskt ton 
eller skrattretande, han låter inte 
allvarlig i tonen, det här är 
avsiktligt då han inte bryr sig att 
han kanske dör.

Form: post-chorus. 
Tempot stegrar och 
förbereder en inför 
heroin intaget.

4:58 13d "framhäva de avgörande 
känsloladdade situationer 
genom att få handlingen att helt 
stannar upp.Tiden saktar inte av 
eller stannar i en 
musikupplevelse, det är 
handlingens flöde som upphör 
medan hjärnan är upptagen av 
musikens förlopp. Rytmen/
rytmerna och tonerna kan 
fortsätta flöda utan att vi 
uppfattar det som händelser, 
förloppet lever vidare och 
skapar en närvaro hos 
lyssnaren.”

Violan distar och 
spelar dissonanta 
toner, det är kaoset 
som berättarjaget 
upplever inombords, 
ruset, det går ut i varje 
led i kroppen. Även 
gitarren blir starkare 
och börjar dista. 
Pukorna spelar fortare 
och mer rytmiskt och 
osammanhängade, 
kaos. 

5.16 14 Konflikt, Berättarjaget bryr sig 
inte om alla som snackar, 
oväsendet överröstar sången, 
dramat är på höjden, ruset blir 
starkare, det är ett självklart val 
att låta musiken överrösta 

Berättarjaget bryr sig 
inte om alla andra, 
Jim-jims, politiker som 
bara snackar, och alla 
som trycker ner alla 
andra…

Musiken överröstar 
sången 
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* d = ett steg som innebär en dramatisk förändring (inkl starten) 

5:38 15d Likt steg13, med en tydligare 
koppling till ruset, det finns 
ingen återvändo, alla känslor på 
en och samma gång. 

Musiken stegrar, 
violan distar mer och 
mer och blir bara 
starkare och starkare, 
som ett tåg, något som 
kommer efter en, ruset 
går bara mer och mer 
in i blodet, och skapar 
en eurfomi, helt i 
extas

6:05 16 Berättarjaget bryr sig 
inte när han är hög

6.19 17 Kontrasten mellan musiken, 
texten och tonläget, tonläget är 
skrattande.  
Ruset harmonierar med det 
skrattande tonläget, men det blir 
som en kontrast mot det oväset 
och texten om död, en kontrast 
som speglar verkligheten, där 
från utsidan upplever vi 
missbrukare som något tragiskt, 
men under ruset för en 
missbrukare så är det en lycklig 
känsla. 

Sångaren måste 
nästan skrika. Den 
pluserande och 
kaosartade pukorna 
försvinner och låter 
elgitarren och violan 
att komma fram med 
deras oväsenden. 
Missbrukarens rus är 
nu bara i huvudet, 
pulsen vilar. 

6:45 18 Klimax, ruset har släppt Liknar introt: form 
outro. 
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8.3.2 Bright Eyes - ”Poison Oak” 

Tid Steg Dramatiska avsikter och 
kommentarer Handling

Musikaliskt uttryck 
och form

0:00 1 Vi får en nära känsla Akustisk gitarr och 
bas, musikalisk form: 
intro. valet att börja 
med få instrument 
skapar en närhet och 
att nu får ni komma 
närmare för jag ska 
berätta något viktigt.  

0:22 2 Startpunkt: berättelsen börjar. 
Tonläget på rösten låter 
nedstämt, men mellan åt med 
låter han glad. 

Conor sjunger om 
minnena av sin vän, en 
enklare tid, där en 
telefon var en burk 
med ett snöre. 

Musikaliskt är det 
likadant som tidigare, 
enda skillnaden är att 
sången kommer in, 

0:48 3 Pausen skapar en känsla av att 
varje ord är värt att lyssna på, så 
vi reagerar instinktivt och 
lyssnar extra noga på det som 
komma skall. I filmvärlden 
kallas det här tändsticksteorin, 
där man  gör något mindre för 
att göra det som komma skall 
ska bli mer effektfullt. 

Här används en paus 
väldigt effektiv 

0:51 4 Meningen här får stor 
betydelse. 

0:54 5 En invänta på det som komma 
skall. Lyssnaren får tid att 
bearbeta det som tidigare har 
sagts, kunna ta in det som ska 
komma. 

Form: Mellanspel. 

1:04 6 konflikt: Dramatiska avsikten 
här är enbart i texten och 
speglar inte musiken, det här för 
att skapa större vikt senare in på 
låten 

Personen som Conor 
sjunger om, hade en 
annan könsidentitet 
eller tyckte om att ha 
på kvinnliga kläder, 
men skämdes över det.  

Rent musikaliskt är 
det likt första versen. 
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1:31 7 Likadant som steg 3 Likadant som steg 3. 
Fast här kommer 
pedal steel in i bilden 
som en övergång till 
nästa parti i låten. 

1:35 8d Vändpunkten: Vändpunkten är 
på personen conor sjunger om, 
han berättar en story där 
förloppet centraliseras på att 
han berättar om hans vän/
kärlek, därför blir inte den här 
vändpunkten så dramatiskt. 

Personen flyr sitt 
tidigare liv och begår 
massa brott och tar 
droger, börjar helt 
enkelt leva ett 
destruktivt liv. 

Musikaliskt blir Steel 
pedalen mer central i 
ljudbilden och skapar 
en känsla av ett 
nattliv/uteliv, med 
bilar som åker förbi.  

1:57 9 Form: Mellanspel. 

2:17 10 Den utlösande händelsen: 
Här används det som jag 
tidigare kallade 
tändsticksteorin, där dynamiken 
måste bli låg för att det 
dramatiska förändringen ska bli 
effektiv. Här används även 
pauser för att få lyssnaren att 
lyssna nogare på orden, att de 
här orden är extra viktiga att 
lyssna på. 

I metaforena får vi en 
bild här att personen 
conor sjunger om har 
gått bort. 

Pauser och enbart 
gitarr och sång. 

2:37 11d Dramatisk förändring. sångaren 
sjunger dramatiskt och desperat, 
varje ord får tyngd, och tears 
hålls ut för att verkligen 
markera känslan. 

Sångaren måste 
hantera sin bortgångna 
vän, flera metaforer 
används för att 
beskriva sorgen. 

Musikaliskt maxar det 
här, med trummor och 
stämsång som 
introduceras, för att få 
fram det jobbiga som 
sångaren måste 
hantera.  
Crash cymbalen slår 
an vid ”I’m glad you 
got away” som skapar 
en frihetskänsla. 

2:57 12 Musiken får fortsätta, som får 
beskriva alla de orden som 
tidigare har sagts, en närvaro, 
ett utlopp. 

Musiken får fortsätta, 
men sången 
försvinner och ersätts 
av steel pedal
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* d = ett steg som innebär en dramatisk förändring (inkl starten) 

3:16 13d Sångaren sjunger lika stark och 
med samma tyngd, medan 
musiken går ner i dynamik och 
gitarren är det enda som blir 
kvar.  

”And I never thought 
this life was possible 
You're the yellow bird 
that I've been waiting 
for” Sångaren 
beskriver  sin vän som 
fick leva sitt liv som 
den han va, ett 
föredöme och 
vägvisare för sångaren. 

Sångaren sjunger lika 
stark och med samma 
tyngd fast musiken 
går ner i dynamik, för 
att sedan gå upp i 
dynamik 

3:34 14d Kontrasten med att sångaren 
sjunger ”makes me happier” 
samtidigt som han sjunger 
desperat och ledsammast. En 
medvetet val som tyder på att 
man försöker vara glad 
samtidigt som man mår dåligt 
och är ledsen inombords. 

Ett svar på senaste 
steget, sångaren va en 
staty, men vännen 
gjorde slut på 
förlamningen, men nu 
är han ensam kvar, full 
och alla toner går 
motriktad. men ljudet 
av ensamhet gör 
honom gladare för han 
slipper påminnas om 
sin bortgångna vän. 

Musiken kommer 
tillbaka med full 
ensemble. 

3:55 15  framhäva de avgörande 
känsloladdade situationer 
genom att få handlingen att helt 
stannar upp.Tiden saktar inte av 
eller stannar i en 
musikupplevelse, det är 
handlingens flöde som upphör 
medan hjärnan är upptagen av 
musikens förlopp. Rytmen/
rytmerna och tonerna kan 
fortsätta flöda utan att vi 
uppfattar det som händelser, 
förloppet lever vidare och 
skapar en närvaro hos 
lyssnaren.

Musiken får fortsätta, 
men sången 
försvinner och ersätts 
av steel pedal

4:13 16d Pulsen går ner och lyssnaren får 
andas ut, förloppet är kvar i 
tanken och lyssnaren kan 
processa alla intryck. 

Dynamiken går ner.  
Form : outro. likadant 
som introt. vi är 
tillbaka. 
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8.3.3 Kajsa Grytt - ”Ett kvinnofängelse” 

Tid Steg Dramatiska avsikter och 
kommentarer Handling

Musikaliskt uttryck 
och form

0:00 1 Skräckfilms känsla. Ensamhet. 
Skapar ett rum, ett fängelserum, 
med galler och bom.

Intro. En elgitarr som 
är distad med massa 
feedback och reverb, 

0:06 2 Marschkompet skapar en känsla 
av ett upptåg till något stort, 
simulerar att någon går. 

Feedback gitarren 
fortsätter och 
trummorna och basen 
kommer in, 
trummorna spelar ett 
marchkomp. Intro

0:16 3 Den aggressiva tonen på den 
andra gitarren som har 
crunchdist bygger upp det 
dramatiska känslan i stil med 
elgitarren i Holiday in 
Cambodia med Dead Kennedys 
som simulerar ett 
militärhelikopter. Någonting är 
på gång.  

En till elgitarr 
kommer som spelar 
ett riff som bygger 
upp dynamiken ännu 
mer, en stegring. En 
synth hörs också i 
bakgrunden som är ett 
komplement till 
feedbackgitarren. 
Intro

0:26 4 Expositionen: bakgrundsfakta 
till intrigen som här är att hon 
är dömd till döden. Den 
utlösande händelse: ”min 
älskade svek mig,  
då sköt jag honom ner.” 
Vi är i huvudet på den 
dödsdömda, det dramatiska 
avsikten är att spegla där hon är 
nu, i fängelset, påväg till 
elstolen. Det är inte att avspegla 
det som har hänt, det är en 
återblick men vi är fortfarande i 
fängelset. Den utlösande 
händelsen presenteras, varför 
hon sitter i fängelset

Startpunkt, vi får 
berättat vad som har 
hänt, varför hon 
hamnade i fängelset. 
en återblick. 

Feedbackgitarren och 
synthen har 
försvunnit ur 
ljudbilden för att få 
fram sången. Vers
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0:46 5 Pianot förtydligar dur tonerna 
och blir som en kontrast till 
feedback gitarren som speglar 
fängelset så blir pianot den fria 
världen utanför 

Ett piano kommer in i 
ljudbilden. Pianot 
förtydligar dur 
tonerna.

0:57 6 Temat etableras, dödsdomen. Berättarjaget erkänner 
sig skyldig, och söker 
förlåtelse.

Musiken fortsätter 
som tidigare. Vers

1:08 7 Övergång Mellanspel

1:13 8 Konflikten med omvärlden, där 
folket utanför vill se henne död. 
Feedback gitarren symboliserar 
oväsendet utanför fängelset 
eller inombords henne. 

Personen får inte 
förlåtelse, folket 
utanför vill se henne 
död, men över dom 
hör hon sin mamma.

Pianot, basen och 
trummorna forsätter. I 
bakgrunden hör ett 
oväsen som troligtvis 
kommer från 
feedback gitarren. 
Refräng

1:27 9 Målar upp en bild och 
refererar till en känd 
film. 

Vers 

1:37 10 Övergång Mellanspel

1:48 11 Tonartsbytet påverkar 
dramaturgin, går så att den nya 
versen blir mer intensiv och 
intressant, dynamiken ökar. 

Vers. Tonartsbyte

2:08 12 Övergång Mellanspel

2:13 13 Konflikten med omvärlden, där 
folket utanför vill se henne död. 
Feedback gitarren symboliserar 
oväsendet utanför fängelset 
eller inombords henne. 

Personen får inte 
förlåtelse, folket 
utanför vill se henne 
död, men över dom 
hör hon sin mamma.

Pianot, basen och 
trummorna forsätter. I 
bakgrunden hör ett 
oväsen som troligtvis 
kommer från 
feedback gitarren. 
Refräng

2:27 14 Övergång Mellanspel

2:37 15 Slutpunkten/upplösningen: En tydlig beskrivning 
av att sitter i elektriska 
stolen. och att hennes 
mamma sjunger en 
sång som kopplar 
direkt till nästa steg. 

Vers
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* d = ett steg som innebär en dramatisk förändring (inkl starten) 

2:51 16 Spatial och temporal 
dimension: Dramatiska avsikten 
med musiken av den här 
psalmen är en vanlig psalm när 
någon har gått bort. Det är ett 
vanligt knep i filmvärlden att 
koppla ett känt stycke som är 
kopplat till tid eller rum för att 
visa vart i tiden vi är (ex. en 
80tals låt i en scen när de är i 
80talet) fast här är det kopplat 
till en tid och rum i våra liv, när 
någon går bort, en begravning. 

En känd psalm vid 
begravning sjungs.  
Instrumenten spelar 
otight (speciellt 
bastrumman) och allt 
upplevs osyntat, det 
här för att skapa en 
känsla av att allt inte 
är rätt.  
Stick

3:58 17 Den tidigare musiken kommer 
tillbaka, för att visa att vi är 
kvar i fängelset, även fast 
huvudpersonen har dött, 
avsikten är att visa på att det 
fortfarande pågår att fångar 
döms till döden. 

Riffet och rytmen 
som har spelats 
genom nästan hela 
låten kommer 
tillbaka.  Outro
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8.3.4 Thåström - ”Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce” 

Tid Steg Dramatiska avsikter och 
kommentarer Handling

Musikaliskt uttryck 
och form

0:00 1 presentation. Med munspelet 
och de instrumenten i 
bakgrunden som spelar 
osammanhängande får vi en 
presentation, en olustig känsla 
av att allt inte står rätt till. 

Munspel spelas.

0:40 2 Mollackorden och det hårda 
spelande bidrar till en 
undergångskänsla. 

Intro. Munspelet 
slutar spela och ett 
piano tar plats, som 
spelar ackorden, hårt

0:52 3 ”Klockan” skapar en stabilitet 
och framåt känsla men 
tillsammans med allt annat så 
pekar det mer mot någon som 
kommer upphöra, vi går ner i 
grottan

Ett perkussivt 
instrument kommer 
in, det låter som en 
klocka

1:00 4 Bottenläge. Berättelsen börjar 
med ett mörker.

Miljöbeskrivning Vers. Intrumenten 
forsätter som tidigare. 

1:22 5d ”Klockans” rytm spelar nu 
pianot i oktaver högre än 
tidigare, intensiteten ökar, och 
undergången närmar sig,. 

Personsbeskrivning. Refräng. Pianot går 
upp i oktaver för att 
markera 
dynamikförändring, 
rytmen som 
”klockan” spelar nu 
pianot. Rytmen spelar 
synkoper, som skapar 
en motrörelse.

1:42 6 Mellanspel. Elgitarren 
får mer plats, kanske 
för att illustrerar 
”hans röst som skär 
som kniv”.
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1:50 7 Aktion. Bastrummans storhet 
symboliserar både att Jeffrey 
faller på knä, faller hårt, åskan, 
och hur natten går långsam het. 
Hela versen ”går”. 
Marschtakten på virveln bidrar 
också till den känslan. 

Jeffrey agerar. I sitt 
handlande får vi en 
uppfattning om 
personen bakom, som 
ber om åska och regn, 
en nästintill familjen 
Addams karaktär.  
Karaktären beskrivs 
utifrån hans 
omgivning av den 
Långsam och heta 
natten, inget ljus finns 
här, bara smärta

Vers. Trummorna 
kommer in. Hårda 
trummor, bastrumman 
är ”in your face”. 
Intensiteten ökar

2:11 8d Personsbeskrivning. Refräng. Elbasen 
kommer in. 
Trummorna 
försvinner för att ge 
elbasen plats. En 
crash cymbal kommer 
också in som 
markerar 1:orna. 
Bakgrundssångare 
kommer in i bilden 
för att stärka 
intesiteteten 

2:29 9 Mellanspel/solo. 
Trummorna kommer 
tillbaka och elgitarren 
får mer plats. 

3:00 10 Miljöbeskrivning, Vi 
är fortfarande kvar i 
hans trädgård. Jeffrey 
möts av två vägar

Vers 

3:21 11d Konflikt/Peripeti Jeffrey undrar vilken 
väg han ska ta, här 
möts han av en 
konflikt. Det 
presenteras kontraster, 
himlen vs. ”rakt ner” 

Stick. Elgitarren tar 
mer plats och går i 
konflikt med sången, 
ett medvetet ”kaos” 
för att skapa mer 
drama och speglar 
texten. 
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* d = ett steg som innebär en dramatisk förändring (inkl starten) 

3:41 12 Personsbeskrivning. Refräng. Elgitarrer 
fortsätter att mata på 
som innan men gör 
mer variationer som 
bl.a. spelar ljusare 
toner för att få mer 
den där refräng 
känslan. 

4:00 13 post-chorus

4:25 14 Outro. Pianot är det 
enda som är kvar.
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8.4 Steganalys: Mina låtar 

8.4.1 ”Du och jag” 

Tid Steg Dramatiska avsikter och 
kommentarer Handling

Musikaliskt uttryck 
och form

0:00 1 Steg 1: Intro 1
Dramaturgisk introduktion.
Det finns både en spatial och 
temporal dimension: Det är med 
dramatisk avsikt att använda det 
här musikstycket (Suite No.3 in D 
Major av Johann Sebastian Bach), 
vilket förekommer frekvent under 
vigseln. Det är en intertextuell 
referens och en informativ 
berättarfunktion, som bygger på 
antydningar till inlärda kulturellt 
kännbara tecken, där kulturmiljöer 
eller/och tidsepoker representeras. 
Även ifall det är här förknippat med 
en specifikt tidpunkt i våra liv (när 
två personer gifter sig) och inte en 
tidpunkt i historien. 
Det här dramatiska 
tillvägagångssätt är även 
metonymiskt.  

Prästen viger paret Intro 1: Intro 1 börjar 
med prat i bakgrunden, 
en röst från en präst 
som viger två personer. 
I bakgrunden hörs 
stråktrio som spelar 
Johann Sebastian Bach 
stycke ”Air on the G 
String”. Det här stycket 
är typiskt vid bröllop. 
Rummet låter stort, en 
kyrka. Kyrkklocka slår.
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0:19 2d Det sker en vändpunkt i händelseförloppet 
här, inte i texten men i musiken. 
I filmen Gothika (från 2003), är det ett spöke 
som tvingar Miranda att döda hennes make. 
Till en början kommer inte Miranda ihåg 
natten, men efter en stund så upplever hon 
tillbakablickar i en mardröm. Hon ser 
mördaren, sen drömmer hon bakåt, i en 
bakåtrörelse, till när spöket först tvingade 
henne. 
Den kusliga kvalitén i bakåtrörelsen är 
förstärkt av bilderna som visas i en oförenlig 
rörelse;  händelser förflyttar sig bakåt med 
en föränderlig hastighet, med ofullständiga 
bilder; vi ser bara delar av händelserna, 
vilket både ökar och minskar sensitiviteten. 
Människans röst är förvrängd, uppspelad 
baklänges med en ojämn, studsande 
rörelse. Dessa faktorer bidrar till scenens 
dubbla natur, samt det onaturliga: en 
mardröm om en övernaturlig händelse.
Likt filmen Gothika så sker det en snarlik 
förvrängning i den här sången, här används 
”slow motion” som en dramatiskt effekt för 
att skapa ett mardröm/onaturligt scenario. 
Den här deskriptiva berättarfunktionen har 
både en emotiv funktion och en retorisk 
funktion, samt ur ett spatialt perspektiv är 
det här partiet ett inre rummet: Relaterad till 
ett psykiskt, snarare ett akustiskt rum, med 
en inre, mental värld, bortom akustisk 
realism.

I filmen The Exorcist, talar en 
demon (som säger sig vara djävulen) med 
en hes, riven och guttural röst genom 
Regans kropp. Filmen The Exorcist 
etablerade en tradition av en demons röst. I 
låten ”Du och Jag” förändras Prästens röst 
till djup och mörk, vilket får lyssnaren att 
förknippa med en demons röst. Enligt 
filosofen och matematikern Charles Sanders 
Peirce definition av kommunikation, skulle 
det här kunna kallas för en symbol. Vi 
människor förstår ett teckens möjliga 
betydelser för vi har lärt oss känna igen vad 
det brukar representera. 

I likhet med volym kan tonläget 
antyda på objektets hastighet och riktning. I 
filmen Dead Silence, tonar ljudet inte bara 
ut, utan går ner i varv. När allt saktar in mot 
tystnaden blir tonläget  djupare och lägre i 
registret. Den här oförutsedda förändringen 
från högljutt till tystnad bidrar till den läskiga 
atmosfären. Det sker en liknande förändring 
i hastighet och tonläge i det här partiet av 
låten. Därefter ökar hastigheten, vilket gör 
att även tonläget på prästens röst ökar till 
det extrema (hon låter som en mus), det här 
antyder på hastighet, men även vilken 
riktning dramat tar. 

Ljuden som glassplitter och skriket i 
ljudbilden bidrar till en obehaglig upplevelse. 
Utan förändringen i tonläget skulle 
ljudbilden vara av det informativa 
berättarperspektivet och det yttre rummet, 
då tonläget är viktigt för att skapa det inre 
rummet (inre mentala världen).

Huvudkaraktärens värld 
raseras, i det mentala är 
allt inte så bra som det 
har verkar. Äktenskapet 
raserar. Kärlekens ord 
förvandlas till något 
obehagligt. 

Helt plötsligt saktar 
musiken ner och rösten 
från prästen går i slow 
motionen. Oväsen från 
telefon eller 
internetkoppling hörs. 
Ett ostämt piano, 
glassplitter och någon 
som skriker. Allt speedar 
upp och låten går i 
gång.
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0:28 3 Det dramaturgiska formspråket här 
är presentation, då lyssnaren får en 
känsla av låten och dramat.  
Likt den dramaturgiska 
introduktionen (i steg 1) sker här en 
musikalisk introduktion: Alla 
instrument är med, för att få 
lyssnaren att börja lyssna. Ett intro 
bör oftast ha en hög dynamik för att 
skapa intresse så tidigt som möjligt 
i låten. Kyrkklockorna hörs även 
här (som det gjorde i steg 1), vilket 
får lyssnaren att associera med 
intro 1/steg 1: En återblick till 
tidigare i dramat. Med den starka 
association och den direkta 
kopplingen till steg 1, blir den här 
metoden både metonymiskt och 
indexikala 

”Det är över nu”. 
Handlingen introduceras.

Intro 2: Låten börjar 
storslaget, med 
Trummor, perkussiva 
instrument som 
tamburin, handklapp, 
och cajun. Flera 
akustiska gitarrer spelar, 
både plockande och 
strummande. I 
bakgrunden hörs 
mandolin och elgitarr 
som spelar ackorden. 
Det spelar en elgitarr 
med ett distinkt sound 
till vänster som spelar 
ett lick. Kyrkklockorna är 
med även här. Elbas 
och sång. Shaker slår 
synkoper.

0:38 4 Konflikten etableras, berättarjaget 
befinner sig i bottenläge. 
Med sångarens tonfall och 
röstkvalité förändras betydelsen i 
berättelsen. Lyssnarens intryck av 
trovärdighet eller ironi grundar sig 
mer på tonfallet, än vilka ord som 
används. 
Tonfallet och röstkvaliteten är både 
cyniskt och sarkastiskt. 
Instrumentalt och melodiöst går 
låten i dur och har då en positiv 
känsla, medan tonfallet har en 
negativ klang. Kontrasterna skapar 
en retorisk berättarfunktion där 
hela prosodin kommenterar och 
ironiserar. Det instrumentala skulle 
kunna ses som en deskriptiv 
berättarfunktion. Där de olika 
gitarrerna, som är i ett högt tonläge 
och byta av varandra samt spelar i 
dur, skulle kunna ses som en 
association eller imitation av 
fågelkvitter under en solig 
sommardag. Ur ett spatialt 
perspektiv skulle den här formen 
av metaforisk ljudbild kunna ses 
som det yttre rummet, men även 
ett musikaliskt rum då gitarrerna 
imiterar fågelkvitter.

”musik som kontrasterar mot den 
övriga dramaturgiska situationen, 
kan [med] det musikaliska 
berättandet ofta ta sig egna uttryck 
….Därmed skapas en 
kontrasterande effekt som 
interpersonellt kan upplevas som 
kommenterande, bisarr eller till och 
med grym.”

Vers 1: Texten börjar i ett 
bottenläge: Berättarjaget 
är cynisk och upplever 
att hela världen har ljugit 
för honom. Allt är inte så 
bra som det verkar. 
Berättarjaget får insikt 
om hur allt kan tas ifrån 
honom.

Vers 1: 
Grundarrangemanget är 
ungefär lika som i intro 
2. Trummisen spelar 
8delar på hihaten, samt 
inte lika många gånger 
på bastrumman 
(bastrumman slår raka 
slag): Trummorna är 
relativt minimalistiska. 
Mandolinen och diverse 
elgitarrer som strummar 
ackorden har försvunnit 
för att ge plats åt 
sången och berättelsen. 
Basisten spelar en 
simplare/popigare 
variant av ”walking” med 
rytmisk variation.  
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0:58 5 Den utlösande händelsen 
etableras. Tonfallet är cyniskt men 
stabilt, senare i partiet går 
berättarjaget inåt mot sig själv och 
förklara varför han tycker som han 
tycker: Ett förhållande har tagit slut 
och det är därför han ser på saker 
på ett cyniskt sätt. Det här gör att 
det blir instabilitet i handlingen. En 
dynamisk förändring sker både i 
musiken och i handlingen, även om 
musiken är mer stabil i sina raka 
anslag och i den harmoniska 
pulsen. Så förändras den rytmiska 
pulsen, vilket i sig skapar en 
instabilitet (en förändring). 
Rimschemat är instabilt, ”allt som 
det skulle va”, rimmar inte förrän 
omkvädet kommer på ”du och 
ja” (ABAB rim).  
I filmvärlden där ett högt klipptempo 
(flera klippta sekvenser under kort tid) 
bidrar till ett visuellt kaos, kan 
”musikens förmåga att skapa 
kontinuitet och framåtrörelse bidra 
med stadga och struktur som gör att 
ett berättande fokus kan bibehållas”. 
Likaså kan det destruktiva och 
instabila i handlingen och texten 
hålla samma fokus när musiken 
skapar en kontinuitet och 
framåtrörelse, även fast de två 
faktorer inte är likadana i sitt 
uttryck. Här används både en 
retorisk (kommenterande) och 
temporal(kontinuitet) 
berättarfunktion.

Versen slutar (bryggan) i 
ett hopplöst uttalande om 
att det inte finns någon 
återvändo. Vi får svar på 
det tidigare uttalade, 
varför karaktären är så 
cynisk: ”Folk säger att 
det här är bästa tid i ditt 
liv 
Sen säger dom att allt 
blir bättre med tiden, 
men jag vet hur det går” 
och bryggan svarar med 
”För igår var allt som det 
skulle vara, men sen så 
blev det aldrig mera du 
och jag” 

Brygga 1: Basen spelar 
8delar som sedan går 
upp till 16delar. 
Hihaten spelar 16delar 
som i introt. 
Flera stummande 
akustiska gitarrer 
kommer in och spelar 
raka, medan i versen de 
få akustiska gitarrerna 
som spelar rytmiskt med 
anslag på andra och 
fjärde taktslaget. 
Mandolinen 
återkommer.
Distade elgitarrerna i 
bakgrunden strummar, 
samt flera cleana 
(renton på förstärkaren 
utan distorsion) 
elgitarrer. 
Harmoniken förändras 
till en enklare harmonisk 
puls, men med en mer 
intensiv rytmisk puls. 
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1:05 6 Temat etableras här, det handlar 
om ett ”du” (exflickvännen) och ett 
”jag” (berättarjaget). 
Pausen belyser titeln: ”Du och jag”, 
inom låtskrivning heter det 
Spotlight. Det frambringar en 
instabil känsla att slå av på det 
andra taktslaget, istället för det 
första taktslaget och gör det till ett 
oväntat drag, vilket får lyssnaren 
att haja till. Det här kallas för 
backheavy, där ett ackord eller 
melodi slår av eller spelar på ett 
mindre stabilt taktslag. Det skapar 
en känsla av att berättarjaget inte 
kan vänta med att säga det han/
hon ska säga.     
Detta partiet styr lyssnarens 
uppmärksamhet, med hjälp av 
pausen ”pekar” den ut specifika 
detaljer i berättelsen och är på så 
vis en vägledande berättarfunktion.  
Omkvädet skulle även (inom 
powerposition) kunna ses som en 
trigger: Den förbereder lyssnaren 
inför refrängen och hur vi kommer 
att uppfatta/tolka refrängens ord/
innehåll.

De flesta instrumenten 
slår an på andra 
taktslaget innan 
refrängen kommer in: 
kvar är trummorna och 
sången. Frasen ”du och 
jag” får en spotlight här. 
Fasen är en pickup 
(övergångsfras), innan 
alla instrument kommer 
tillbaka på första 
taktslaget i refrängen. 

1:07 7 Ökningen av den harmoniska 
pulsen gör att dynamiken ökar.  
I överensstämmelse med att man 
behöver skrika för att höras från 
långt håll, kan en stark dynamisk 
nivå upplevas ha ett större avstånd 
än de delar i låten med en lägre 
nivå. 
Sångaren skriker ut sina känslor 
och musikens storhet kompletterar 
detta. Fokuset på den melodiösa 
akustiska gitarren gör att 
arrangemanget i det här partiet 
upplevs större med lång efterklang. 
Rummet ’sjunger med’ och 
musiken får resonans i rummet.  
Med sångarens korta och 
upprepande fraser, frambringar det 
en ”hook” som gör att dynamiken 
ökar. 
Versen beskriver handlingen, 
medan refrängen tar oss till temats 
emotinella centrum och använder 
en emotiv berättarfunktion.

andningspaus i 
berättelsen. 

Form: Post-Chorus 1
Bastrumman spelar mer 
rytmiskt. 
Akustisk gitarr som 
plockar, skapar en 
melodi/hook. 
Den rytmiska pulsen är 
den samma som i 
bryggan, men den 
harmoniska pulsen har 
ökat till 3 ackord istället 
för en, på två takter.  
Sångaren sjunger bara 
korta fraser. Vilket gör 
att resten av musiken 
får ta mycket mer plats i 
ljudbilden. 
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1:17 8 Övergången från steg 7 till steg 8, 
är att sången är utan paus och 
börjar direkt efter att steg 7 har 
slutat. Det finns ingen tid att vänta, 
”det här måste bara sägas”. En 
temporal berättarfunktion med 
omedelbar kontinuitet/framåtrörelse 
yttras. Händelseförloppet har ett 
högt tempo men musikens 
framåtrörelse bidrar med struktur, 
vilket gör att ett fokus på 
berättandet kan bibehållas. 

I vers 2 går berättarjaget 
till attack mot sin 
exflickvän, men även 
kring idén om den 
lyckliga parrelation. 
Metaforer, som att 
blommor vissnar och att 
det inte finns något som 
brinner för evigt, 
beskriver en 
kärleksrelation som har 
tagit slut. 

Vers 2
Shaker 2 introduceras 
(och spelar bara här).
Basen spelar på första 
och tredje taktslag, med 
synkoper efteråt. 
Basspelet är 
minimalistiskt och 
effektivt och ger plats åt 
sången. 
De strummande 
gitarrerna som var med i 
refrängen är kvar i vers 
2. Flera akustiska 
gitarrer plockar spelar, 
men de spelar ett 
enklare fjärdedels komp. 

1:36 9 Den utlösande händelsen 
återkommer här, en form av ”call 
and respons”, där konflikten 
etableras i versen och ger svar på 
påståendena i bryggan.  
Stämsången skapar framåtrörelse 
och gör att dynamiken ökar. Utifrån 
en deskriptivt perspektiv där 
stämsången symboliserar 
exflickvännens röst, som sångaren/
berättarjaget kommenterar/
attackerar emot, skapas en retorisk 
berättarfunktion.  
Utifrån en spatial dimension 
används ett musikaliskt rum, där en 
eller flera vokala/instrumentala 
stämmor gestaltar rumslig relation.

Form: Brygga 2
Stämsången 
introduceras, som 
sjunger på ah, (kolla 
vilka toner hon sjöng),
Basen spelar som i vers 
2 fast med fler toner, 
rytmisk och harmonisk 
puls. ”walking”.
I brygga 1 spelar basen 
raka 8delar, här i brygga 
2 spelar basen mer 
rytmisk 8del.

1:43 10 Det instrumentala avslaget sker på 
första taktslaget, vilket är mycket 
mer stabilt än i steg 6. Alla 
instrumenten slutar inte spela exakt 
vid avslaget, musiken upplevs då 
som om den bromsar in, istället för 
att den naturligt slutar spela. 
Berättelsen har så mycket att säga 
att den måste bromsa in för att 
komma fram: Ett dramatiskt stopp. 

Form: Omkväde 2
Här slår instrumenten av 
på första taktslaget 
istället för andra 
taktslaget, vilket gör att 
det inte blir lika 
förutsägbart. 

1:46 11 Inga anmärkningsvärda 
dramaturgiska förändringar

Form: Post-Chorus 2  
Istället för en akustisk 
gitarr som tar över och 
spelar en melodi, så gör 
en elgitarr det här.
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1:55 12 Texten använder en deskriptiv 
berättarfunktion. Musikaliskt är det 
ett inre rum, men texten beskriver 
med metaforer ett yttre rum. Texten 
tillsammans med musiken skapar 
ett inre rum. 
Det omvända cymbalspåret, 
synthpaden samt de akustiska 
gitarrerna som plockar (från höger 
till vänster i panoramat), skapar en 
kuslig känsla hos lyssnaren.
Det inre rummet relaterar till en 
inre, mental värld och i det sublima 
uttrycks existentiella känslor. Alltså 
inte bara den faktiska 
beskrivningen av att vakna bakfull 
efter en fest, utan vad den 
metaforen faktiskt betyder: 
Berättarjaget går igenom en 
separation, och festen är det 
lyckliga förhållandet medan 
bakfyllan är resultatet av ett 
förhållandet som har tagit slut, de 
olyckliga känslorna hos 
berättarjaget.  
”Det är möjligt att tänka sig att 
musik samtidigt existerar på flera 
skilda nivåer, från den 
undermedvetna inre upplevelsen 
hos individen till den rena naturen - 
den konkreta akustiska händelsen ”

I sin komplexitet kan även det inre 
rummet ses som ett musikaliskt 
rum: ”i instrumental och 
tonmålande form … är både ett 
händelseförlopp och förflyttningar 
mellan olika platser.”

I b-delen kommer 
berättarjaget till insikt och 
förstår att förhållandet är 
slut. Han kan inte göra 
något åt saken. Ett 
bildspråk används för att 
beskriva det: Han vaknar 
bakis efter en festkväll. 
Även om det kan vara kul 
att vara full och att kärlek 
ibland kan upplevas som 
att vara påverkad, så 
kommer man vakna upp 
dagen efter med 
huvudvärk och migrän. 

Form: Stick/B-del
Trummorna: Till en 
början spelar bara 
bastrumman och 
reversed cymbal.  

2:04 13 Den entoniga gitarren skapar 
framåtrörelse och får lyssnaren att 
tro att snart kommer det här att 
lösas. En ton som skapar 
spänning: Temporal 
berättarfunktion, med rumslig 
klang. 

Form: Fortfarande Stick/
B-del
Hihat kommer in, samt 
en elgitarr (pan: vänster) 
under 2 takter.,

2:09 14 Dramatisk paus, ett avbrott, ett 
avslag: Det här får lyssnaren att 
haja till.  
Det inre rummet bryts av, av 
verkligheten/det yttre rummet 
(väckarklockan)  
Informativ berättarfunktion men 
även retorisk, då det informativa 
kommenterar steget innan (steg 
13).

Form: Fortfarande Stick/
B-del. Paus  
Sen slutar alla 
instrument spela och 
man hör en 
väckarklocka under 1 
takt, sen kommer 
musiken tillbaka och 
flera strummande 
gitarrer kommer in i 
ljudbilden. 
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2:12 15 Vändpunkten, peripeti samt 
upptrappningen etableras. 
Dynamiken stegrar mot ett klimax, 
harmoniken spelar 
dominantackordet vilket leder hem 
till tonikan. Till skillnad från de 
andra bryggorna där sista ackordet 
är en subdominant, blir den här 
övergången mer stabil och får inte 
samma kraft när den landar på 
tonikan (mellanspelet). 

Form: Brygga 3  
Sen kommer musiken 
tillbaka och flera 
strummande gitarrer 
kommer in i ljudbilden.   
Detta sker under 2 
takter. 

2:17 16 Det här steget fungerar mest som 
transportsträcka i dramat. 

Form Mellanspel  
Den enda skillnaden 
från refräng 2 är att 
mellanspelets elgitarr 
spelar en lite mer 
avslappnad melodi och 
är panorerad till vänster 
istället för höger. Samt 
att det inte är någon 
paus/spotlight innan 
mellanspelet, som 
skapar en mindre 
markering. Däremot 
spelar bryggan på en 
dominant istället för en 
subdominant som innan 
refrängen, vilket gör att 
landningen på tonikan 
blir stabilare. 

2:26 17 Sången kommer fram mer här, då 
ett flertal instrument är borta. 
Sången och berättelsen får mer 
kraft, blir mer intimare och råare. 
Här används en vägledande 
berättarfunktion, där ett mindre 
antal (eller bara ett) instrument kan 
upplevas mer personligt eller nära i 
jämförelse med ett helt band. 
Här har berättarjaget något viktigt 
att säga (”här är jag”), som ett tv 
program som avbryts för en viktig 
samhällsinformation.

I vers 3 är inte 
berättarjaget längre 
uppgiven. Med styrka går 
han till attack mot 
samhället: ”förlovade går 
runt på stan, tror att dom 
är så mycket bättre än du 
och jag”. De här raderna 
är ett långfinger mot idén 
om (den lyckliga) 
parrelationen. Låten 
slutar med att 
berättarjaget upprepar  
”aldrig mera du och jag”.  

Form: Vers 3  
Hihat, tamburin och 
shaker är borta i de 4 
första takterna, samt en 
hel del av de 
strummade akustiska 
gitarrerna som är med i 
vers 2. Ett till spår av 
handklapp är med.  Det 
här ger ytterliggare mer 
plats åt sången som 
verkligen får ta i och 
säga sitt om saken (hör 
upp här, jag har något 
att säga).

2:36 18 En temporal berättarfunktion: Flera 
instrument kommer till, vilket 
skapar en stegring som leder 
lyssnaren till bryggan.

Form: Fortfarande vers 
3
Efter 4 takter börjar de 
andra instrument 
komma tillbaka, 
tamburin, akustiska 
gitarrer  elgitarrer etc. 
samt basen spelar fler 
toner, som driver låten 
vidare till brygga 4.
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2:45 19 Inga anmärkningsvärda 
dramaturgiska förändringar

Form: Brygga 4
Hithaten kommer 
tillbaka här. Stämsång 
som i brygga 2. Det som 
skiljer den här bryggan 
från brygga 2 är 
mellontronen som 
kommer in på sista 
ackordet.

2:54 20 Slår av på tredje taktslag (stabilare 
backheavy), vilket gör att pausen 
blir kortare men också mer intensiv.  
Lyssnaren hinner knappt att 
uppleva pausen, men spotlighten 
blir ändå tydlig. En skjuts in i Post-
choruset. 

Form: Omkväde 3  
Bryggan slår av på 
tredje taktslaget vilket 
gör att pausen blir 
kortare men också mer 
intensiv. 

2:56 21 Bakgrundssångaren som hörs med 
större rumsklang och längre bak i 
ljudbilden, skapar en  fysikaliskt 
akustisk företeelse av en ropande 
röst i naturen (ekot, reflekterade 
ljudet). Som någon som står på en 
klippa och vill skrika ut att det 
faktiskt inte är de två längre och att 
berättarjaget är helt okej med det: 
Det yttre rummet, med emotiv 
berättarfunktion.

Låten slutar med att 
berättarjaget upprepar  
”aldrig mera du och 
jag”. 

Form: Post-Chorus 3
Skillnad från de andra 
refrängerna där 
trummorna drivs av 
hihaten, har det här 
bytts ut mot crash-
cymbal som sedan går 
över till ride-cymbal.  
Sen är mellontronen 
med här, vilket den inte 
är i refräng 2. 

3:07 22 Kyrkklockorna ger återblick till 
början av låten, en informativ och 
retorisk berättarfunktion. 
Återblickarna kommenterar introt, 
nu med en helt annan innebörd 
(som ett långfinger mot idé om 
äktenskapet).

”I Apocalypse Now.. Vid flera 
tillfallen …i filmen återkommer …
avlägsna bombkrevader [i ljud] som 
en påminnelse om att kriget pågår 
en bit bort, även om bilderna och 
handlingen i filmen just nu inte 
berättar om det. Det ger en känsla 
av att den tillfälliga idyllen är än 
bräckligare, och att exempelvis 
iden om att gå ut i djungeln för att 
plocka mango, kanske inte är så 
välbetänkt.”
Att man behöver skrika för att 
höras när man är långt ifrån, kan 
större avstånd upplevas i likhet 
med en stark dynamik nivå.

Form: Fortfarande Post-
Chorus 3  
Flera elgitarrer och 
akustiska gitarrer är 
med i jämförelse med 
de tidigare refränger 
(omkväde/refräng 1 och 
2). En elgitarr som 
spelar melodi, tar 
mindre plats och spelar 
bara mellan ”du och jag” 
fraserna”. Kyrkklockan 
kommer tillbaka här. och 
ett till sångspår som 
sjunger på Ah, medan 
leadsången sjunger 
”aldrig mera du och jag”.
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3:28 23 Klimax (höjdpunkten).
Handlingens flöde upphör (och får 
en fermat) medan lyssnaren är 
upptagen av känslan: fångad i ett 
tillstånd där musiken uttrycker det 
förblivande. Tonerna, ljuden och 
rytmerna fortsätter att flöda utan att 
det uppfattas som händelser, men 
förloppet pågår och lyssnaren fylls 
av en känsla av närvaro. Den här 
situationen är känsloladdad och 
avgörande. En emotiv 
berättarfunktion etableras. 
Lika mycket som berättelsens 
händelseförlopp hör till tidens 
dimensioner, gör också musikens 
förlopp det. Att det ena avtar tycks 
inte påverka den andra. Lyssnaren 
får makt över berättelsen, men det 
känslomässiga tillståndet som 
lyssnaren sätts i tycks ta makt över 
lyssnaren. En temporal 
berättarfunktion etableras, med 
imaginär stopptid. 
”Lyssnaren är indragen i ett 
gastkramande förlopp, och denna 
upplevelse av förlopp kan 
instrumentalmusiken framställa 
utan iscensättning.”

Form: Solo
Det är en elgitarr som 
spelar solot och en 
synth som backar upp 
elgitarren, tar mycket 
plats. Trummisen slutar 
spela på ride-cymbalen 
och börjar istället spela 
på hihaten som i tidigare 
refränger. Sångaren 
fortsätter sjunga ”du och 
jag” och solot börjar 
med ”aldrig mera du och 
jag”. 
Kyrkklockan slår och 
crash-cymbalen spelar 
oftare.  Basen spelar 
bara grundtoner, för att 
ge plats åt elgitarren.
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3:43 24 Dramaturgiskt slut med en retorisk 
berättarfunktion: Likt kyrkklockorna får 
vigselorden en helt annan betydelse 
vid det här partiet. Vanligt inom ex. 
hiphopmusik, att sampla in någons röst 
för att göra ett statement. I Latin Kings 
låt Snubben, så har de samplat in Bert 
Karlsson i outrot. Under 90talet drev 
Bert Karlsson (med Ian Wachtmeister) 
det högerpopulistiska partiet Ny 
Demokrati. Låten Snubben handlar om 
Lasermannen, en seriemördare som 
dödade människor i Stockholm med 
invandrarbakgrund. Han 
sympatiserade med Ny Demokratis 
invandrarpolitik. Att använda (sampla) 
Bert Karlssons röst, kommenterar och 
kritiserar Ny Demokratis politik, som 
man vill mena påverkade 
Lasermannen till att begå morden. I 
bakgrunden spelas visan ”Hujedamej, 
sånt barn han var” som är skriven av 
Georg Riedel och Astrid Lindgren, som 
är med i Astrid Lindgrens dramaserie 
Emil i Lönneberga. Tv-serien visar ett 
idyllisk Sverige. Tillsammans med den 
intertextuella referensen att använda 
Bert Karlsson röst, får visan 
(”Hujedamej, sånt barn han var”) en helt 
annan innebörd: Att Sverige kanske 
inte är så bra som det verkar (och inte 
var en gång i tiden). Även om visan 
”Hujedamej, sånt barn han var” är 
opolitisk i sig själv, kan visan få en 
politisk innebörd i förhållande eller 
samrörelse med något annat.  
I Dokumentärfilmen I Am Not Your 
Negro läser Samuel L Jackson upp en 
text från författaren och aktivisten 
James Baldwins oavslutade 
manuskriptet Remember This House: I 
texten berättar Baldwin om hur vitas 
sätt att leva hemliggjorde och 
rättfärdigade behandlingen av svarta. I 
bilderna visas klipp från filmerna Uncle 
Tom’s Cabin (H.A. Pollard 1927) och 
The Panama Game (G.Abbot, S. 
Donen 1957): I klippen visas det ett 
pittoreskt liv där vita lever ett bra och 
fridfullt liv och svarta hjälper gladeligen 
den vita människan.  
Utifrån den här kontexten kan publiken 
förstå det problematiska med den här 
formen av filmer, men om man bara 
kollar på filmerna utan den här 
kontexten, så är de utan ett politiskt 
ställningstagande (och det i sig är 
politiskt).

Form: Outro 1
Ytterst få instrument är 
kvar, några akustiska 
gitarrer som strummar, 
en elgitarr till vänster 
som spelar  några få 
toner. Hihaten har slutat 
spela. En röst från en 
äldre man som pratar 
om äktenskapet (som 
en röstsampling). 
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3:52 25 Avklingande. 
Här sker ett musikaliskt slut (fade 
out), på ett subtilt sätt tonar låten 
ut, kvar är bara en akustisk gitarr. 
Efter det musikaliska slutet 
kommer fågelkvitter: den 
informativa berättarfunktionen och 
ett yttre rum med indexikala 
dimensioner. 

Form: Outro 2, Fade out
När rösten har slutat 
prata är det bara en 
akustisk gitarr som 
strummar kvar och man 
hör fågelkvitter. Låten 
fadear ut, utan att 
använda en fade.
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8.4.2 ”Ensam kvar” 

Tid Steg Dramatiska avsikter och 
kommentarer Handling

Musikaliskt uttryck 
och form

0:00 1 Dramats presentation.
Dramat och ljudet är i ett yttre 
rum, men en informativ 
berättarfunktion. Det som spelas 
upp är den konkreta ljudkällan 
och ingen imitation eller 
mimetism. Däremot är det i en 
indexial kontext metonymiskt, 
pågrund av att ljudkällan 
associerar till en plats, nämligen 
skolgården. Lyssnaren kan 
omöjligt höra det här paritet och 
tänka att barnen som leker är 
någon annanstans än 
skolgården.

Intro 1
Låten börjar med ljud 
från barn som leker 
ute på skolgården. Det 
är även atmosfärljud 
som visar på  att de är 
ute. En ringklocka slår 
några slag innan 
musiken kommer 
igång. 

0:09 2 Musikalisk presentation.
Nu när musiken och barnljuden 
möts, korsar det yttre med det 
inre rummet och det informativa 
med det deskriptiva 
(berättarfunktioner). Det heter 
svnkronicitet, en svårgripbar 
relation mellan tanke, tid och 
rum. Musikens förmåga att 
kommunicera, frambringar en 
inre upplevelse hos lyssnaren. 
Det blir då ett rum i gränslandet 
mellan det mänskliga 
medvetandet och världen 
utanför.

I den här musikaliska 
presentationen förmedlar 
musiken och kanske framförallt 
de akustiska gitarrerna en 
känsla av sorg (ynklighet) och 
eftertänksamhet. Lyssnaren får 
inte precis känslan av att vara 
arg eller glad. Även fast tre av 
fyra ackord är i dur, så 
frambringar det inte en lustfylld 
känsla (som i exempelvis i Du 
och Jag). Det bör även tilläggas 
att låten är en ballad, vilket 
adderar en helhetskänsla. 

Intro 2
Innan första anslaget, 
hörs en e-bow, som 
fungerar som en bra 
övergång. Akustiska 
gitarrer som plockar 
introduceras, samt 
gitarrdubbar som 
spelar överstämma, 
vilket skapar övertoner 
och en större ljudbild. 
En akustisk gitarr som 
slår an ackorden är 
även med. 
Barnljuden är kvar lite 
i början av intro 2, 
men försvinner sen, 
och instrumenten tar 
över. I bakgrunden 
hörs elgitarrer som 
skapar ett ”wall of 
sound”, En synth i 
bakgrunden hörs som 
spelar enskilda toner 
med ett typiskt 
ambient sound 
(atmosfärsljud) och 
fungerar som en pad, 
vilket lyfter partiet 
ännu mera.
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0:28 3 Låten handlar om berättarjaget 
som minns tillbaka till olika 
situationer i berättarjagets liv, 
som hen delade med 
huvudpersonen. Huvudpersonen 
är redan död men det vet inte 
lyssnaren förrän vid vers 5. Man 
skulle kunna säga att varje vers 
både representerar ett inre och 
ett yttre rum. Det är en situation i 
den yttre världen, men allt sker i 
huvudet på berättarjaget (inre 
rum). Det är även temporal i den 
meningen att lyssnaren 
transporterar sig genom olika 
tidpunkter, barntiden, 
tonårstiden, och vuxenlivet. 

Om ett eller fåtal instrument och 
en röst är nära i ljudbilden kan 
det upplevas som intimt och 
”personligt”, instrumentet kan 
även då uttrycka huvudpersons/
berättarjagets känslor. Det är en 
vägledande berättarfunktion där 
distans yttras genom dynamik, 
efterklang, volym och färgklang.
I det här partiet används den 
berättarfunktionen för att skapa 
en nära och intim känsla, för att 
få lyssnaren att uppleva att det 
är något viktigt och personligt 
som berättas.   

Vers 1:
Hela låten bygger på 
att berättarjaget drar 
sig till minnes. 
Första versen inleds 
med en berättelsen 
från när de två 
(berättarjaget och 
huvudkaraktären) gick i  
låg- eller mellanstadiet. 
”När killarna var äckliga 
och tjejbaciller var 
farliga”, en textrad som 
tydligt säger hur gamla 
de var, utan att säga 
deras ålder rakt ut (inte 
skriva lyssnaren på 
näsan).

Vers 1
Flera av de ljudspåren 
med plockande 
akustiska gitarrerna är 
borta. Ett fåtal är kvar, 
vilket skapar en 
närmare och intimare 
ljudbild. Elgitarrerna är 
borta. Sången är 
relativ nära, men har 
ett reverb (efterklang) 
med ett kort rum (kort 
efterklangstid). 
Sångaren tar sin tid 
och drar ut på tonerna 
vilket skapar 
spänning. Ambient-
synthen finns kvar i 
bakgrunden men tar 
inte lika mycket plats 
som i det tidigare 
steget.

�76



0:46 4 Dynamiken ökar genom att 
pianot kommer in. Att 
arrangemanget adderar ett 
instrument (samt dubbar) gör att 
det drar ut på spänningen och 
lyssnaren blir nyfiken på vad 
som komma skall. I filmvärlden 
ger man ut små hintar istället för 
att avslöja allt på direkten. Det 
gör att intresset hålls uppe. 

Inom dramaturgi (och förlopp) 
finns det ett begrepp som heter 
imaginär tid, vilket menas att 
handling och musik fortlever i tid. 
Att precisera olika tidsbegrepp 
hjälper till att förstå fortvarons 
(att något fortfarande finns, 
fortlever) dimension, där 
exempelvis löptid finns med som 
ett tidsbegrepp. I löptid har 
sången ett taltempo och texten 
är i fokus. Musiken följer enbart 
sångens rytm och tempo, den 
formar inte handlingen och har 
väldigt lite av egenvärde. Löptid 
används delvis här, dock formar 
musiken handlingen, men det 
sker mestadels subtilt.  

Vers 2:
Det finns en typisk 
tonårsmentalitet hos 
karaktärerna. Vi 
befinner oss nu i 
högstadiet, tiden i livet 
då många känner sig 
missförstådda och 
utanför. 
Jag kommer själv ihåg 
att jag var emo i 
högstadiet och att man 
inte kände sig som alla 
andra.

Vers 2:
Precis innan vers 2 
börjar, hörs en kvinnlig 
röst, som sjunger 
entonig stämma. 
Pianot kommer in i det 
här partiet och spelar 
minimalistiskt, samt i 
ett relativt högt 
register, vilket breddar 
frekvensspektrumet.   

1:04 5 Sångaren drar ut på tonerna, 
trummorna introduceras och 
intensiteten är fortfarande 
ganska låg, även fast det 
dynamiskt ökar stadigt. 

Omkväde 1:
Vid det här partiet är 
den kvinnliga 
sångrösten med, men 
här är hon hårt 
panorerad till vänster. 
Trummorna 
introduceras. Crash 
cymbalen slår an på 
första taktslaget, och 
trummorna spelar ett 
vanligt popkomp 
(bastrumman spelar 
på första och tredje 
taktslag och virveln på 
fjärde taktslaget). 
Harmoniken förändras 
(D - ackord), vilket 
ökar dynamiken och 
gör att det händer 
något nytt.
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1:13 6 Partiet är i huvudsakligen 
instrumentalt. Instrumenten 
formar en melodi tillsammans 
med e-bowen. Det här 
instrumentala partiet stannar upp 
berättelsen och är utifrån det 
perspektivet blir stopptid inom 
imaginär tid: Där berättelsen 
stannar upp och skapar ett 
spatialt uttryck, musikalisk 
fördjupning ingår. Man skulle 
kunna säga att lyssnaren får tid 
att fundera och ta in det som 
tidigare har berättats och det blir 
det då lättare att ta in det som 
komma skall. Det här är även en 
temporal berättarfunktion där 
tidsförloppet struktureras, 
organiseras och avgränsas. 

När sångtexten nu inte förflyttar 
oss mellan tid och rum, gör 
ljudkällan av barnrösten det. Det 
här är min röst (från när jag var 
ett barn), så för mig blir det 
personligt och skapar lika 
mycket minnen och bilder som 
det är att titta i ett fotoalbum. 
I den här kontexten skapas ett 
inre mental rum, där minnen 
återspeglas. 
Ljudkällan av barnrösten kopplas 
till minnet och är därför ett 
indexikal, som har en informativ 
och emotiv berättarfunktion. Om 
man däremot breddar 
perspektivet så målar ljudkällan 
upp en bild.  Den är alltså inte 
bara en direkt koppling utan är 
även associativt målande, vilket 
kopplas till den deskriptiva 
berättarfunktionen. Det bör även 
tilläggas att om man går djupare, 
så skulle man kunna tänka sig 
att ljudkällan av barnrösten är en 
symbol för en tid i livet (för 
berättarjaget och 
huvudpersonen) som målas upp, 
ifall lyssnaren förstår den möjliga 
betydelsen (det personliga 
ljudminnet i det undermedvetna 
och det medvetna). 

Mellanspel 1:
Elgitarrer kommer in i 
ljudbilden (både 
distade och clean). 
Vilket gör att 
dynamiken ökar. 
En samplad röst från 
barndomen säger ”du 
förstör..ahh” med ett 
knastrande ljud, för att 
göra det mer 
autentiskt. Elbasen 
kommer in efter ett par 
takter.
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1:31 7 När huvudkaraktären rymmer 
hemifrån, då äger dramats 
vändpunkt och konflikt rum. 
Ingen återvändo finns, det kallas 
för Peripeti. Det är även den 
utlösande händelsen och en 
nedåtgående spiral i berättelsen, 
då det förändrar allt. Efter det blir 
allt bara värre och värre. 

I sångtextens rimschema 
(ABAB) skapas instabilitet som 
speglar konflikten i handlingen. 
De plockande gitarrerna ökar 
med att spela flera toner, vilket 
gör att det blir mer intensivt och 
frambringar en framåtrörelse. 
Den rytmiska pulsen ökar: En 
temporala berättarfunktionen.

Vers 3:
I vers 3 utvecklas 
berättelsen och en 
konflikt etableras. 
Huvudkaraktären 
rymmer hemifrån, det 
är inte så bra hemma, 
som det har verkat. 
Rimschemat ändras 
från aabb till abab och 
skapar instabilitet som 
stödjer textens innehåll.

Vers 3: 
Trummorna spelar 
kantslag på virveln 
(samt börjar spela på 
hihaten). Gitarrerna 
som plockar, spelar 
flera toner vilket gör 
att rörelsen och 
förloppet ökar. De 
plockade gitarrerna är 
dubbade med elgitarr. 
Det skapar en större 
ljudbild.

1:50 8 Det här partiet har kortats ner till 
två takter istället för fyra takter, 
vilket skapar en instabilitet och 
gör att lyssnaren skjutsas in i 
bryggan.

Omkväde 2:
Stämmorna blir 
tydligare här, då 
leadsångaren rent 
melodiöst går upp mer 
i tonläge (i jämförelse 
med det första 
omkvädet). Det gör att 
bakgrundssången blir 
en understämma, då 
den ligger kvar i 
samma tonläge som i 
omkväde 1.
Hihaten spelar mer 
intensiv och 
trummisen spelar inte 
längre kantslag på 
virveln. 
Det här partiet har 
kortats ner till 2 takter 
istället för 4 takter. Det 
skapar en mer instabil 
känsla och gör att 
lyssnaren skjutsas in i 
bryggan. Elbasen 
återkommer och leder 
musiken till bryggan. 
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1:54 9 Från en gående rytm/rörelse i 
sången, sker en dramatisk 
förändring i melodin och 
fraseringarna i sången. 
Inom dramaturgi (och förlopp) 
finns det ett begrepp som heter 
imaginär tid, där handlingen och 
musiken fortlever i tid. Att 
precisera olika tidsbegrepp 
hjälper att förstå fortvarons 
dimension, där exempelvis 
Stegtid finns med som ett 
tidsbegrepp. I stegtid sker en 
framåtrörelse i handlingen steg 
för steg och i realtid tar det här 
mer tid än själva handlingen. Det 
är ett målinriktat 
handlingsförlopp där fokus läggs 
på väsentligheter i handlingen 
(och korta stopp).

Den harmoniska (flera ackord 
spelar under kortare tid/takt/
taktart) och rytmiska pulsen ökar 
(rytmen spelar flera slag), men 
harmonin ändrar även skepnad, 
vilket i sig ökar dynamiken:   
När bryggsektionen vänder och 
förändring sker i musiken heter 
den dramaturgiska terminologin 
för Upptrappning. Rimschemat 
är ytterligare instabil här, ett 
AXXA (eller om man räknar 
samma ord som rim ABCABC) 
rimschema, vilket speglar 
förändringen i musiken och 
berättelsen. 

Brygga 1:
Stämsångerna 
fortsätter och utökas 
med flera röster. 
Harmonin har ändrats 
och går upp i 
ackorden (Am7 Bm7 
C), vilket skapar en 
framåtrörelse. 
Trummorna spelar på 
pukorna. Akustiska 
gitarrerna strummar. 
Elbasen spelar 
grundtonerna.
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2:13 10 Texten är densamma i refrängen 
som bryggan, men fraseringarna 
är annorlunda. I refrängen drar 
sångaren ut på tonerna, vilket 
skapar större mellanrum. 
Leadsången har en större 
efterklang, vilket blir en 
vägledande berättarfunktion där 
distans etableras. Den starka 
dynamiska nivån kan upplevas 
ha ett större avstånd, på grund 
av att man behöver skrika för att 
höras om man är långt bort. 
Distansen upplevs dessutom 
större med dubbsången och 
diverse stämmor som sjungs i 
bakgrunden.  Att förmedla en 
känsla av helighet eller något 
sublimt kan göras i förbindelse 
med en efterklangrik ljudbild 
(exempelvis kyrkors akustik). I 
mytologisk mening kan 
efterklang uppfattas som något 
manligt och kopplas till kultur, 
där storslagenhet, makt och 
ståtlighet associeras. I 
anknytning till berättelsen 
försöker berättarjaget få kontroll 
över situationen för man känner 
sig maktlös.

Refräng 1:
När refrängen första 
gången introduceras 
efter den tredje versen, 
får den en annan 
betydelse än när den 
presenteras senare i 
låten: ”Om du faller då 
faller jag, allt det vi sa, 
vänner för alltid, men 
jag blev ensam kvar.”. 
Lyssnaren vet inte att 
huvudkaraktären 
kommer att dö. Att 
berättarjaget blir ensam 
kvar. Det kan lika gärna 
betyda att de har 
tappat kontakten.

Refräng 1:
Stråkar introduceras. 
Trummorna spelar på 
ride-cymbalen, och 
trummisen slår både 
på andra och fjärde 
taktslaget virveln 
(istället för som innan 
att bara spela på 
fjärde taktslaget). 
Pianot blir tydligare 
och starkare. 
Elgitarrerna 
återkommer och ligger 
som en vägg av ljud 
(wall of sound). E-
bowen tar desto mer 
plats. Leadsången är 
dubbad med 
ytterligare en röst och 
stämsången hörs 
främst till vänster i 
panoramat (men det 
finns även en 
understämma till 
höger).

2:31 11 Rimschemat ser ut som i vers 3 
(ABAB), då temat fortsätter vara 
instabilt, så rimschemat speglar 
det.. 

Vers 4: 
En nedåtgående spiral: 
Konflikten i den tredje 
versen resulterar till att 
huvudkaraktären 
missbrukar och skadar 
sig själv.

Vers 4:
Elbasen hörs tydlig 
här, och accentuerar i 
mitten. Elbasen är mitt 
i panoramat, medan 
de strummande 
akustiska gitarrerna är 
hårt panorerade till 
sidorna. Trummisen 
slår kantslag på 
virveln. Elgitarrerna 
försvinner lite, vilket 
öppnar upp för 
sången. Pianot och 
stråkarna är borta.
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2:49 12 Inga anmärkningsvärda 
dramaturgiska förändringar.

Vers 5: 
Den utlösande/
avgörande händelsen i 
berättelsen som 
förändrar allt.  
Huvudkaraktären tar 
sitt liv, det sägs inte 
rakt ut men 
undertonerna är 
tydliga. 
Huvudkaraktären står 
på Älvsborgsbron 
klockan två en kall natt 
i januari och versen 
slutar med att ”på ytan 
verkade allt vara bra, 
men jag blev ensam 
kvar”. Nu får hela 
berättelsen en helt 
annan betydelse och 
en större tyngd.

Vers 5:
Pianot återkommer, 
spelar entonigt, 
minimalistiskt och 
sparsamt med 
mellanrum. Ambient-
synthen är tydligare. 
Stämsången hörs mot 
slutet av det här 
partiet.

3:08 13 Musiken ändrar skepnad i 
harmonin, melodin och i 
trumspelet. Det skapar en 
spotlight (belyser) på det här 
partiet, som gör att orden blir 
betydelsefulla. 

Mellanspel 2:
Stämsången fortsätter, 
och ambient-sythen 
blir ännu tydligare. 
Trummisen slår inte 
längre kantslag på 
virveln.

3:17 14 Inga anmärkningsvärda 
dramaturgiska förändringar.

Övergång  
Elbasen leder låten 
vidare till bryggan. 
Hihaten återkommer. 

3:21 15 Inga anmärkningsvärda 
dramaturgiska förändringar, som 
inte har nämnts tidigare.

Brygga 2:
Ljudet är mer kompakt 
jämfört med brygga 1. 
Flera elgitarrer är med 
i ljudbilden. Efter ett 
par takter hörs en 
markant distad elgitarr 
extra tydligt, (lite) åt 
höger i panoramat.

3:40 16 Refrängen får en helt annan 
betydelse här än i första 
refrängen. Lyssnaren har fått 
reda på att huvudpersonen har 
dött (vers 5) och att 
berättarjaget är ensam kvar.

I refräng 2 får texten en 
helt annan betydelse, 
fraser som ”vänner för 
alltid” och ”men jag 
blev ensam kvar” får en 
tyngre innebörd än 
tidigare.

Refräng 2:
Ljudet är mer kompakt 
här jämfört med 
refräng 1. Det är 
dessutom flera 
sångstämmor. 
Ambient-synthen 
spelar en stark 
(ljudnivå) ljus ton till 
vänster i panoramat.
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3:58 17 Tempo och dynamik når sitt 
maximum, vilket gör att ett klimax 
etableras. 

Snarlikt mellanspel 1 (steg 6) 
stannar berättelsen upp och är, 
utifrån det perspektivet, en stopptid 
(inom imaginär tid): 
Händelseförloppet upphävs och vi 
blir upptagna av känslan. Musiken 
uttrycker det förblivande, även fast 
musikens förlopp inte alls upphör. 
Känslan som väcks tar makt över 
lyssnaren, som får bearbeta 
handlingen.

Även om ljudkällan med barnet som 
säger ”är jag kär” inte är exakt 
samma ord som i mellanspel 1 (steg 
6), så fungerar det inom dramaturgin 
som en retorisk berättarfunktion 
med intertextuell referens. 
Ljudkällan refererar och 
kommenterar berättelsen (med en 
menande blinkning till lyssnare) och 
skapar emotioner hos lyssnaren. 
Likt att den andra refrängen (steg 
16) får en helt annan betydelse än 
första refrängen, så får den här 
ljudsamplingen (av barnet) 
ytterligare en dimension. 
Berättarjaget sitter troligtvis och 
lyssnar på inspelningar från förr för 
att minnas sin vän (som ett auditivt 
sätt att beskriva att berättarjaget 
tittar i ett fotoalbum). Dessutom hör 
man ljudet av barnen som leker 
(som även spelades i intro 1), vilket 
ytterligare skapar en dimension av 
det yttre rummet som speglar det 
inre rummet (svnkronicitet). De här 
två ljudkällorna är också en symbol, 
som lyssnaren har lär känna igen 
och förstår betydelsen av. 
En effekt som jag hade tänkt att 
använda men som inte fungerade 
speciellt bra i ljudbilden, var att 
lägga på ett större reverb 
(efterklang). Då det inte blev tydligt i 
en ljudbild med så många 
instrument, så valde jag att inte ha 
med det. Den här effekten används 
oftast i filmer, exempelvis i filmen To 
Catch a killer där det är ett medium 
som återkommer i detektivens 
huvud: När detektiven är på 
kyrkogården och börjar tänka på vad 
mediet sagt, hörs exakt samma ord 
tidigare fast nu med ett större rum 
(efterklang) på rösten. Det speglar 
att hon är i hans tankar och inte där 
fysiskt. 

Post-Chorus:
Samma 
instrumentering och 
harmonisering som i 
refrängen. 
Leadsången är nästan 
borta (sjunger ett fåtal 
fraser). Ebowen tar 
över melodin och 
fungerar som en 
instrumentalersättning 
till leadsången 
(panorerat till höger). 
Min barnröst hörs 
säga ”är jag kär” och 
de barn som hörs leka 
i intro 1 återkommer 
här i bakgrunden.
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4:16 18 Musiken lugnar ner sig och 
avslutas, det sker en 
avklingning. Lyssnaren kan nu 
andas ut, dynamiken blir 
svagare, pulsen går ner och 
låten avslutas.

Även fast berättelsen slutar 
olyckligt så slutar musiken i dur. 
Stråkarna är med och spelar ett 
Diminuendo. Stråkarna kopplas 
till himmeln, vilket gör de sublimt 
till en symbol med ett musikaliskt 
rum.  

Outro:
Musiken tonar ut, och 
den akustiska gitarren, 
som plockar i början 
av låten tar över. 
Sångaren upprepar 
”ensam kvar”. 
Stråkarna fortsätter 
spela till sista tonen 
och klingar av 
tillsammans med den 
akustiska gitarren som 
spelar (ackorden) med 
anslag.
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8.4.3 ”Här hör ingen dina skrik” 

Tid Steg Dramatiska avsikter och 
kommentarer Handling

Musikaliskt uttryck 
och form

0:00 1 Låten börjar med oväsen som går 
över till musik. Lyssnaren 
upplevelse från instängdhet till en 
känsla av öppenhet: Att ta sig in i 
en ny värld, nyfikenheten skapas. 

Intro 1: 
Ett oväsen hörs från 
båda sidorna, låter lite 
som när ett flygplan ska 
lyfta. 
Lite åt vänster hörs en 
ljus ton. 

0:05 2 Tändsticksprincipen används här: 
Det svaga ljudet, gör att det starka 
ljudet upplevs större, men också 
oväntat. Istället för att förberedda 
lyssnaren med att ljudnivån sakta 
blir starkare, så kommer det starka 
ljudet på direkten och förhåller sig 
till det svaga ljudet. 

Den ljusa tonen är kvar 
och är dynamiskt svag, 
vilket skapar ett öppet 
rum. 
Precis innan nästa steg/
intro 2 hörs en ljus 
sångröst (som låter 
kuslig) åt vänster och ett 
luftigt swell (vågor) åt 
vänster. 
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0:10 3 Lyssnaren får en musikalisk 
Presentation och introduceras in i en 
värld. 
En vägg av elgitarrer (Wall of sound) 
skapar ett ljudlandskap.
Rummet i ljudbilden är högst emotiv 
och representerar mer ett fiktivt rum, 
snarare än ett existerande fysiskt rum. 
Däremot skulle man kunna koppla 
ljudbilden till ett fysiskt rum som en 
källare. Men även då skapas en helt 
personlig upplevelse och en relation till 
det rummet. Jag skulle nog säga att 
rummet är ett sublimt rum (uttrycker 
andliga, spirituella eller existentiella. 
känslor, trosåskådningar eller 
upplevelser) som anknyter till det inre 
rum. I det här sammanhang blir William 
Moylans modell påtaglig 
(Understanding and Crafting The Mix. 
The Art of Recording): Han menar att 
musik samtidigt existerar på flera skilda 
nivåer, från det undermedvetna 
(individens inre upplevelsen} till det 
konkreta händelseförloppet. 
Människan bär med sig in i det 
undermedvetna personliga ljudminnen 
(berättarfunktionerna innefattar de 
upplevt emotiva, de vägledande och 
retoriska funktionerna).

Användningen av fotstegen istället för 
bastrumma och virvel är en informativ 
berättarfunktion, med indexikala 
dimensioner. Fotstegen associerar, i 
sammanhanget, till någon som förföljer 
en eller att man själv är ute efter 
någon. Det här blir desto mera 
påtagligt i verserna 1 och 2, där 
lowpass filtret har automatiserats (”Om 
vi hör ljudet av ett piano från grannens 
lägenhet så är det sannolikt att någon 
därinne spelar. Funktionen är då 
framför allt informativ”).  Med det 
inkluderat i analysen, blir musiken här 
varken ett inre eller musikaliskt rum, 
utan ett yttre rum. 

Intro 2:
Akustiska strummade 
gitarrer hörs både på 
höger och vänstersida. 
Flera elgitarrer både 
med distorsion och 
clean (renton utan 
distorsion) hörs mer åt 
mitten och skapar ett 
”Wall of sound”. Gömd 
mellan allt det här 
spelas en akustisk gitarr 
som plockar och strävar 
melodiöst framåt. 
Istället för trummor är 
virveltrumma och 
bastrumma utbytt mot 
fotsteg, med ”virveln” på 
fjärde taktslag. 
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0:30 4 Bottenläget etableras
Efterklangen (som är stor, men 
tydlig) på sångaren och fotstegens 
vars lowpass filter är 
automatiserade (som sakta 
försvinner och gör att diskanten 
och mellanregistret kommer 
allteftersom fram) skapar en känsla 
av att någon kommer närmare: En 
indexikal dimension (”Om vi hör 
ljudet av ett piano från grannens 
lägenhet så är det sannolikt att 
någon därinne spelar. Funktionen 
är då framför allt informativ.”) med 
informativ berättarfunktion. 

”A sound's volume (aka amplitude) 
can be high or low, loud or soft. 
Volume can convey information, or 
misinformation, by suggesting an 
object's size and distance.” 

I bakgrunden är det ett knastrande/
sprakande ljud som varierar (i 
panoramat) från vänster till höger, 
och skapar en klaustrofobisk/
instängd sinnesstämning och 
enerverar lyssnaren.
Samtidigt som lyssnaren är i en 
ljudbild med en klaustrofobisk 
dimension, så hörs ljud komma 
närmre och närmre, vilket skapar 
en känsla av otrygghet och 
förvirring: Lyssnaren vet inte vart 
fara kommer ifrån och gör saker 
och ting osäkert. Lyssnaren har 
ingen kontroll av läget. 
Den här dubbelheten är främst 
informativt och emotivt, med ett 
yttre rum som representerar 
rummet som lyssnaren upplever i 
ljudbilden. Det emotiva kan 
däremot ses som ett inre rum, då 
det är upplevelse för lyssnaren. 

”In The Blair Witch Project, the 
threat remains unseen, its true 
nature (a witch's ghost? a 
backwoods lunatic?) suggested 
solely by its noises and handiwork”

Bottenläget etableras, 
samt sker en 
personbeskrivning. 
Huvudkaraktären blir 
misshandlad när han/hon 
kämpar emot.

Vers 1:
Sången introduceras, 
efterklangen är stor men 
sången är ändå tydlig. 
Fotstegen är 
automatiserade med ett 
lowpass filter som sakta 
försvinner, och gör att 
efter varje takt kommer 
diskanten och 
mellanregistret mer och 
mer fram: Fotstegen blir 
tydligare och skapar en 
känsla av att stegen 
kommer närmare, 
dynamiken ökar. 
I bakgrunden är det ett 
knastrande/sprakande 
ljud som varierar från 
vänster till höger, och 
skapar en schizofren/
instängd upplevelse hos 
lyssnaren. Elgitarrerna 
och de strummade 
akustiska gitarrerna är 
borta här. Det som är 
kvar är gitarren som 
plockar och skapar 
framåtrörelse, den hör 
desto tydligare här. 
Efter ett par takter 
kommer några elgitarrer 
in och ökar dynamiken. 
Efterklangen på sången 
har blivit torrare och 
skapar en känsla av att 
den är närmare.

0:42 5 Elgitarrerna som kommer in ökar 
dynamiken: Det blir mer spänt med 
flera instrument och rummet blir 
desto mer trångt. Lyssnaren 
upplever rummet som desto 
trängre (undermedvetet: inre rum).

Några elgitarrer in och 
ökar dynamiken. 
Efterklangen på sången 
har blivit torrare och 
skapar en känsla av att 
den är närmare.
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0:51 6 Det finns en mer stabil känsla här. 
Sångaren går tillbaka till sin 
tidigare plats i ljudbilden (stor 
efterklang, långt bak i mixen). 
Faran förvandlas till en passivitet, 
både i texten men framförallt i 
musiken. 

Omkväde/refräng 1
Efterklangen på sången 
är tillbaka och är väldigt 
långt bak i ljudbilden, så 
att de långa tonerna 
klingar ut. Flera 
elgitarrer och 
strummande akustiska 
gitarrer tillkommer. Det 
sprakande/knastrande 
ljudet är helt borta, vilket 
får rummet att bli större 
och att komma fram. 
Flera gitarrer som 
plockar är med och 
spelar från olika håll i 
panoramat.  

1:01 7 Ett nedåtgående förlopp i dramat. 
Dynamiken blir svagare här: Inte 
lika många instrument och de 
strummande elgitarrerna är utbyta 
mot akustiska gitarrer. Det 
sprakade ljudet är borta. Däremot 
varierar de strummande akustiska 
gitarrerna från höger till vänster (likt 
det knastrade ljudet gjorde i vers 1) 
i panoramat.. 

Vers 2:
Våldet eskalerar och blir 
grövre (huvudkaraktären 
kan knappt gå): Ett 
nedåtgående förlopp.

Vers 2
Fotstegen har samma 
automatiserade lowpass 
filter som i vers 1. I 
jämförelse med vers 1 
är dynamiken i 
instrumenteringen desto 
svagare här, de 
strummande elgitarrer i 
(halva delen av) vers 1 
är utbyta mot 
strummande akustiska 
gitarrer, vilket gör att 
sången kommer fram 
desto mer och upplevs 
som råare.

1:21 8 I jämförelse med övergången från 
vers 1 till mellanspel/omkväde 2 
där lyssnaren förbereds stadigt och 
dynamiskt in i mellanspel/omkväde, 
medan i vers 2 går musiken rakt in 
på omkvädet utan någon form av 
brygga. Även här används 
Tändsticksasksprincipen, där det 
svaga ljudet, gör att det starka 
ljudet upplevs större och oväntat, 
(istället för att förberedda lyssnaren 
med att stadigt stegra i dynamik 
och ljudnivå). 

Omkväde/refräng 2
Virveltrummor kommer 
in i ljudbilden och spelar 
en marsch-rytm, både 
från både höger och 
vänster i panoramat. De 
strummande akustiska 
gitarrerna blir starkare i 
ljudvolym och desto mer 
rytmiska (accentuerar 
mera). I bakgrunden 
hörs en sångröst långt 
bak till vänster, som 
sjunger en hög ton.
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1:32 9 Det är en kortare efterklangstid på 
sången och lowpass filtret på 
fotstegen är borta. När 
marschtrummorna (i steg 8) 
försvinner och versen börjar, 
upplevs dynamiken som lika stark, 
om inte starkare. Sången kommer 
fram mer (samt är mer skrikig). Det 
är samtidigt här som det sker en 
vändpunkt i berättelsens drama 
och då passar den här ganska 
subtila förändringen bra.  Här är 
efterklangen konstant, och inte 
långt bak i ljudbilden. Sången är 
närmare. Dessutom har en e-bow 
kommit in i ljudbilden. 

Vers 3:
Det sker en vändpunkt, 
huvudkaraktären ser rätt 
in i förövarens ögon, för 
att skapa någon form av 
medlidande eller rädsla 
hos förövaren.

Vers 3
De strummande 
akustiska gitarrerna är 
kvar, fast nu enbart till 
vänster. Ingen 
automatisering på 
fotstegen här (så 
fotstegen är tydliga och 
nära under hela steget). 
Till höger hörs en e-bow 
(låter lite som en röst) 
vilket ökar dynamiken 
stadigt framåt. Gitarren 
som plockar fortsätter 
som förut. Sången är 
torrare, närmare och 
råare. 
Marschtrummorna är 
borta.

1:52 10 Marschtrummorna återkommer. En 
ljudeffekt hörs i mitten som är 
omvänd/reverserad och skapar en 
kuslig effekt.

Mellanspel 3/omkväde 
3.
Marschtrummorna 
återkommer. 
E-bow spelar swells/
vågor, några elgitarrer 
kan höras i bakgrunden. 
En synth hörs i mitten 
som är omvänd/
reverserad.

2:02 11 Med marschtrummorna och basen 
här, stegrar dynamiken. 
Händelseförloppen ökar, sångaren 
skriker ”man ger sig, man ger sig, 
man ger sig, man ger sig på.”.  
Upprepningarna ökar dynamiken, 
och håller ett stadigt grepp: Attack! 

Basen introduceras, 
som bygger på både en 
cello och en synth, vilket 
skapar ett mastigt och 
stort ljud. Flera elgitarrer 
kommer in i ljudbilden 
och skapar ett större 
”Wall of sound”. 
Dynamiken ökar. 
En blöt (mycket 
efterklang) och ljus 
(högt i registret) elgitarr 
strummar till vänster och 
stöttar känslan. Åt 
vänster hörs en ride-
cymbal som spelar på 
”klockan” för att tillföra 
en metallisk känsla.
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2:13 12d Sångaren slutar skrika och 
instrumenten tar över, flera 
instrument kommer in. Musiken är 
främst emotiv. Den frambringar en 
känsla av krig, där elgitarren till 
höger (i panoramat) symboliserar 
maskingevär och är en symbol 
inom deskriptiv berättarfunktion, 
samt ett musikaliskt rum inom det 
spatiala spektrum; där instrumentet 
imiterar ljudet av vapnet (eller 
iallafall frambringar en emotion av 
vapnet). Dessutom finns det med 
en ride-cymbal som spelar på 
”klockan” och tillför en metallisk 
klang: undergången är nära! 
Likt steg 23 i Du och Jag upphör 
handlingens flöde och musikens 
förlopp övertar. Det känslomässiga 
tillståndet som lyssnaren sätts i, får 
makt över lyssnaren. En temporal 
berättarfunktion etableras, med 
stopptid (inom imaginär tid). 

En blöt (mycket 
efterklang) och ljus 
(högt i registret) elgitarr 
strummar till vänster och 
stöttar känslan ännu 
mera. Åt vänster hörs 
en ridecymbal som 
spelar på ”klockan” för 
att tillföra en metallisk 
känsla. 

2:23 13 Det musikaliska förloppet avtar, en 
swellande(vågor) effekt gör 
övergången hanterbar (temoral 
berättarfunktion med övergripande 
kontinuitet): Att använda en sådan 
drastisk övergång kan ändra fokus 
eller perspektiv. Det kan få oss att 
förstå på ett djupare plan hur en 
karaktär tänker/känner. 
I filmen The Exorcist används en 
estetisk effekt med att gå från 
oväsen till absolut tystnad. När 
prästen Dyer blir påmind om sin 
kollegas död, tonar allt oväsen 
bort, och det blir tyst: För när 
plågande, skrämmande eller 
glädjande minnen tränger sig in 
bland våra tankar, så tonar vi ut 
och det känns som att världen runt 
oss försvinner (och vi kan enbart 
tänka på det), som när man dyker 
under vattenytan och allt ljud 
försvinner. Det är en subjektiv och 
artificiell tystnad. 
I den här låten (vid steg 12 och 13) 
går det istället från en kraftfull vägg 
av ljud till att man (nästan) enbart 
hör atmosfären, som dessutom är 
en ny atomsfär.

Stick 1/B-del 1.
Harmoniken ändras. En 
akustisk gitarr slår av 
vid varje takt, och skiftar 
mellan höger och 
vänster i panoramat. 
Flera lager av 
atmosfärljud skapar en 
kuslig känsla. I 
ljudbilden finns en 
omvänd/reverserad 
cymbalinspelning (som 
låter som en såg), 
andningsljud, en 
synthpad (som hörs i 
bakgrunden) och en 
synth som spelar 
arpeggio. En 
vattendroppe som slår 
mot ett golv skapar 
upplevelse av ett tomt/
öde rum.
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2:33 14 Det inre rummet är ett eller flera mentala rum - 
hämtade från det undermedvetna.
Ett särpräglat eko och/eller efterklang som inte 
uppträder under naturliga omständigheter, effekten 
används för att det finns ett centralt budskap. En 
mental och spatial handling: En inre upplysning 
(spirituellt) sker både hos berättarjaget och 
lyssnaren. 

I boken Horror Film Aesthetics (av Thomas M. 
Sipos) beskrivs det som att ersätta icke-diegetiskt 
känslomusik men diegetiska oväsen. Det kan 
användas dramaturgisk för att visa att det inte 
bara är i karaktärens huvud (inre rum/det 
mentala), utan att det sker även i verkliga världen, 
som karaktären lever i (yttre rum): I filmen In The 
Jar (1984) orkesteras Pauls verklighet (grundad i 
honom själv) av ljud från munkarna, deras kors, 
samt hans eget skrik. Förändringen i volym från 
surrealistisk musik till konkreta ljudkällor antyder 
att det inte bara är i Pauls fantasi, utan att det 
även är i verkligheten. Åtminstone för Paul själv 
(och oss).
Om vi nu tar den här beskrivningen och sätter in i 
kontexten i steg 14/sticket, där en lång 
efterklangstid ligger på körspåret, vilket sakta 
försvinner eftersom, (samt att volymen höjs 
eftersom). 
Det här skapar både en vägledande 
berättarfunktion men även en form av korsning 
mellan verklighet och fantasi, orden som upprepas 
är inte bara ett mantra i berättarjagets huvud utan 
också något som kommer utifrån. Det är inte bara 
en mardröm (för berättarjaget) utan även 
karaktärens verklighet. Dessutom fungerar det 
som en bra övergång till bryggan (steg 15) där den 
informativa berättarfunktion (med indexikala 
dimensioner) används, då ett ljud som associerar 
med en konkret ljudkälla (som någon som drar i en 
dörr och en puls som ökar) spelas upp.

Musik kan skapa bilder i vårt medvetande eller 
omedvetna, och på så sätt kan en berättelse få 
olika betydelse på grund utav vilka ljudkällor/musik 
som används, och skapa en känsla eller 
association. 
I filmen The Dark, snurrar det en spöklik atmosfär 
med hjälp av kuslig musik (icke-diegetisk) och 
läskiga viskningar (icke-diegetiska). Karaktärer 
vandrar i en mörk övergiven hall, samtidigt som vi 
hör människor eller väsen viska ord som 
exempelvis ”the darkness”, men också obegripliga 
ord som låter sataniska eller ockulta. Utan de här 
elementen skulle klippet av den mörka övergivna 
hallen inte få en sådan obehaglig känsla hos 
lyssnaren, mycket på grund av att vi inte ser de 
som viskar, allt är icke-diegetiskt. Liknande känsla 
av obehag får lyssnaren av att höra orden ”vem 
kommer att tro dig” från de förvrängda rösterna i 
den kusliga atmosfären. 

Låg volym (alternativt amplitud) behöver inte vara 
mindre emotionellt påträngande. Om en ljudkälla 
är tillräckligt dramatiskt intressant, kan låg/svag 
volym (alternativt amplitud) belysa och får 
lyssnarens uppmärksamhet (till ljudkällan). Tvingar 
lyssnaren att anstränga sig för att höra ljudet. 

Tovio Burlins beskriver att ekot och efterklangen 
kan ha symboliska eller/och mytiska betydelser. 
Burlin menar att efterklang har med det gudomliga 
och ekot har med naturen att göra. 
Efterklangen i det här partiet skulle då vara något i 
berättarjagets fantasi/i det mentala, som en 
ekokammare i berättarjagets huvud (något som 
folk har sagt till hen och som har stannat kvar). 
Viskningarna som skiftar mellan höger och vänster 
kan på så vis ses som verkligheten, att någon 
faktiskt säger orden i öronen på berättarjaget. 
Ekot kan förvisso vara ”kvarlevande som en 
ensam ropande röst i naturen”: vilket skulle mer 
tala för att efterklangen i det här scenariot 
egentligen är ekot och att tolka det som att det inte 
är första gången som ”den onda makten”/
antagonisten i berättelsen har skadat någon. Att 
efterklangen är han/hennes andra offer, som inte 
heller har blivit trodda av allmänheten.

B-delen/sticket:
Det ekar i 
huvudkaraktärens huvud 
(inre rum) ”vem skulle tro 
dig” eller så är det 
förövaren som säger det 
till huvudkaraktären (yttre 
rum). Handlingen har 
vänt tillbaka, i b-delen är 
det inte huvudkaraktären 
som har kommandot, 
utan förövaren har tagit 
tillbaka makt, eller så 
hade inte 
huvudkaraktären 
kommandot 
överhuvudtaget. 

En akustisk gitarr som 
plockar och har ett högt 
highpass filter hörs till 
vänster. En e-bow hörs 
och ökar stadigt i volym. 
Flera omvända/
reverserade cymbaler 
finns med och skiftar 
mellan höger och 
vänster i panoramat.
I bakgrunden spelar 
cellon grundtonerna. 
Cellon ligger mest i 
mellanregistret och har 
inte speciellt mycket 
botten/bas i 
frekvensspektrumet.
En kör av röster sjunger 
”vem skulle tro dig”, från 
början är rösterna långt 
bak i ljudbilden med 
mycket efterklang och 
panorerat hårt ut till 
sidorna. Längre fram i 
sticket kommer kören 
fram mer, både 
horisontalt och vertikalt. 
Efter några 
upprepningar av 
rösterna dyker en 
överstämma upp.
Mellan sångpartierna 
viskar två röster ”skulle, 
skulle tro dig”, de skiftar 
mellan höger och 
vänster i panoramat, 
men är inte hårt 
panorerat, så det 
upplevs fortfarande som 
att någon viskar i 
lyssnarens öron. 
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3:11 15 En temporal berättarfunktion 
används med de osynkade 
pulsslagen: ”musikens eget 
formspråk används i förhållande till 
övriga berättarelement”. Dessutom 
blir det mer dramatiskt med att inte 
synka pulsslagen med rytmen: 
Okontrollerbart, instabilt. 
Pulsslagen avtar också lite tidigare 
och skapar ett mellanrum/paus 
mellan bryggan och mellanspel 4/
omkväde 4, vilket gör att 
mellanspel 4/omkväde 4 upplevs 
starkare, rent dramaturgiskt. 

Brygga 1.
Åt vänster hörs ebowen 
som spelar en tydlig 
ljusa ton (högt i 
registret). 
Kören är borta, och kvar 
är leadsången som 
skriker/sjunger högre 
och högre (i volym och i 
registret). Akustiska och 
elgitarrer hörs. Till 
vänster hörs en crash-
cymbal med mycket 
efterklang (blöt). 
Det ett ljud som låter 
som en dörr som 
försöker öppnas, som är 
perkussiva. Därefter 
kommer något som låter 
som hjärtklapp, de är 
inte taktfasta men ökar i 
tempo, för att skapa en 
instabilitet. Leadsången 
förstärks av skrikande 
röster i bakgrunden. 
Harmoniken ligger på ett 
dominant ackord som 
ökar dynamiken 
ytterligare.

3:19 16 Transportsträcka… Mellanspel 4/omkväde 
4.
Marschtrummorna och 
fotstegen återkommer 
här. Harmoniken/
ackordsvändan är 
likadan som under de 
tidigare verserna (vers 1 
och 2), och fortsätter så 
fram till låtens slut. 
Basen (synth) och 
cellon är med här, likaså 
E-bow, elgitarrer 
(distade, pad), akustiska 
gitarrerna (både plock 
och strum). I 
bakgrunden hörs en 
obehaglig röst.
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3:29 17 I berättelsen etableras en 
vändpunkt, vilket färgar det som 
komma skall

Vers 4:
Här sker den avgörande 
händelsen, en person 
dör, men vem är det som 
dör? 
Är det huvudkaraktären 
som har fått tag på en 
pistol för att hämnats på 
sin förövare eller försvara 
sig själv. Eller är det 
förövaren som dödar sitt 
offer. 
Våldet och konflikten 
eskalerar ytterligare här.

Vers 4.
Marschtrummorna är 
borta. En strummande 
distad elgitarr (halv 
mutead) är panorerad till 
höger och finns i övre 
mellanregisters 
frekvensspektrumet. 
Sångaren kommer in. I 
mitten och långt bak 
hörs en plockande 
akustisk gitarr. Till 
vänster hörs en 
strummande akustisk 
gitarr. Fotstegen är kvar. 
Synthbasen är borta 
men cellon är kvar.

3:40 18 Inga anmärkningsvärda 
dramaturgiska förändringar

Marschtrummorna 
kommer tillbaka efter ett 
par takter, men nu  
enbart till höger. Flera 
strummande akustiska 
och elgitarr tillkommer, 
vilket skapar ett större 
ljudlandskap. 
Synthbasen återkommer 
efter ett par takter.

3:50 19d Audio Shocks (ljudchock) används 
inom skräckfilm för att skrämma 
publiken när den inte är redo för 
det (kan ske med ex. 
tändstickprincipen). Audio shocks 
(ljudchock) kan följa en kakofoni 
(missljud), då publiken blir 
uppskrämd för de trodde att 
oljuden var över. De distade 
cymbalerna och diverse ljudeffekter 
enerverar lyssnaren, då lyssnaren 
inte är beredd på det. Det här är en 
form av Audio shock, då den 
chockerar lyssnaren och 
frambringar uppmärksamhet. 

Mellanspel 5/omkväde 
5/Stick 2/B-del 2.
En röst som upprepar 
det som sångaren 
sjunger långt bak i 
ljudbilden (med mycket 
efterklang) och ekat i 
förhållande till 
leadsången. 
Marschtrummorna är 
borta, men pukor som 
har en hård klang 
introduceras. 
Lyssnaren möts först av 
flera distade crash-
cymbaler med anslag på 
första taktslag. 
Bakgrunden fylls av 
strummande akustiska 
gitarrer som har ett högt 
highpass filter.
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4:00 20 I bakgrunden hörs grisar som 
skriker, vilket vi inte förväntar oss.
I Horror Film Aesthetics frågar sig 
författaren om maskarna och 
spindlarna i filmen ”Squirn and The 
Beyond” verkligen låter så i 
verkligheten. Vilket de troligtvis inte 
gör, men högt naturtroget ljud av 
maskar och spindlar hör till 
(natur)dokumentärer. Författaren 
menar att i skräckfilmer framställer 
man onaturliga hot, istället för att 
försöka få något att låta 
naturtroget.

Pukorna backar bakåt i 
ljudbilden och crash-
cymbalen (ev. ride-
cymbal) till höger tar 
över. Till vänster hörs 
skrik. I bakgrunden hör 
man att cellon och 
basen (synth) har 
kommit tillbaka (den tar 
mindre plats). 
Leadsången upprepar 
samma ord (”få 
tillbaks…”).

4:10 21 Den rytmiska pulsen ökar, vilket 
gör att dynamiken och dramaturgin 
ökar.
I en stark dynamisk nivå kan 
avståndet upplevas som större. Det 
överensstämmer med att från långt 
håll behöver man skrika för att 
höras. I det här partiet hörs ett skrik 
i bakgrunden vilket skapar en 
vägledande berättarfunktionen 
(med en positionerande funktion).
I det instrumentala och i harmonin 
är det både ett händelseförlopp och 
en förflyttning mellan olika platser.
Likt steg 12 upphör handlingens 
flöde och musikens förlopp övertar 
det känslomässiga tillståndet som 
lyssnaren sätts i,  och får makt över 
lyssnaren. En temporal 
berättarfunktion etableras, med 
imaginär stopptid

Post-Chorus 2.
Marschtrummorna 
återkommer. Ett rytmisk 
metalliskt ljud 
introduceras. Till vänster 
hörs åska, glassplitter 
och metalldörrar som 
smälls. Till höger finns 
en ringklocka som 
frambringar en ljus ton 
(högt i registret). 
Sången har nu stegrat i 
intensitet och skriker. I 
bakgrunden hörs även 
infrasound/mullrande 
ljud(buller).
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4:20 22 Kören framkallar ett större rum, och 
frambringar en känsla av att 
undergången är nära.  
Musiken här fungerar på en emotiv 
nivå: emotiv berättarfunktion. Men 
även Deskriptiv berättarfunktion, då 
musiken avspeglar en mental process.  

De spatiala aspekterna här är däremot 
relaterat till det musikaliska rummet 
som finns inkomponerat i själva 
musiken: En viss rumslig placering av 
instrumenten i inspelningen, där de 
vokala stämmorna gestaltar en rumslig 
relation och fungerar som en 
vägledande berättarfunktion (etablering 
av distans).  

Musik fungerar, metaforiskt uttryckt, 
som en bro mellan det mänskliga 
medvetandet och världen utanför; den 
fungerar synkront. Musik uppstår när 
något (till exempel en röst eller ett 
instrument) ljuder och genom musikens 
kommunikativa potential frambringar 
en inre upplevelse hos individen. 
Även i motsatt ordning kan detta 
naturligtvis ske. En musikalisk ide 
formas i det mänskliga medvetandet 
och gestaltas i den yttre verkligheten. 
Likt övergången mellan steg 14 och 15, 
bryts här den känslomässiga musiken 
av med ljudet av ett pistolskott. Det 
skapar då en form av korsning mellan 
verklighet och fantasi. Ljuden är inte 
bara något i karaktärens huvud utan 
också något som kommer utifrån. Det 
är inte bara är en mardröm (för 
berättarjaget) utan även karaktärens 
verklighet. Dessutom används 
informativa berättarfunktion med 
konkreta ljudkällor.  
I en intervju med Håkan Hellströms 
trumslagare Lars-Erik "Labbe" 
Grimelund beskriver Grimelund ett 
musikaliskt uttryck som han kallar Mos: 
”Mos i ett musikstycke är ett parti, 
vanligen i slutet, där musikerna mest 
väsnas, och som vanligen följs av ett 
avslag.”  Det här musikaliska uttrycket 
används här (fast utan ett avslutande 
avslag). Mos används även i låten 
Heroin (av Velvet Underground) som 
jag analyserat tidigare i den här 
avhandlingen.

Post-Chorus 3/Kör.
Ett par samplingar 
och ljudeffekter är 
borta för att ge plats 
åt kören. Till vänster 
finns en ”pitchad" 
klocka. Till vänster 
hörs även glassplitter, 
hammare och distade 
crash-cymbaler. 
Marschtrummorna är 
kvar i höger öra. 
Pukorna hörs i 
bakgrunden. Lite till 
höger hörs en ride-
cymbal som slår på 
”klockan”.   
I bakgrunden hörs 
även infrasound/
mullrande ljud(buller) 
som påverkar känslan 
av kaos. 
I bakgrunden hörs 
även en skrikande 
röst ”ser alla döda 
ögon”. Lite till höger 
hörs ett S-ljud som är 
istället för en hihat 
och spelar på 
synkoper. 
Atmosfärljud finns 
med.
Mot slutet av partiet 
kommer ett skrik som 
fungerar som en 
swell/vågor.
Det ljudet i början av 
låten, återkommer i 
slutet av det här 
partiet.
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4:41 23 Klimax i dramaturgin sker här. 
Informativ berättarfunktion med 
indexikala dimensioner används, 
eftersom ett specifikt ljud 
(skjutskott) gärna associeras med 
sin källa (pistol).  

Det här partiet skulle lika gärna 
kunna sluta i tystnad (eller upplevd 
tystnad), efter den dramatiska 
delen (steg 22, post-chorus 3): I 
boken Horror Films Aesthetics 
ställer sig författaren kritiskt mot att 
skräckfilmer blir ljudmässigt 
starkare med ex. skjutskott, 
explosioner eller bilkrascher. En ny 
trend från osäkra regissörer:

”Films are becoming louder, to the 
point of audience discomfort. This 
is especially true of actionfilms, and 
films influenced by action film 
aesthetics. (As are some horror 
films.) Gunfire and explosions and 
car crashes are supposedly more 
exciting when they rupture your 
eardrums. loan Allen of Dolby 
Laboratories blames this loudness 
trend on insecure directors: 
"Somebody said that the loudness 
is inversely proportional to the 
number of days left before the 
preview.”

I en låt som den här har jag använt 
många konkreta ljudkällor, mycket 
på grund av att skapa en viss sorts 
atmosfär, men också för att berätta 
med ljud. Det bör också tilläggas 
att det kan vara kritiskt att använda 
så många konkreta ljudkällor, då 
man kan riskera att ”skriva” 
lyssnaren på näsan och inte låta 
han/hon skapa sina egna bilder. 

Outro 1.
Ljud av Skjutskott 
introduceras. 
Basen(synth)/cellon, 
pukorna, atmosfärljuden 
och de mullrande 
ljud(buller) är kvar, samt 
den akustiska gitarren 
som plockar är också 
med här. E-bowen 
spelar oväsen till höger 
(likt det som John Cale 
spelar på sin viola i 
Heroin).. Fotstegen är 
borta. Ride-cymbalen 
slår hårda anslag och är 
panorerad till höger.
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4:51 24 Avklingande
Att använda telefonsignal och 
hjärtslag är en form av informativ 
berättarfunktion. 
Här finns både ett yttre och inre 
rum, hjärtklappen sker i 
berättarjaget (hans ”point och 
view”) och telefonsignalen sker i 
det yttre. En omvänd form av det 
musikaliska rummet, då 
hjärtklappen imiterar ett musikaliskt 
instrument: bastrumman. 

Outro 2.
Pukorna är borta. 
Basen(synthen)/cellon 
är borta och botten/
basfrekvensen ersätts 
av hjärtklappsljud. E-
bowen, en akustisk 
gitarr som plockar och 
en annan gitarr som 
strummar är med här. 
En ljudeffekt som 
påminner om när en 
telefon har tappat 
kontakten/tutar 
upptaget, spelar 
entonigt och är 
dominerande i 
ljudbilden.

5:01 25 Här används informativ och retorisk 
berättarfunktion med intertextuell 
referens. Att använda en  vanlig 
automatisk telefonsvarare i den här 
kontexten, både informerar 
lyssnaren och skapar en ny 
innebörd i berättelse. Det skapar 
en närvaro, på grund av att 
lyssnaren känner igen 
telefonsvararen och får hen att 
relatera och sätta sig in i 
situationen (att lyssnaren lika gärna 
skulle kunna varit i berättarjagets 
situation). Att använda vanliga 
referenser i film är relativt vanligt, i 
filmen Kids (från 1995) ser 
ungdomarna på den tecknade 
vuxen tv-serien The Simpsons. Det 
är ingen tillfällighet att det 
använder en sådan referens, som 
är så vanlig i människors liv.

Outro 3.
Alla ljud slutar spela och 
kvar är ett pip och en 
röst som säger 
”abonnenten du söker 
kan inte nås för 
tillfälligt.”.
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