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Abstract 
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Tanken med denna uppsats är att försöka få en inblick i vilka funktioner musiken fyller i TV-

dramat. Det finns en del studier att tillgå om filmmusik men ytterst lite om just musik inom TV-

serier. Mitt syfte är således att undersöka vad för slags musik som används i TV-dramer, i vilka 

sammanhang den förekommer och dess relation i förhållande till det som utspelar sig i bild. Utöver 

det tar jag delvis upp diskussioner om huruvida vi ska uppfatta filmmusik medvetet eller inte. I och 

med det har viss vikt lagts vid att studera eventuella skillnader i upplevelsen och användandet av 

instrumentalmusik och populärmusik.   

 

Till mitt arbete har jag använt mig av tidigare forskning kring filmmusik och gjort en jämförande 

analys av polisserierna Miami Vice och Life on Mars. Åtta avsnitt ur varje serie har studerats och 

därefter har ett representativt avsnitt från respektive TV-drama valts ut för en fördjupad analys. Min 

uppfattning utifrån studien är att instrumentalmusik och populärmusik i de flesta fall används i 

liknande sammanhang. Dessa kan exempelvis vara att ge en känsla av atmosfär, understryka en 

karaktärs känslor, ge tittaren information som inte kan utläsas utifrån enbart bilderna och bidra med 

kontinuitet. Populärmusik kan i somliga fall vara ett bra alternativ till instrumentalmusik för att vi 

ska hålla kvar vårt fokus på bilderna. Men populärmusikens främsta funktion i de undersökta 

serierna är som tidsmarkör för den period handlingen utspelar sig i. 
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1 Inledning 
I många studier kan man läsa om hur musikens främsta funktion i en film är att förstärka en känsla.  

Forskare på filmmusikområdet, främst Claudia Gorbman, har tidigare lagt fram att musiken inte ska 

”höras”, det vill säga att vi inte medvetet ska lägga märke till den.1 Musiken ska snarare tala till det 

undermedvetna och inte distrahera, utan vara transparent och ligga obemärkt i bakgrunden. I 

artikeln ”Unheard Melodies? A Critique of Psychoanalytic Theories of Film Music” citerar Jeff 

Smith Kurt London som uttrycker att ”good film music remains 'unnoticed'” och Peter Bryngelsson 

säger i sin bok Filmmusik att ”bra musik ska fånga vår uppmärksamhet medan bra filmmusik inte 

ska göra det”.2 Men behöver filmupplevelsen verkligen bli sämre eller förstöras för att man lägger 

märke till musiken? 

 

Det vi bör ha i åtanke är att det finns två typer av filmmusik, den instrumentala och den med 

tillhörande sång. Många relaterar nog till filmmusik som den symfoniska som smyger in och ut ur 

bild utan att vi lägger märke till den. Plötsligt är den bara där. Men inslag av populärmusik, musik 

som oftast innehåller sång, har förekommit länge och tycks ha ökat ännu mer under senare åren. 

Skivindustrin har upptäckt att det rörliga bildmediet, må det vara film, TV eller reklam, är ett bra 

sätt att marknadsföra musik på. Utvecklingen har fått det att mer kännas som att det är meningen att 

vi faktiskt ska ”höra” musiken. Det är nästan oundvikligt att inte göra det.  

 

En stor del av den här musiken innehåller sång. Bryngelsson skriver att den mänskliga rösten är ett 

av de ljud som våra hörselsinnen reagerar på främst,3 således borde vi också lägga märke till 

musiken när den är sjungen. Jag tycker själv det är intressant att tänka på hur låttexter 

överensstämmer med bilder och berättelse när jag tittar på film eller TV-serier. Jag vill gärna tro att 

om det nu är meningen att vi medvetet ska lägga märke till en låt i en film/serie, borde det 

rimligtvis finnas en estetisk eller funktionell tanke bakom valet av låten; att den inte enbart är där i 

ekonomiskt syfte.  

 

Enligt Neumeyer med flera var filmmusiken som forskningsområde länge ganska svalt. En 

bidragande orsak tros vara att det dels är en kombination av två olika fält, musik och film och dels 

att många filmforskare härstammade från litteraturvetenskapen. Således är det få som innehar 

kunskaper inom båda disciplinerna, musikvetarna har saknat filmvetenskaplig kunskap och 

terminologi och tvärtom. Det troliga resultatet av det är att man funnit det komplicerat att ta sig an 

                                                
1  Gorbman 1987 
2 Smith 1996:231 och Bryngelsson 2006:8 
3 Bryngelsson 2006:15 
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filmmusiken och kanske till och med tyckt att den inte borde ha status som ett eget forskningsfält. 

Dock har de båda områdena med tiden närmat sig varandra och forskarna inom dem blivit mer 

öppna att ta in olika synsätt inom sina respektive fält. Filmmusiken har kanske idag ett större 

erkännande än tidigare inom forskningen, men kommer förmodligen alltid förbli ett område i 

marginalen med anledning av att det är en kombination av två fält.4 

 

Jag finner filmmusikämnet väldigt intressant, att två stora medier som vart och ett är starka i sig 

själva smälter samman och förstärker, kompletterar varandra och skapar en känsla som den ene inte 

skulle klara utan den andre. Diskussionen kring huruvida filmmusik ska höras eller inte har gjort 

mig ännu mer nyfiken på hur musik används i filmmediet. Därför ville jag göra en studie om 

musikens roll i TV-dramaserier. Trots att det finns en del utgiven litteratur om just filmmusik är det 

förvånande lite som faktiskt behandlar musik i TV, och då TV-dramat i synnerhet. Just det faktumet 

gjorde det extra intressant att välja serier framför film. 

  

Med hänsyn till arbetets omfattning har jag valt att hålla mig inom samma genre. Det låg närmast 

till hands att välja kriminalserier som är den genre jag personligen föredrar och är mest bekant med. 

Jag noterade även när jag letade litteratur att 80-talspolisserien Miami Vice på flera håll dök upp 

som exempel som nyskapare av musikanvändandet när den kom ut och det bidrog till mitt beslut. 

Då serien innehåller både instrumental- och populärmusik har jag valt att utgå från den och göra en 

jämförelse med den nutida polisserien Life on Mars som även den använder sig flitigt av båda 

typerna av musikinslag.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att undersöka vad för slags musik som används men framför allt dess funktion i 

relation till bilderna och berättandet. I vilka sammanhang förekommer musiken? Vad säger den oss? 

Vad blir skillnaden mellan användandet av instrumentalmusik och användandet av populärmusik? 

Jag kommer även att titta på vilken effekt tystnaden har i jämförelse med musik.  

 

1.2.1 Avgränsning 
Det har inte varit enkelt att ta sig an ett ämne som är en korsning av två olika vetenskaper; film och 

musik. I mitt sökande efter litteratur noterade jag att forskarna i sina diskussioner om filmmusiken 

ofta går in på andra områden, psykoanalys i synnerhet. Utöver det skulle man också kunna ta upp 

olika aspekter från både film- och musikvetenskap för att diskutera vad som händer när de båda 

                                                
4 Neumeyer & Flinn & Buhler 2000:2 
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områdena möts. Istället för att gå in djupare på något område har jag försökt hålla mig till att endast 

enkelt sammanfatta de viktigaste delarna som förs fram i litteraturen och som är relevanta för min 

studie.  

 

1.3 Tidigare forskning 
Som påpekats är det främst filmmusik som den tidigare forskningen behandlat. Hit hör till exempel 

Claudia Gorbmans diskussioner om filmmusik ska höras eller inte, en diskussion som jag delvis valt 

att utgå ifrån i min studie. Gorbman var den som startade den debatten med sin bok Unheard 

Melodies: Narrative Film Music från 1987. Trots några år på nacken känns den fortfarande aktuell 

och de flesta av forskarna bakom min övriga litteratur refererar till henne i mindre eller större 

utsträckning. 

 

Jeff Smith är en av dem som diskuterar Gorbmans teorier vidare och ställer sig även kritisk till dem 

i sin artikel ”Unheard Melodies? A Critique of Psychoanalytic Theories of Film Music” i David 

Bordwells och Noël Carolls antologi Post-Theory: Reconstructing Film Studies (1996). Smith har 

även gett ut boken The Sounds of Commerce (1998) där han behandlar populärmusik i film. 

 

Vidare kom jag vid en föreläsning i kontakt med George Burts The Art of Film Music (1994) och 

Peter Bryngelssons Filmmusik: det komponerande miraklet (2006). Den förre behandlar 

filmmusikens funktioner och den senare ger en form av historisk överblick av filmmusikens 

utveckling. Båda böckerna kändes som bra underlag att utgå ifrån i mitt arbete. 

 

Den enda bok som jag har kommit i kontakt med som behandlar musik inom TV är K.J. Donnellys 

The Spectre of Sound: Music in Film and Television (2005). I den för Donnelly en intressant 

diskussion kring filmmusikämnet.  

 

John Fiskes Television Culture (1987) omfattar det mesta kring ämnet television, dessvärre 

utelämnas musiken och berörs bara kort vid ett par tillfällen. Däremot är han en av de forskare som 

tar upp Miami Vice och det är bland annat hans tankar kring serien samt en artikel av Robb Wright 

som jag använder mig av i analysen.  

 
Anahid Kassabian använder också Miami Vice som exempel, och det i sin bok Hearing Film: 

Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film Music (2001). Men då hon bara tar upp 

seriens signaturmelodi och inte övrig musik, har jag valt att inte använda mig av hennes bok.  
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Philip Taggs studie Kojak – 50 Seconds of Television Music: Toward the Analysis of Affect in 

Popular Music (1979) hade kunnat vara aktuell för mitt arbete. Det hade varit intressant att få ta del 

av hans forskning men dessvärre lyckades jag inte få tillgång till den för min studie. 

 

1.4 Begrepp 
Genom hela uppsatsen förekommer en del begrepp vilka kan vara bra att känna till för förståelse av 

texten: 

 

Diegetisk: Musik och ljud med källa i fiktionens värld, det vill säga att även karaktärerna kan höra 

det.  

Icke-diegetisk: Musik och ljud som är pålagda utanför den diegetiska världen och som bara vi som 

tittar kan höra.5  

Katalogmusik (eng. stock music/library music): Färdigkomponerad musik som inte är skriven för en 

viss typ av scen utan finns att tillgå i en form av bibliotek och passas sedan in där man önskar. Det 

är inte ovanligt att man återanvänder samma musikstycke flera gånger.6  

Ledmotiv: Richard Wagners princip om ett återkommande melodistycke som kopplas till en 

karaktär, en känsla, en sak, en idé eller något annat. Vi lär oss förknippa stycket med det den har 

knutits till.7   

 

Två andra välanvända begrepp genom uppsatsen som kan vara av extra vikt att definiera är 

instrumentalmusik respektive populärmusik. I det här sammanhanget kan det te sig något oklart vad 

man kan placera in under dem. Men eftersom det finns en mängd olika typer av musik och för att 

undvika att använda mig av flera olika begrepp och riskera att det blir rörigt, har jag valt att enbart 

hålla mig till två termer.  

 

Med instrumentalmusik syftar jag till så kallad katalogmusik och musik speciellt komponerad för en 

viss film eller ett visst TV-drama och som saknar sång. I mitt material är instrumentalmusiken i 

Miami Vice komponerad på synt medan den i Life on Mars framförs på stråkar och piano. 

Populärmusik är egentligen en något svår term att använda sig av och att definiera, för vad räknas 

till ”populärt”? Historiskt sett kan en rad olika genrer gå in under det begreppet, men svaren på vad 

man kan räkna in varierar från en person till en annan. Det jag syftar till med det begreppet är 

                                                
5 Gorbman 1987:22f 
6 Donnelly 2005:124f 
7 www.ne.se (besökt: 2009-01-04) 
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tidigare utgiven musik framförd av artister och band, ofta med sång. Musik som vanligen funnits 

tillgänglig för allmänheten att lyssna till i andra sammanhang innan den användes i filmen/TV-

serien. Det som kan te sig lite problematiskt med det begreppet här är att det självklart finns 

instrumental populärmusik, och det förekommer att man bara använder sig av instrumentala 

passager ur låtar som har sång. Ett par sådana fall dyker upp i min analys och man kan diskutera var 

man egentligen borde placera dessa. Jag har valt att ha kvar dem och diskuterat dem vidare under 

populärmusik. Kanske vore det mer relevant att prata om instrumentalmusik och musik med sång 

men då större delen av litteraturen använder ordet populärmusik, är det motiverat att använda detta 

uttryck. Men, jag tror att det oavsett vilket är väldigt svårt att hitta ett begrepp som känns som en 

fullt rättvis benämning.  

 

1.5 Metod och material 
I min undersökning har två kriminalserier studerats: amerikanska Miami Vice och brittiska Life on 

Mars. Miami Vice valdes för att den förekommer på flera håll i litteraturen som exempel på 

nyanvändare av musik i TV-serier när den kom på 80-talet. Vidare ville jag göra en jämförelse med 

en nutida serie för att se om det går att hitta några likheter och skillnader i användandet av populär- 

och instrumentalmusik. Min erfarenhet av serier inom kriminalgenren är att de flesta sällan 

använder sig av populärmusik utan mest förlitar sig till specialkomponerad instrumentalmusik eller 

katalogmusik; så som Morden i Midsomer, Mord i sinnet med flera. Brittiska Life on Mars använder 

sig dock flitigt av båda sorterna och kändes därför intressant att ta med i undersökningen. För att få 

en övergripande bild av musikanvändandet, började jag med att titta på åtta avsnitt ur varje series 

förstasäsong. Säsong ett av Life on Mars består av just åtta avsnitt medan Miami Vice har 22 avsnitt, 

där de åtta första ur den var de jag hade tillgång till. Efter det valdes ett avsnitt ut från respektive 

serie för en mer ingående analys. De utvalda episoderna är de jag ansåg mest representativa för 

seriernas användande av musik.  

 

Vidare kommer jag att kort ta upp vad som finns sagt om Miami Vice när den förekommit som 

exempel i litteraturen och jämföra med min egen uppfattning utifrån analysen. Därefter tar jag upp 

Life on Mars som är en cirka 20 år yngre serie, för att se hur de har använt sig av musiken och vad 

jag kan hitta för likheter och skillnader till Miami Vice.  

 

Något som eventuellt skulle kunna vara av intresse att ta hänsyn till är att den ena serien är 

amerikansk och den andra brittisk. Redan där skulle det kunna finnas aspekter att begrunda 

beträffande skillnader i produktion och dylikt. Jag har dock valt att inte spekulera eller undersöka 

det närmare då det i det här fallet känns mindre relevant, med tanke på att det skiljer lite mer än 20 
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år mellan serierna. Det är rimligt att tro att det har hunnit ske en hel del i utvecklingen av film- och 

TV-produktion under en sådan lång tid, vilket gör att produktionsland hade varit mer relevant att 

titta närmare på om serierna hade varit samtida.  

 

Något som kom upp under arbetets gång var när jag ville kontrollera om populärmusiken som 

förekommer i de analyserade avsnitten stämde med det jag själv kommit fram till. De står inte med i 

eftertexterna och jag började funderade på vart man skulle kunna hitta information om detta från en 

tillförlitlig källa. På Internet hittade jag en trovärdig fansida till Miami Vice och Life on Mars har en 

egen sida på BBCs webbplats.8 På sidorna går det att hitta allmän information om serierna, samt en 

guide till varje säsong och avsnitt. I fallet med Life on Mars upptäckte jag att de sju låtar som BBC 

har listat inte fullt ut stämmer med det jag själv har kommit fram till. Av de sju har vi bara tre 

gemensamt, vilket förbryllade mig då sidan ändå tillhör BBC som sände serien och därmed borde 

ses som en pålitlig källa. Låtarna som förekommer är identifierade genom att jag själv är bekant 

med dem sedan tidigare och utöver det har jag på egen hand kontrollerat dem genom att lyssna till 

spåren på skiva och jämfört mot avsnittet. Därmed kan jag säkert säga att de uppgifter BBC ger om 

musiken inte stämmer med det som förekommer i avsnittet. Därför har jag inte heller någon källa att 

referera till när det kommer till låtarna i Life on Mars annat än mina egna förkunskaper.9  

 

1.5.1 Uppsatsens och analysens uppbyggnad 
I uppsatsens första del tar jag upp och pratar rent generellt om musik och rörliga bilder utifrån min 

valda litteratur. Inledningsvis berörs hur vårt hörselsinne behandlar ljudintryck, vad vi vanligtvis 

uppfattar medvetet och inte. Därefter följer vad några olika forskare anser att musiken fyller för 

funktion i film, kort historik om populärmusikens intåg och några olika former av tystnad. 

Avslutningsvis, utifrån Donnelly, diskuterar jag musikens plats och funktion i TV-dramer innan jag 

därefter presenterar min egen analys i ämnet.  

 

I min undersökning har jag tittat på vilken typ av musik som förekommer och i vilka sammanhang, 

om den är diegetisk eller icke-diegetisk samt vilken funktion den fyller. Då jag tar upp diskussioner 

om filmmusik medvetet ska höras eller inte kommer extra vikt att ligga på populärmusiken; om den 

fyller någon annan funktion än instrumentalmusiken, om texten har någon relevans och om den 

tycks distrahera oss från handlingen. Jag har även tagit upp vad som sagts om Miami Vice i tidigare 

forskning och undersökt hur väl det tycks stämma med min analys.  

 

                                                
8 www.miamivicechronicles.com (besökt: 2008-12-15) och www.bbc.co.uk (besökt: 2008-12-15)  
9    Se bilaga för BBCs låtlista och mina iakttagelser. 
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I min presentation av analysen kommer jag att börja med att ta upp varje avsnitt för sig och 

presentera olika scenarion där musiken förekommer under uppdelningen instrumentalmusiken, 

populärmusiken och tystnader. Därefter kommer jag kort sammanfatta de olika typer av funktioner 

jag upptäckt att musiken fyller och göra en kort jämförelse mellan de båda serierna och se vad jag 

kan hitta för likheter och skillnader. De sjungna låtarna kommer jag att presentera låttexterna till, de 

delar utav dem vi får höra, och se om de har någon koppling till det som sker i bild. Om någon rad 

är av extra intresse är den fetmarkerad. Kommentarer om vad som sker i bild samt betydande klipp 

står till höger om sångtexten.  
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2 Musik och rörliga bilder 
Film består av en rad olika element såsom ljussättning och kameravinklar med flera som alla gör 

sitt för att skapa en filmupplevelse. Även ljud och musik är viktiga komponenter men vad som 

skiljer dem från de andra är att vi inte ser utan hör dem. Skillnaden är att vår uppfattning genom 

hörseln är långsammare och mer selektiv, vi kan bara medvetet fokusera på en till två ljudhändelser 

åt gången. Vår uppfattningsförmåga genom hörseln är alltså inte lika direkt som genom synen.10  

 

Av alla ljudintryck vi dagligen tar in behöver vårt hörselsinne rangordna dessa utifrån hur viktiga de 

är för oss. Det som främst fångar vårt öras uppmärksamhet är mänskliga röster och ljud som 

signalerar fara. Andra ljud såsom olika akustiska bakgrundsmiljöer är av mindre betydelse för vår 

överlevnad och därför registrerar vi vanligtvis inte dessa medvetet. I de flesta fall noterar vi inte ett 

pågående ljud förrän i det ögonblick det försvinner. Filmmusiken kan också räknas in här i viss 

mån, den finns där i bakgrunden oftast utan att vi uppmärksammar den. En anledning till det är att 

vi vanligen är så uppslukade av berättelsen i sig och har vårt främsta fokus på de visuella 

händelserna och dialogerna.11 Musiken förpassas istället till den delen av vårt bakre medvetande 

som är mer mottaglig för känslomässig manipulation än för att göra kritiska bedömningar.12 

 

Ska filmmusiken höras? Det vill säga, är det meningen att vi ska uppmärksamma den? Givetvis hör 

vi musiken men som jag tog upp ovan registrerar vi den inte alltid lika medvetet. Hur väl vi 

uppmärksammar musiken beror på till vilken grad vi behöver vara medvetna om den, vilken uppgift 

den har, något jag kommer att återkomma till längre fram. Musiken utgör ofta ett slags komplement 

till det vi ser och i flesta fall räcker det därför med att musiken håller sig i bakgrunden av vårt 

medvetande. Den tillför därmed sitt till filmupplevelsen utan att distrahera oss och vi kan behålla 

fokus på vad som sker i bild.13 Dess funktion kommer alltså fram som bäst när den samarbetar med 

bilderna på ett sätt som gör att vi inte tänker på att det sker. Men låter man sig inte svepas med fullt 

ut i filmens berättelse är man troligen mer mottaglig för att medvetet notera musiken. Möjligen är 

det även så att musiker och de som intresserar sig för filmmusik har lättare för att lägga märke till 

musiken medan andra inte medvetet hör den då de är uppfångade av filmen i övrigt.14  

 

 

 

                                                
10 Gorbman 1987:11f 
11 Bryngelsson 2006:15 
12 Gorbman 1987:11f 
13 Burt 1994:5f 
14 Donnelly 2005:7 
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2.1 Musikens funktion i film 
Att matcha musik till bilder är lite utav en konst. Det gäller att hitta ett sätt för musiken att smälta 

samman med filmens dramatiska mening och struktur utan att den distraherar och avleder tittarens 

uppmärksamhet eller skapar obalans på grund av att den används på ett överdrivet sätt.15 Oavsett 

vilken musik man väljer för att ackompanjera en viss sekvens av bilder, kommer den att skapa 

någon form av effekt och mening till det vi ser. Den kan vara komisk, ironisk, skrämmande och så 

vidare. Musiken kan vara helt i harmoni till det vi ser eller raka motsatsen och skapa en förvirring 

hos publiken. Resultatet kan bli olika passande men vad utgången blir beror helt på musikens 

dynamik och struktur i relation till bilderna.16 Oftast är vi så vana vid att höra en viss typ av musik i 

ett specifikt sammanhang att vi därför inte direkt noterar den. Däremot skulle vi troligen lägga 

märke till musiken om denna byttes ut till annan musik som inte stämmer in lika väl, eller som vi 

inte har förväntat oss att höra, i detta specifika sammanhang.17  

 

George Burt beskriver i sin bok The Art of Film Music musik som något som på egen hand inte kan 

representera någonting utan den öppnare snarare upp för associationer. Detta blir desto mer 

tydligare när musiken upplevs tillsammans med bilder i en dramatisk kontext. Burt menar att vi 

alltid gör någon form av koppling så fort vi ser bilder till musik, om än det kanske bara sker 

undermedvetet. I vissa fall kan bilden i sig ge oss så lite information att vi behöver ha musik för att 

få en aning om vilken stämning som råder och vad vi kan förvänta oss. För att ta Burts exempel: vi 

ser bilden av ett berg och vid foten av detta ett hus med en rykande skorsten. Med bara den bilden 

vet vi inte vad som pågår bakom väggarna, är det en lycklig familj som gör sig redo för att sova 

eller har det precis skett ett mord?18 

 

Kompositören Aaron Copland myntade 1949 fem olika filmmusikfunktioner, vilka forskare brukar 

återkomma till.19 Dessa funktioner är att:  

 

(1) skapa en övertygande atmosfär av tid och rum; 

(2) understryka karaktärernas outtalade känslor eller psykologiska tillstånd;  

(3) utgöra en neutral bakgrundsutfyllnad till det pågående dramat;  

(4) ge en känsla av kontinuitet;  

                                                
15 Burt 1994:5 
16 Gorbman 1987:15f 
17 Donnelly 2005:8 
18 Burt 1994:10 
19  Se exempelvis Smith 1996:232 och Donnelly 2005:10 
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(5) betona den teatraliska uppbyggnaden av en scen och runda av den med känsla av avslut.20  

 

Det vi kan fråga oss är om dessa fem punkter fortfarande kan anses gälla än idag? Det är ju ändå 60 

år sedan de presenterades! Nog har de några år på nacken men jag anser att de fortfarande idag 

känns lika aktuella. Däremot skulle jag vilja göra ett par tillägg till Coplands funktioner, endera som 

egna punkter eller som ett utvecklande av de gamla. Jag saknar något om att musiken leder tittaren, 

det vill säga att filmskaparen med hjälp av musiken kan få oss att fokusera på vissa detaljer som kan 

vara av betydelse för oss att lägga märke till. Gorbman säger till exempel: ”music sets moods and 

tonalities in a film; it guides the spectator's vision both literally and figuratively.”21  Låt oss kort 

återgå till Burts exempel ovan. Eftersom vi i det fallet inte får ut någon information av bilderna om 

vad som pågår, är det musiken som får tala om det för oss. Det skulle jag räkna som ett exempel av 

guidning, andra former skulle kunna vara att få tittaren att flytta fokus från en sak i bilden till en 

annan. Det vill säga att musiken uppmärksammar oss om någonting.  

 

Det andra jag vill lägga till är att musiken utlöser känslomässiga reaktioner hos oss. K.J. Donnelly 

diskuterar i sin bok The Spectre of Sound om hur vi uppfattar musiken och de känslomässiga 

reaktionerna den kan utlösa. En jämförelse görs med Pavlovs hundar-experimentet där hundarna 

lärde sig förknippa ett visst ljud med mat och framkallade samma reaktion varje gång de hörde 

ljudet. På samma vis har vi som tittar lärt oss att förknippa vissa typer av musik med vissa känslor 

som automatiskt framkallas när vi hör musiken och ser den i relation till det som sker i bild. Det 

signalerar hur vi bör reagera till det som utspelar sig.22 Musiken finns där för att ge uttryck för olika 

former av känslor och stämningar. Typiska exempel är att beröra oss på det lite djupare planet vid 

romantiska scenarion genom att lägga på tonerna av en stråkorkester eller att höja upp stämningen i 

en jaktscen med mer fängslande musik.23 Gorbman anser att filmmusik gör oss mindre kritiska och 

mer benägna att drömma, den får en slags hypnotisk effekt som gör att vi slappnar av och lättare 

försvinner in i fantasins värld.24 

 

För att beskriva denna effekt har Gorbman utvecklat och utökat Coplands fem principer och regler 

för användning av musik. Musikens ”ohörbarhet” är här en viktig punkt. Hennes lista innefattar 

dock mer tekniska aspekter vilket jag inte ansåg relevant för min text och med anledning av det har 

jag valt att inte gå närmare in på de övriga punkterna.25 

                                                
20 Coplands tankar presenterades först i en artikel i New York Times 1949, därefter i bokform. Se Copland 1957:202ff 
21 Gorbman 1987:11 
22 Donnelly 2005:6 
23 Gorbman 1987:79 
24 Gorbman 1987:55ff 
25  Se Gorbman 1987:73 för hennes lista 
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2.1.1 Populärmusikens funktion 

Mycket av det jag tagit upp hittills har främst behandlat instrumentalmusik. Däremot har 

användandet av populärmusik, enligt min definition av begreppet, som ackompanjemang till rörliga 

bilder också förekommit sedan 20-talet och har allt sedan dess successivt stärkt sin plats inom 

mediet. Fenomenet med melodier knutna till filmen började ta sin form under samma tid för att 

sedan kraftigt växa under efterföljande decennier. Ett samarbete mellan skivbolag och 

filmproduktion gav ömsesidig publicitet för respektive produkt och ett ökat finansiellt värde i och 

med skivförsäljningen. Under 60-talet hade de flesta filmbolagen köpt upp eller startat egna 

skivbolag som dotterbolag till sin egen verksamhet.26 Försäljningen av soundtracks började då ta 

fart ordentligt men den viktigaste vändningen i marknadsföringen av soundtracks kom under 80-

talet i och med CD-skivan och musikvideon. Förutom fortsatt försäljning av ny musik gav CD-

skivan skivbolagen en chans att tjäna pengar på sina bakkataloger genom att återutge gamla album 

på det nya och mer hållbara formatet. Med musikvideon fick musik och rörliga bilder även en allt 

starkare relation till varandra.27 Vid ungefär samma tidpunkt började det också bli mer vanligt med 

populärmusik inom TV-dramer. Det varierar dock mellan olika serier hur man har använt sig av 

populärmusiken. I vissa fall är den bara med i kommersiellt syfte, exempelvis som signaturmelodi, 

vilket för övrigt kan signalera till tittaren vad för typ av serie som kan förväntas. I andra fall 

integreras musiken mer i berättelsen och används i dramatiskt syfte.28  

 

Vanliga sätt att använda populärmusik på är att låta den markera tidsepoker, eller att texten får 

kommentera en karaktärs tankar eller situationen den befinner sig i.29 Enligt Gorbman stannar 

handlingen upp när en vokal låt träder in, såväl diegetisk, framförd av någon av karaktärerna, som 

icke-diegetisk. Vad som annars skulle vara en ”neutral bild” får troligen en annan tolkning av oss 

som tittare när sångtexten pockar på vår uppmärksamhet. Då sångtexter och handling tycks tävla 

om uppmärksamheten, får vokala låtar fungera som en kommentar till en för stunden ”frusen” 

handling, snarare än att ”delta” i den och föra den framåt.30 Att musik med sång lättare fångar vår 

uppmärksamhet, beror på att den mänskliga rösten hör till de ljud som vi uppfattar främst och 

övriga klanger sorteras därefter i bakgrunden. Vi lyssnar med andra ord olika på musik med 

respektive utan sång.31 

 

                                                
26  Smith 1998:27ff 
27  Smith 1998:199ff 
28 Donnelly 2005 kap 7 
29 Bjurström & Lilliestam 1993:2, de pratar om ”rockmusik” som tidsmarkör men jag räknar rockmusik som 

populärmusik, se Blokhus & Molde 2004 
30 Gorbman 1987:19f 
31 Bryngelsson 2006:127 
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2.1.2 Tystnadens funktion 

Under stumfilmseran var musiken för det mesta kontinuerlig och allenarådande då det inte fanns 

några andra ljud som var med och slogs om utrymmet. Vid införandet av ljudfilm fick musiken 

istället börja anpassa sig efter diegetiska miljöljud och dialoger.32 När det idag större delen av tiden 

förekommer någon form av ljud eller musik, får tystnad en speciell effekt när den väl inträffar, på 

samma sätt som vissa former av ljud används för att skapa en viss stämning i olika situationer.33  

 

Jag har delvis valt att utgå från Gorbmans tre former av olika tystnader. Den första är den diegetiskt 

musikaliska tystnaden som innebär att tittaren bara hör naturliga miljöljud från berättelsevärlden 

och ingen pålagd bakgrundsmusik. Den andra är den icke-diegetiska tystnaden där ingen musik eller 

andra ljud förekommer varken diegetiskt eller icke-diegetiskt, med andra ord råder total tystnad. 

Den tredje är den strukturella tystnaden (structural silence) där musik saknas på ett ställe där vi 

förväntar oss att höra den då vi tidigare i filmen hört musiken vid motsvarande scener. Vi görs på så 

vis medvetna om att den saknas.34 

 

Det finns dock vissa problem med Gorbmans begreppsnamn. Diegetisk musikalisk tystnad betyder 

ordagrant att det saknas musik i dieges, men skulle fortfarande kunna tolkas som att det kan 

förekomma musik icke-diegetiskt. Gorbman menar däremot att musik saknas både diegetiskt och 

icke-diegetiskt. Icke-diegetisk tystnad kan tolkas som att det inte förekommer någon musik eller 

andra ljud icke-diegetiskt, utan bara i dieges. Men enligt Gorbman gäller tystnaden för båda. 

Eftersom jag finner namnen något missvisande kommer jag därför, istället för det första begreppet, 

använda mig utav avsaknad av musik och istället för det andra utav total tystnad. Båda begreppen är 

mina egna.  

 

2.2 Musik i TV-drama 
Donnelly säger att TV är en annorlunda kontext än filmmediet och detta medför att musiken inte 

riktigt används på samma sätt inom TV-drama som i film. Man är inte lika inriktad på att uppnå 

emotionell effekt inom den förra. Det Donnelly menar med TV-drama är: ”TV movies, single 

dramas, mini-series, series (a certain number of episodes) and serials (that can run indefinetely)”.35  

 

TV är dessutom något de flesta av oss ser varje dag och på så vis blir den uppmärksamhet vi ger 

den mer oregelbunden till skillnad från när vi ser en film. Inom film siktar man på att ge en ljud- 
                                                
32 Donnelly 2005:10f 
33 Bjurström & Lilliestam 1993:18 
34  Gorbman 1987:18f 
35  Donnelly 2005:110ff 
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och bildupplevelse som är oavbruten, där musiken har möjligheten att bygga upp en stämning under 

en längre tid. Inom TV handlar det mer om att betona vissa ögonblick och kortare dramatiska 

stunder. TV är ett ”talkative medium” och oftast lyssnar vi mer till TV än tittar då vi tenderar att 

sysselsätta oss med andra saker samtidigt som den står på.36 Ta som exempel en biosalong, dit vi 

går för filmens skull medan det hemma alltid finns något annat man samtidigt kan ha för händerna 

till TV-tittandet. Ljud och musik får då oftast funktionen att den upplyser oss om när något 

spännande eller intressant är på gång och får oss att titta upp från vår stundande sysselsättning.   

 

Bakgrundsmusik för TV har aldrig riktigt fullt ut följt samma konventionella regler att knyta 

musiken till dramat likt man gör i långfilmer. Även om användandet av musik för TV-drama kan 

liknas vid den för film menar Donnelly att där finns skillnader i teknik och produktion som gör att 

man inte riktigt kan räkna musik för TV som filmmusik. Därmed bör den inte heller analyseras som 

sådan. Han lyfter fram de tekniska förutsättningarna som en av skillnaderna men poängterar att 

ljudupplevelserna inom TV-produktioner börjar närma sig de inom film. Detta mycket tack vare 

den ökande populariteten av hemmabiosystem.37 Sett till den fyraårsperiod som har passerat sen 

Donnellys bok kom ut 2005, finns det enligt min uppfattning inget som talar emot att detta 

stämmer. Allt fler TV-program, inte bara dramer, sänds i surroundljud och en välutrustad TV- och 

ljudanläggning verkar finnas i var och varannan persons hem för en ökad film- och TV-upplevelse.  

 

En annan aspekt är den ekonomiska, i alla fall förr var budgeten för musik inom TV inte särskilt 

stor till skillnad från den till film.38 Därav har man flitigt använt sig av katalogmusik. Men man 

upptäckte i slutet av 70-talet och början av 80-talet att det inte var en sådan stor kostnad att använda 

sig av populärmusik som man trott. Skivbolagen letade samtidigt efter nya alternativ att sprida 

musiken på, något som blev än viktigare när CD-skivan senare dök upp och man såg en möjlighet 

att tjäna pengar på sina bakkataloger. Att samarbeta med film- och TV-branschen gav något till alla 

parter såväl ekonomiskt som i publicitet.39 

 

 

 

 

                                                
36  Donnelly 2005:111 
37  Donnelly 2005:110ff 
38 Donnelly 2005:112 
39 Donnelly 2005:137 
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3 Musiken i Miami Vice och Life on Mars  

I presentationen av min studie börjar jag med att ta upp varje serie för sig enligt följande upplägg: 

en kort beskrivning av serien, sen följer i avsnittet om Miami Vice en presentation om vad som 

sagts i tidigare forskning. Därefter min analys med efterföljande summering av vad jag har kommit 

fram till och sist en kort jämförelse mellan de båda serierna. Analysen har jag delat upp under 

indelningarna instrumentalmusiken, populärmusiken och tystnader. Jag kommer att titta på i vilka 

sammanhang musiken förekommer och vad den fyller för funktion i relation till bilderna. Under 

populärmusik kommer tillika texterna att presenteras för att se om de tycks ha någon relation till 

dramat. 

 

3.1 Miami Vice 
Miami Vice är en amerikansk serie om de två detektiverna James Crockett och Ricardo Tubbs som 

jobbar undercover för att komma åt Miamis största narkotikasmugglare. Serien skapades av 

Anthony Yerkovich och spelades i fem säsonger och sändes under 1984 till och med 1989.40  

 

3.1.1 Tidigare forskning om Miami Vice 
Under mitten av 80-talet kom en ny våg av kommersiella TV-program som försökte tilltala den 

unga och modemedvetna publiken. Polisdramat Miami Vice var en av de främsta bland de nya 

serierna och den talas om som en nyskapare på många plan. Robb Wright beskriver den så här:  

 

The show set a new standard for leading-edge chic in its look – clothing, set design, cars – and its 

sound – dialogue and, above all music. Each episode featured a soundtrack that was a blend of 

current pop songs and a catchy, synthesizer-dominated score by Jan Hammer. The use of pop 

music gave the show ‘street credibility’ with its target audience and it became a huge commercial 

success, running for five seasons.41  

 

Utöver den instrumentala musiken Jan Hammer komponerade för serien använde man sig av topp 

20-hits från tidpunkten serien spelades in, vilka beskrivs av John Fiske som ”interruptions in the 

narrative”. Det vill säga, att de sällan tillför någonting till handlingen, vår förståelse av den och 

karaktärerna, eller för berättelsen framåt. Musiken blir mer som en paus och är troligen mest där för 

vårt eget nöje: ”it is fair to assume that their function is purely pleasureable.”42  

 

                                                
40 www.imdb.com (besökt: 2009-01-01) 
41 Wright 2003:18 
42 Fiske 1987:255 
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Miami Vice beskrivs bland annat som en serie som bär karaktärsdrag från musikvideon. Den i sin 

tur ses av Fiske som den första postmoderna televisionen.43 Det han menar med postmodern är ett 

förnekande av skillnader mellan genrer och att influenser från olika håll ska flyta samman och inte 

kunna särskiljas. I fallet Miami Vice som tas upp här så har den påverkats av reklam, musikvideo 

och mode som alla flätas samman till en helhet.44 

 

Wright resonerar på ett likartat sätt som Fiske kring musikens funktion och menar även att Miami 

Vice kan verka lite ”antik” för oss som ser den idag, både i utseende och i ljud. Han menar att 

musiken verkar ha valts mest för att det var ”hippt” just då snarare än att fylla något mer specifikt 

syfte för berättelsen.45  

 

Den uppfattningen jag får av det som står att hitta i litteraturen om Miami Vice är att 

populärmusiken inte fyller någon funktion i serien annat än att vara där för ren njutning. Att låtarna 

snarare hejdar berättandet än för den framåt och inte gör något särskilt för karaktärernas tankar, 

känslor och atmosfär i serien.  

 

Jag vill däremot hävda att populärmusiken fyller en viktig funktion för berättandet och vår tolkning 

av bilderna, och det ämnar jag visa med följande analys av musiken från ett av seriens avsnitt. 

 

3.1.2 Handling 
Avsnitt åtta: “The Great McCarthy”, säsong ett. Sändes 16 november 1984 på amerikanska NBC.46  

 

Crockett och Tubbs fångar knarksmugglaren Izzy Moreno för att pressa ur honom namn på män han 

jobbar för. För att rädda sitt eget skinn ger Moreno dem Louis McCarthy som inom kort har en ny 

narkotikatransport på gång. För att nå målet att avslöja honom beslutar Crockett och Tubbs sig för 

att försöka få en plats i det båtrace som McCarthy ska hålla i några dagar senare. Tävlingen är 

strängt sluten men genom att Tubbs charmar in sig hos McCarthys fru Vanessa, blir de båda 

poliserna inbjudna till en stor fest paret håller. Genom en vadslagning över ett parti biljard mellan 

Crockett och McCarthy lyckas den förre vinna sig en plats in i tävlingen. Samtidigt hittas 

McCarthy-parets vän Giff död i poolen och Tubbs börjar få allt större känslor för Vanessa. Dagen 

för båtracet kommer och Crockett och Tubbs lyckas vinna tävlingen. De noterar också McCarthys 

fusk med två identiska båtar, vilket inte bara är för att vinna tävlingen utan också för att föra in 

                                                
43 Fiske 1987:112 
44 Fiske 1987:254 
45 Wright 2003:18 
46 www.miamivicechronicles.com (besökt: 2008-12-15) 
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knarket. Tubbs meddelar polischefen som står beredd med uppbackning vid målgången för att 

arrestera McCarthy och hans män. Senare på kvällen dyker Moreno upp igen vid Crocketts båt med 

den pistol som dödade Giff, labbrapporter visar även att Vanessa är den skyldige. Tubbs meddelas 

om denna nyhet och får besviket arrestera Vanessa som han precis spenderat kvällen med. 

 

3.1.3 Instrumentalmusiken 

När det kommer till instrumentalmusiken har jag funnit olika typer av scenarion där den 

förekommer. Tempot på låtarna är anpassade efter den scen de ingår i så att det matchar det som 

utspelar sig. Jaktscenerna som förekommer ackompanjeras av snabb musik. Vid scener som är mer 

spänningsfyllda är musiken mörk, långsam och smygande med inslag av mystik och till romantiska 

scener är tonerna oftast lättsamma och sensuella. Funktionen för den instrumentala musiken är 

främst att markera atmosfären som vi som tittare ska känna inför det som sker i bild. Vi får en 

fingervisning om det är något skumt på gång, en karaktär är nedstämd, det är kärlek i luften och så 

vidare. Det förekommer även att samma stycke återkommer som ett slags ledmotiv.  

 

I just det här avsnittet återkommer en melodi, vars ton är mjuk och sensuell, som ackompanjemang 

till scener med Tubbs och Vanessa. Den kan ses som ett ledmotiv och markör för den flirtiga 

stämningen mellan de båda. Första gången den förekommer är när de möts i Vanessas klädbutik där 

den ligger kvar hela scenen. Nästa tillfälle är hemma hos paret McCarthy som bjudit hem 

detektiverna på brunch. Scenen börjar utan någon pålagd musik och en kort dialog utspelar sig 

mellan de fyra innan Vanessa smakar på och kommenterar det vin Tubbs dricker. Utifrån deras 

blickar och leenden ser vi den sensuella stämningen växa mellan dem vilket förstärks utav melodin 

som kommer in. Längre fram kommer även två scener där vi ser dem tillsammans i säng med 

ledmotivet som bakgrund. Musiken fungerar som ett romantiskt tema för Tubbs och Vanessa, vi lär 

oss förknippa just det stycket med de två och den förstärker vår aning om att det är någonting på 

gång mellan dem. Den kommer in redan första gången de möts, vi upplever att stämningen byggs 

på vid nästa tillfälle, och vi anar vad som kommer att ske vilket vi får bekräftat längre fram. 

 

Att stycket är speciellt för de två märks när en av deras romantiska scener efterföljs av en scen med 

Crockett och hans tjej Gina. Paret har en mysig afton på Crocketts båt men musiken från föregående 

scen har bytts ut till en annan med romantisk ton. Strax därpå dyker Moreno upp med information 

som är av betydelse för fallet och med det övergår musiken i en mer spänd ton. Den markerar en 

ändring av atmosfär i scenen. Musiken upplevs ge en mystisk atmosfär och liknande musik 

förekommer dels vid ett förhör av Moreno i början av avsnittet och dels när Tubbs och Crockett 

smyger runt på McCarthys båt för att leta efter ledtrådar för knarksmugglingen. 
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Det förekommer en scen där instrumentalmusiken inte tycks tillföra någon särskild stämning annat 

än att den är där som en neutral bakgrundsutfyllnad. Tidigt i avsnittet finns en scen där McCarthy 

och Giff sitter vid stranden och tittar på en motorbåt som kör runt i havet. Tubbs sitter vid bordet 

intill och börjar efter en stund att prata med de båda männen. Från klippets början ligger en spänd 

och relativt långsam instrumental melodi över bilderna. Noterbart är att musiken fortsätter ligga 

kvar på samma volym även under dialogen istället för att sänkas till förmån för den. Det får 

konsekvensen att musiken stör dialogen och gör det svårt att fokusera på den. Scenen upplevs 

därför en aning ansträngande att följa då tre olika ljud; musiken, dialog och återkommande 

motordån från båtarna beblandas och tävlar om uppmärksamheten. 

 

3.1.4 Populärmusiken 
Det förekommer fyra populärmusikaliska låtar i avsnittet jag valt. Rod Stewarts ”Some Guys Have 

All the Luck”, Laura Branigans ”Self Control”, Lindsey Buckinghams ”Go Insane” och 

Steppenwolfs ”Born to Be Wild”. De tre första är från 1983–84, den tidsperiod som första säsongen 

spelades in och visades, medan den fjärde är från 1969. Låtarna av Stewart och Branigan hörs inte i 

original utan framförs av ett liveband som spelar på en fest hemma hos McCarthy. De andra två 

hörs dock icke-diegetiskt och i sina originalversioner.  

 

De två låtarna som framförs diegetiskt fyller redan där en funktion i sig som en del av 

berättelsevärlden. ”Some Guys Have All the Luck” är den första vi hör och den börjar direkt med 

klippet till scenen av ett rum fyllt av glada, dansande människor. I nästföljande klipp ser vi bandet 

som strax därpå börjar sjunga och under ungefär två minuter varvas klippen mellan bandet och de 

dansande gästerna. Nästa klipp tar oss till ett intilliggande rum där Tubbs och Crockett träffar på 

Vanessa och Giff. Då vi befinner oss i ett annat rum hörs musiken nu helt naturligt lite lägre. Vi kan 

fortfarande urskilja texten men den upplevs inte störa den kortare dialog som utspelar sig. Crockett 

och Tubbs fortsätter sen vidare och vi klipps till ett tredje rum, som verkar ligga längre ifrån 

rummet med bandet då vi nätt och jämt hör musiken. Efter några sekunder kan vi notera applåder 

och efter det hörs inget annat än dialog och rumsakustik i den pågående scenen.  

 

Den delen utav texten till ”Some Guys Have All the Luck” som vi hör ser ut enligt följande: 
Some guys have all the luck  
Some guys have all the pain  
Some guys get all the breaks  
Some guys do nothing but complain  
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Alone in a crowd on a bus after work  
and I'm dreaming  
The guy next to me has a girl in his arms  
My arms are empty  
How does it feel when the girl next to you  
says she loves you  
It seem so unfair when there's love everywhere  
but there's none for me  
  
Some  guys...  
  
Someone to take on a walk by the lake Klipp till nästa rum  

Lord let it be me  
Someone who's shy  
Someone who'll cry at sad movies  
I know I would die if I ever found out  
she was fooling me  
You're just a dream and as real as it seems  
I ain't that lucky  
  
Some guys...  
  
All of my friends have a ring on their finger  
They have someone... 47 Klipp till det tredje rummet 

 

Texten upplevs inte ha någon koppling till det som sker i bild utan låten fyller funktionen av att 

vara ett nöje för gästerna då den hörs i dieges. Det är en glad och dansvänlig melodi, bandet är 

glada och de dansande gästerna likaså. Låten tillsammans med bilderna ger en förståelse om vilken 

miljö vi befinner oss i, det är fest och vi som tittar försätts i stämning med musiken. Eftersom 

musiken startar samtidigt med scenen har ännu inget nytt i handlingen hunnit utspela sig och det 

finns inget annat för texten att kommentera. Det blir ett uppehåll i berättelsen för att ge tittaren en 

uppfattning om rummet, miljön och stämningen, innan vi går vidare.  

 

Den andra låten bandet framför är Laura Branigans ”Self Control”. Föregående scen avslutas med 

att vi hör dem påbörja en ny låt, och Vanessa och Tubbs bestämmer sig för att gå och dansa. 

Påföljande klipp tar tittaren tillbaka till rummet med de dansande gästerna och bandet. Scenen 

håller på i cirka en och en halv minut och klippen växlar mellan bandet och de dansande gästerna 

där Vanessa och Tubbs nu finns ibland dem och snart börjar kyssas. Musiken är fortsatt lika glad 

                                                
47 www.metrolyrics.com (besökt: 2008-12-01) 
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och dansant som tidigare. Skillnaden nu i jämförelse med scenen där ”Some Guys Have All the 

Luck” framfördes, är att det har hunnit ske saker i handlingen och sker också under låtens gång. 

Delar av låttexten här skulle kunna tolkas som en kommentar till de känslor som tar sig uttryck 

mellan Tubbs och Vanessa. Texten går enligt följande i relation till det som sker i bild: 

 
In the night no control Bandet i bild 

Through the wall something's breaking  
Wearing white as you're walking  
Down the street of my soul  
  
You take my self you take my self control Klipp till Tubbs & Vanessa 

You got me living only for the night  
Before the morning comes  
A story's told  
You take my self you take my self control  Tubbs & Vanessa börjar kyssas 

Another night, another day goes by  
I never stop myself to wonder why  
You help me to forget to play my role  Klipp tillbaka till bandet 

You take my self you take my self control  
  
I, I live among the creatures of the night  
I haven't got the will to try and fight  
Against a new tomorrow  Klipp till de dansande gästerna 

So I guess I'll just believe it  
That tomorrow never comes  
   
A safe flight I'm living in the forest of my dream Klipp tillbaka till bandet 

I know the night is not as it would seem  
I must believe in something  Klipp till Tubbs & Vanessa 

So I'll make myself believe it  

That this night will never go  
Ohoho, ohoho,ohoho, ohoho Ohoho...48 Panorering till McCarthy, klipp tillbaka till bandet  
 

Tubbs flirt med Vanessa är, som tidigare nämnts, till för att detektiverna ska kunna nästla sig in hos 

paret McCarthy. Under avsnittets gång verkar dock Tubbs få känslor för henne på riktigt, vilket 

Crockett noterar och varnar honom för. Tubbs håller på att begå misstaget som polis att falla för en 

person som är en del i deras pågående fall. Textraderna ”you take my self control” och ”you help 

me to forget to play my role” skulle kunna tolkas som kommentarer till Tubbs situation, medan 

resten av texten möjligen skulle kunna ses som en form av kommentar till vad som troligen pågår i 
                                                
48 www.sing365.com (besökt: 2008-12-01) 
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Tubbs tankar. För att återvända till Coplands fem punkter så skulle man troligen kunna applicera 

alla fem på den här scenen men andra punkten i synnerhet; ett understrykande av karaktärens 

outtalade känslor eller psykologiska tillstånd. Min uppfattning är att låten här fyller flera funktioner, 

som ett bidrag till feststämningen och att den för oss tittare också kan tolkas som en kommentar till 

det pågående dramat. 

 

I scenen som utspelar sig mellan de två låtarna bandet framför befinner sig Crockett i ett rum där 

McCarthy och en annan man spelar biljard. Några av gästerna betraktar spelet och lyssnar på värden 

som berättar en anekdot. Efter cirka en halv minut kan vi svagt höra att bandet avslutar sin låt till 

applåder, samtidigt som McCarthy vinner omgången. Ingen ny musik börjar utan nu hörs bara 

rumsakustiken av dialogen som utspelar sig och det tolkar jag som en markering för att någonting 

av allvar är på gång. Vilket också stämmer då Crockett utmanar McCarthy på ett nytt parti, med sin 

Ferrari som insats om han förlorar och en plats i båtracet om han vinner. McCarthy antar 

utmaningen och de båda männen tar varsin kö och spelet startar. Samtidigt som Crockett greppar 

sitt redskap börjar Lindsey Buckinghams ”Go Insane” spelas icke-diegetiskt. Låten pågår lite längre 

än en minut medan herrarna spelar och tonar sen ut när Crockett står klar som segrare. Texten har 

inte någon relation till det som sker förutom ett par rader. Jag noterade att de inledande raderna i 

första versen ”Two kinds of people in this world/Winners, losers” inte bara passar väldigt bra till 

den smått rivaliska tävlingsstämningen. Klippen mellan de båda männen har dessutom matchat 

texten så att Crockett är i bild när ”winners” sjungs och McCarthy vid ”losers”. Likaså är den senare 

av männen i bild när textraden ”Two kinds of trouble in this world” hörs och han ser hur Crockett 

vinner sig en plats i båtracet. Möjligen tänker McCarthy att det är ett problem att någon han knappt 

känner ska delta i hans tävling som dessutom går ut på att smuggla in narkotika.   

 

Texten: 
Two kinds of people in this world  
Winners, losers Klipp mellan Crockett & McCarthy 

I lost my power in this world  
Cause I did not use it  
  
So I go insane  
Like I always do  
And I call your name  
She's a lot like you  
  
Two kinds of trouble in this world McCarthy i bild 

Livin, dying  
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I lost my power in this world  
And the rumours are flying  
  
So I go insane  
Like I always do  
And I call your name  
She's a lot like you49  
 

Låten får möjligen lite mer känsla av musikvideo här och är främst en bakgrundsutfyllnad till 

biljardpartiet. Hade man istället valt en instrumentallåt med en mörk och mystisk klang hade scenen 

fått en mer allvarligare ton. Nu får det istället en lättsam atmosfär i och med den popiga melodin 

och en liten finurlig effekt med “winners-losers”-raden. 

 

Den sista låten, Steppenwolfs ”Born to Be Wild”, kommer när det är dags för tävlingen. Båtarna är 

igång och en man med mikrofon drar tävlingsreglerna och avslutar med att fråga: ”Where’s the 

number five entry?” Direkt klipps vi till Crocketts och Tubbs båt som kommer i full fart samtidigt 

som låten startar med sitt direkta och tuffa gitarrintro. Tävlingen startar och under cirka tre minuter 

hör vi låten till klippen över den pågående tävlingen och det hela får väldigt mycket känsla av 

musikvideo.  

 
Get your motor runnin'  Vi hör och ser Crocketts båt gasa 

Head out on the highway  
Lookin' for adventure  
And whatever comes our way  
  
Yeah Darlin' go make it happen  
Take the world in a love embrace  
Fire all of your guns at once  
And explode into space  
  
I like smoke and lightning  
Heavy metal thunder  
Racin' with the wind  
And the feelin' that I'm under  
  
Yeah Darlin' go make it happen  
Take the world in a love embrace  
Fire all of your guns at once  

                                                
49 www.lindseybuckingham.com (besökt: 2008-12-01) 
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And explode into space  
  
Like a true nature's child  
We were born, born to be wild  
We can climb so high  
I never wanna die  
  
Born to be wild  
Born to be wild50  
 

Som jag påpekade innan är den här låten inte ny vid tidpunkten serien spelades in utan 16 år 

gammal. Texten upplevs inte ha någon direkt anknytning till vad som sker men passar ändå bra in, 

och det bidrar ännu mer till musikvideoreferensen. Musiken ackompanjerar klippen under racet och 

funktionen blir att den bidrar med en känsla av kontinuitet. Utan någon form av musik skulle det 

förmodligen te sig tomt, tråkigt och med risk för att tittaren tappar intresset. Troligen skulle även en 

instrumentallåt få samma effekt och riskera uttråkning hos tittaren. Röster fångar vår 

uppmärksamhet, därför kan en låt med tillhörande sång till en sådan lång sekvens av bilder hjälpa 

oss att hålla kvar fokus på vad som händer.  

 

3.1.5 Tystnader 
Det finns ett par scener där tystnad gör sig extra märkbar. Det första tillfället är när Crockett och 

Tubbs besöker Giff på hans kontor för att förhöra sig om hans relation till McCarthy. Inga andra 

ljud hörs utöver dem de själva åstadkommer samt dialog. Tystnaden gör sig mest märkbar när 

Tubbs och Crockett går igenom Giffs bokföring och upptäcker att han fifflat pengar åt McCarthys 

fru Vanessa. När poliserna frågar honom om detta, bidrar den tysta miljön till att förstärka 

stämningen av den obekväma sits Giff hamnat i.  

 

Andra tillfället är när Tubbs och Crockett talar allvar med varandra i korridoren på poliskontoret. 

Crockett varnar Tubbs för att falla för Vanessa vilket Tubbs förnekar att han har gjort. Avsaknaden 

av musik och miljöljud bidrar till allvaret. En liknande stämning utspelar sig i biljardscenen jag tog 

upp tidigare. Det uppstår en kort rumslig tystnad då vi inte längre hör livebandet i bakgrunden, 

andra miljöljud eller pålagd musik, och under dessa sekunder kommer utmaningen. Tystnaden 

förstärker och markerar den spänning som uppstått mellan de båda herrarna.  

 

Det sista stället att notera är slutscenen där Crockett möter Tubbs utanför Vanessas hus för att 

                                                
50 www.steppenwolf.com (besökt: 2008-12-01) 
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berätta att det är hon som ligger bakom mordet på Giff. Musiken tonar ut under deras dialog och det 

enda som hörs är syrsor när Tubbs uppgivet säger att han tar på sig att arrestera henne. Tystnaden är 

inte fullständig men atmosfären blir ändå väldigt påtaglig av syrsorna och den markerar Tubbs 

känslotillstånd. 

 

Det förekommer med andra ord ingen total tystnad i avsnittet, bara scener med avsaknad av musik 

och andra former av miljöljud men med dialog. Vi kan se det som naturliga former av tystnader 

men som ändå får effekten att scenen kan kännas mer påtaglig. Dessa scenarion är vad Gorbman 

troligen skulle placera under diegetisk musikalisk tystnad. 

 

3.1.6 Sammanfattning av Miami Vice 
Enligt de kommentarer om serien jag tidigare tog upp utifrån litteraturen, säger man att 

populärmusiklåtarna mest är där för vårt eget nöjs skull. Och självklart känns det mer njutningsfullt 

att höra en poplåt under exempelvis den scen där Crockett och McCarthy spelar biljard. Som jag 

nämnde kunde man där istället ha valt att understryka allvaret med ett instrumentalt stycke av 

mörkare ton. Dock vill jag påstå att populärmusiken inte bara får en nöjsam effekt utan den tycks 

ibland även kunna ses som en kommentar till det som sker. Jag håller med Fiske om att serien ofta 

får känslan av musikvideo, framför allt i fallet med ”Born to Be Wild” där man spelar hela låten. 

Däremot bidrar den också med kontinuitet till den långa bildsekvensen över båtracet, vilken för 

övrigt behöver vara av den längden för att ge en känsla av att det är ett långt lopp. Möjligen skulle 

tidshoppet bli för stort om man kortade ner sekvensen. Instrumentalmusik till en sådan lång rad av 

klipp utan dialog skulle troligen riskera uttråkning hos tittaren. En medryckande låt de flesta av oss 

känner igen medverkar till att vi rycks med i stämningen och håller oss kvar.  

 

Låtarna som framförs live i dieges tror jag inte kan upplevas lika distraherande på samma sätt som 

vi möjligen kan bli av icke-diegetiska spår. Det behöver inte enbart innebära ett liveband i 

berättelsen som det gör här i analysen, utan egentligen vilken musik som helst med källa i 

fiktionsvärlden. Jag kan tänka mig att vi accepterar musik med sång mer när den förekommer som 

en del i dieges än när den släpps in som icke-diegetisk.  

 

Att använda populärmusik bidrar även till känslan av ”nutid” och det moderna som var när den 

skapades. För oss som ser den idag så ger den mer en retrokänsla. Musiken fungerar med andra ord 

som en tidsmarkör.  
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Instrumentalmusiken i sin tur fyller funktionerna att den markerar atmosfär av rum och miljö och 

stämning mellan karaktärer. Den brukar oftast ligga kvar under dialog vilket populärmusiken sällan 

gör, i alla fall inte den icke-diegetiska populärmusiken. En trolig anledning till det är att sång skulle 

riskera störa eventuell dialog. Dialog däremot kan vara en av anledningarna till att vi sällan lägger 

märke till instrumentalmusiken då vi har vårt fokus på det som sägs. 

 

3.2 Life on Mars 
Life on Mars är en brittisk polisserie skapad av Mathew Graham, Tony Jordan och Ashley 

Pharoah.51 Serien utspelar sig i Manchester och handlar om kriminalkommissarien Sam Tyler som 

efter en olycka vaknar upp i 70-talet. Samtidigt som han gör sitt bästa för att anpassa sig till att 

jobba i sin nya miljö, försöker han få klarhet i sin situation. Har han blivit galen, ligger han i koma 

eller har han bara rest bakåt i tiden och hur ska han i sådant fall ta sig därifrån? Serien gavs ut i två 

säsonger om sammanlagt 16 avsnitt à cirka 60 minuter och sändes mellan 2006-2007.52 

 

3.2.1 Handling 

Avsnitt ett, säsong ett. Sändes första gången 9 januari 2006 på brittiska BBC.53 

 

Sams liv vänds upp och ner när hans flickvän och kollega Maya blir kidnappad av den seriemördare 

de är på jakt efter. På väg hem från brottsplatsen blir Sam påkörd och hamnar i koma och när han 

vaknar upp är det inte längre år 2006 utan 1973. Förvirrad tar han sig till polisstationen där hans 

prat om mobiltelefoner och moderna polismetoder får hans nya kollegor att tro han är i stort behov 

av psykologisk hjälp. Som om inte det vore nog finner sig Sam med en lägre yrkestitel och är 

numera DI och får dras med sin överordnad DCI Gene Hunt,54 som sällan är överens med Sam om 

synen på polisarbete. Till Sams förvåning visar sig fallet som kommer in denna dag också vara en 

kidnappning och utspelar sig på samma plats där Maya blev bortrövad. Sam ser ett samband och 

hoppas att om han lyckas lösa det här så kanske han kan komma tillbaka till sin tid igen.  

 

3.2.2 Instrumentalmusiken 
Liksom i Miami Vice används instrumentalmusiken i Life on Mars vid liknande former av scenarion 

för att ge en känsla av scenens rum och atmosfär.  

 

I en scen har Sam och Maya en konversation med endast miljöljud från kontoret runt omkring. Ett 
                                                
51 www.imdb.com (besökt: 2009-01-06)  
52  www.bbc.co.uk (besökt: 2008-12-15) 
53 www.bbc.co.uk (besökt: 2008-12-15), avsnittet saknar titel 
54 DI = Detective Inspector, DCI = Detective Chief Inspector  
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lågmält instrumentalt stycke kommer in när Sam säger att han tänker koppla bort henne från fallet. 

Samma stycke återkommer två scener senare när Sam är vid platsen där Maya försvunnit, och den 

hänger kvar in i nästa scen där vi ser honom förtvivlat köra därifrån. Musiken bryts först när Sam 

tvärnitar för en bil. Samma stycke eller typ av vemodiga musik återkommer på andra ställen där 

Sam stöter på kopplingar som påminner honom om hans situation, eller när han tror att han ser ett 

litet hopp om en väg tillbaka till sin nutid. Här fungerar alltså musiken som en känslomarkör. 

 

När någonting är på väg att ske kommer spänningsfylld musik in, ofta med långsamma pulserande 

slag, för att sedan öka i intensitet samtidigt som spänningen stiger. Musiken står för en form av 

teatralisk uppbyggnad, en av Coplands fem funktioner, och vi tolkar den som att någonting är på 

väg att hända. Exempel på ett sådant tillfälle är när Maya ringer upp Sam och berättar att hon gått 

på sin magkänsla om fallet och åkt till brottsplatsen. Vi hör henne skrika och hon försvinner. 

Musiken smyger in i början av det korta samtalet och ökar i intensitet under samtalets gång. 

 

Musikens volym och intensitet är anpassad efter vad som sker i bild, om det är ett lugnt eller högt 

tempo och om atmosfären ändras under scenens gång. Det blir mer vemod i tonen om scenens 

situation är lågmäld och den är mer spänd och mystisk när man diskuterar ett fall, får idéer kring 

lösningen, eller vid förhör. Musiken följer alltså händelseförloppet. 

 

Ett exempel på detta finns i avsnittets början med en mörk, långsam och spänningsfylld musik 

medan vi ser bilar komma körandes och stanna vid en lägenhet. När poliserna inte får något svar när 

de knackar på, slår de in dörren och Sam springer efter en man som flyr. Musiken ökar en aning i 

tempo, för att matcha jakten, och sjunker sedan igen när Sam har fångat mannen. Ett liknande 

scenario finns i slutet av avsnittet när Gene och Sam fångar sin brottsling. Musiken ändras i ton 

utefter vad som utspelar sig, från det att de letar efter honom, hittar tjejen han kidnappat och fångar 

honom när han försöker fly.    

 

Musiken fungerar också som markör för vändningar i händelser. Som när Sam i en scen på 

poliskontoret i 70-talet rycker till när kollegan DC Chris Skelton kommer in och lämnar 

information om att man har hittat en kropp vid samma gata där Maya försvann år 2006.55 Musiken 

som har en mystisk ton, kommer in i samma stund som Sam reagerar på gatans namn. Ett annat 

tillfälle är vid en förhörsscen som saknar bakgrundsmusik från början, musik kommer in först när 

Gene surt och bestämt skjuter undan bordet när han inte får några svar. Musiken här markerar ett 

större allvar.  

                                                
55  DC = Detective Constable   
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Vändningar i fallet, som när man hittar nya ledtrådar och dylikt, brukar också markeras av tonen i 

musiken. Som när Sam på ett bårhus får syn på en detalj som är viktig för fallet eller när han får en 

idé utifrån isoleringsmaterialet i ett lyssningsbås i en skivaffär. 

 

3.2.3 Populärmusiken 

I det här avsnittet förekommer sju populärmusiklåtar, varav två vi bara hör instrumentala partier ur, 

dessa kommer jag att diskutera sist. Ingen av låtarna är från det år handlingen utspelar sig men ifrån 

början av 70-talet. 

 

Den första låten som dyker upp, och som kanske är den viktigaste, är den som serien lånat namnet 

från, David Bowies ”Life on Mars”. Den gavs först ut 1971 i och med albumet Hunky Dory men 

släpptes även som singel 1973, det år som Sam vaknar upp i. Låten börjar stilla med sång och 

piano, stiger i intensitet i bryggan för att därefter bryta ut i en pampig refräng. Den kommer in tidigt 

i avsnittet, i scenen där vi ser den förtvivlade Sam i sin bil på väg hem från brottsplatsen där Maya 

precis kidnappats. Den vemodigt icke-diegetiska instrumentallåten som ligger över scenen bryts 

plötsligt av ljudet från en tutande bil och Sam får tvärnita för fordonet som kör om honom. Han 

stannar och stänger av bilen och när han vrider om nyckeln dör den icke-diegetiska musiken ut och 

istället börjar ”Life on Mars” spela från bilstereon. Efter att ha hämtat andan kliver Sam ut ur bilen 

och lutar sig mot dörren med den nedvevade fönsterrutan. När låten når bryggan, som markeras 

med ett distinkt pianoackord, ser vi Sam titta på något utanför bild som är inne i bilen. Klippet 

därefter visar att det är hans iPod där vi tydligt ser titel och artist på låten som spelas. Vi klipps 

tillbaka till Sam som rätar på sig och vänder sig om för att sekunden därefter bli påkörd. Låten 

försvinner efter ljudet av smällen och vi klipps till Sam som ligger på backen. I ett slags vakuum 

hör vi en blandning av Bowies låt, polissirener, allt långsammare hjärtslag, ljud från en defibrillator 

och rösten av den läkare som försöker väcka Sam. Kameran klipper oss närmare Sams ansikte under 

ljudcollaget och när vi är vid hans ögon klipps vi till en snurrig bild från en skog. Vi hör en 

viskning som säger ”where are you?” tillsammans med ljudet från defibrilleringen, låten och snabba 

pip som övergår i vad som borde vara surret från defibrillatorn. Vi hör sen ljudet från el-stöten och 

pipen blir åter stabila i samma stund som vi klipps till Sams ögon som öppnas. Musiken hörs nu 

tydligare igen, ökar i volym och stiger i intensitet i sig själv. 

 

Refrängen börjar och hörs nu klart och tydligt som icke-diegetisk musik. Nästan halvvägs in i 

refrängen reser sig Sam och tittar sig förbryllat omkring på platsen han vaknat upp på. När vi når 

mellanspelet efter refrängen kommer nästa klipp till en bil som står en bit bort och Sam kommer 

gående mot denna. Musiken fortsätter men vid klippet ändras den från icke-diegetisk till diegetisk, 
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ljudet är lägre och ljudkvalitén annorlunda och vi förstår att musiken kommer från bilen. När Sam 

kommit fram till bilen och tittar in genom den nedvevade rutan klipps vi till stereon låten kommer 

ifrån, precis som han tittade på sin iPod innan han blev påkörd. En polis dyker upp och en dialog 

utspelar sig mellan de båda männen och musiken fortsätter på låg volym i bakgrunden. När Sam får 

nog och börjar gå därifrån höjs musiken igen och återgår till icke-diegetisk. Han fortsätter ut på en 

gata, tittar förvirrat på alla människor och deras udda klädsel. Vid sista textraden stannar han till vid 

en bil och får syn på sin egen spegelbild i sidobackspegeln.  

 

Texten i låten anser jag inte har någon direkt koppling till det som sker i bild i det här fallet, 

förutom vid ett par tillfällen där man kan tänka sig att orden passar klippen de hörs vid.  
 

It's a God-awful small affair Sam stannar. Musik diegetisk – källa: iPod 

To the girl with the mousy hair  

But her mummy is yelling "No"  

And her daddy has told her to go  

But her friend is nowhere to be seen Sam stiger ur bilen 

Now she walks through her sunken dream  

To the seat with the clearest view Översiktsbild över platsen 

And she's hooked to the silver screen  

  

(brygga)   

But the film is a saddening bore   

  

Sam tittar på något ur bild – klipp till iPoden 

For she's lived it ten times or more Sam körs på. Smäll och musiken tystnar 

 

Musiken håller upp några sekunder innan vi klipps till Sam som ligger på backen och vi börjar höra 

musiken igen. Nu har den börjat om en bit in i första versen.  

 
But her mummy is yelling "No" Sam på backen, låten hörs igen, nu i ett hav av ljud  

And her daddy has told her to go  

But her friend is nowhere to be seen  

Now she walks through her sunken dream Klipp till drömmen i skogen 

To the seat with the clearest view  

And she's hooked to the silver screen  

  

(brygga)  Här övergår musiken tydligt till icke-diegetisk 

But the film is a saddening bore  

For she's lived it ten times or more Sam öppnar ögonen igen 

She could spit in the eyes of fools  

As they ask her to focus on Sam sätter sig upp 
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(refräng)  

Sailors fighting in the dance hall  

Oh man! Look at those cavemen go  

It's the freakiest show  

Take a look at the Lawman Sam ställer sig upp och ser sig omkring 

Beating up the wrong guy  

Oh man! Wonder if he'll ever know  

He's in the best selling show  

Is there life on Mars?  

  

(mellanspel) Klipp till bilen och Sam går mot den 

Musiken klipps till diegetisk – källa: bilstereo It's on America's tortured brow Sam tittar in genom det öppna fönstret 

That Mickey Mouse has grown up a cow Klipp till bilinteriör 

An' now the workers have struck for fame Klipp till Sam och sen klipp till närbild på ljudkällan 

Polis kommer 'Cos Lennon's on sale again  

See the mice in their million hordes Musiken sjunker i volym till förmån för dialog 

  

But the film is a saddening bore Musiken övergår i icke-diegetisk och ökar i volym 

medan Sam går iväg 'Cos I wrote it ten times or more  

It's about to be writ again  

As I ask you to focus on  

  

Sailors fighting in the dance hall  

Oh man! Look at those cavemen go  

It's the freakiest show Klipp till Sam på gatan, ser sig förvirrat omkring 

Take a look at the Lawman  

Beating up the wrong guy  

Oh man! Wonder if he'll ever know  

He's in the best selling show  

Is there life on Mars?56 Sam får syn på sin spegelbild i en backspegel 

 

Efter uppehållet i låten, som sker efter att Sam blivit påkörd, fortsätter den inte där den slutade 

innan smällen utan börjar om på tredje meningen; ”But her mummy is yelling 'No'”. Det skulle 

kunna bero på att i sekvensen efter smällen blandas ljuden och låten som Sam hörde innan med dem 

som kommer efteråt när han ligger på backen och senare i ambulansen och på sjukhuset. Allt 

smälter samman i ett enda ”ljudhav” och tidsuppfattningen blir vriden både för oss tittare och för 

Sam. Raden ”Now she walks through her sunken dream” hörs ganska passande i Sams snurriga 

komadröm mellan smällen och innan uppvaknandet.  

 

                                                
56 www.bowiewonderworld.com (besökt: 2008-12-01) 
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Beträffande de andra textraderna jag markerat så kan nog människorna i 70-talsmiljön bildligt ses 

som ”cavemen” för Sam, det vill säga att de verkar rätt udda i hans ögon. Titeln och sista raden i 

refrängen ”is there life on Mars?” skulle kunna ses som en kommentar till hela den underliga 

händelsen som utspelar sig. Har Sam rest i tiden, har han blivit galen eller ligger han i koma och 

drömmer alltihop?  

 

Texten är måhända inte av särskild vikt för att kommentera handlingen. Däremot anser jag att låten 

fyller andra funktioner. Den binder samman scenerna mellan de olika tidsperioderna genom att den 

hela tiden ligger kvar, antingen diegetiskt eller icke-diegetiskt, från scenen år 2006 där han blir 

påkörd via komadimman över till uppvaknandet år 1973. Låten är den sista han hör innan smällen 

och den första han hör när han vaknar. En sak vi skulle kunna fråga oss är huruvida det spelar 

någon roll att vi faktiskt får se vilken låt och artist det är vi hör, genom Sams iPod, innan han blir 

påkörd? Det som möjligen skulle kunna påverka att Sam vaknar upp just år 1973 kan vara att låten 

gavs ut som singel det året. Han vaknar upp samma år som den sista låten han hör innan smällen är 

ifrån.  

 

Nästa låt är ”Feel Too Good” med The Move. Gene och Sam har precis släppt ut en kvinna från en 

cell och de båda herrarna står nu utanför celldörren och diskuterar det hela. Sam suckar och säger: 

”I need a drink” och börjar gå. Gene grabbar tag i Sams arm, håller tillbaka honom och svarar: 

”That's the first sensible thing you said since you got here.” Här börjar ett par trummor som vi hör 

icke-diegetiskt och strax därpå klipps vi till nästa scen som är på puben. Musiken ligger fortfarande 

kvar men har här övergått till att vara diegetisk då den hörs som bakgrundsmusik i lokalen. Vi hör 

att låten har sång men vi hör inte texten då låten ligger under dialog och andra miljöljud. Gene och 

Sam har en diskussion om fallet och klippet och dialogen avslutas med att Sam säger: ”With what I 

know I could find this killer” och Gene svarar: ”Prove it”. Här höjs musiken igen och återgår till 

icke-diegetisk. Vi klipps till nästa scen där Sam plockar upp DC Chris Skelton på kontoret och i 

nästa klipp ger honom instruktioner. Musiken sjunker en aning i volym när Sam instruerar Chris, 

men höjs igen när Sam är klar och lämnar rummet. Musiken tonar sen ut i nästa scen. Texten här 

har inte heller någon större betydelse för bildsekvenserna utan fyller två andra funktioner. Den 

första som tidsenlig bakgrundsmusik på puben och därefter för att ge en känsla av kontinuitet till ett 

par på varandra korta klipp som är tänkta att gå över längre tid än vad som visas.  

 
Met her in the garden Gene och Sam pratar med bartendern Nelson 

Taking the stairway home  

Something hits me harder  
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Hits me like a stone  

  

Feel too good   

What can you do?  

Can't seen to control myself  

So how can I talk to you?  

  

(längre mellanspel) Gene och Sam diskuterar fallet 

  

If it should be questioned Hörs efter att Genes säger ”Prove it”. Musiken höjs 

och är återigen icke-diegetisk I can feel the heat  

Mind her reflection  

Stops you in the street Sam plockar upp Chris 

Feel too good  

What can you do?  

Can't seen to control myself Sam ger Chris instruktioner, musiken något lägre 

So how can I talk to you?  

  

Feel too good  

What can you do?  

Can't seen to control myself Sam går iväg och musiken höjs igen 

So how can I talk to you?  

  

Feel too good  

What can you do?57 Klipp till nästa scen, musiken tonar ut 

 

Nästa låt med sång är The Whos ”Baba O'Reily” vars intro börjar under en dialog mellan Sam och 

kollegan Annie ute på en gata. Han berättar för henne hur trött han är på allt och att han tänker 

promenera genom staden tills han hittar någon lösning på sitt tillstånd. Han avslutar sin utläggning 

med: ”I mean, this is just...” och viftar mot Annies riktning, hon vänder sig om, kameran panorerar 

med och här börjar sången. Vi hör tre rader av texten innan ett längre mellanspel kommer och 

musiken sänks till förmån för Sam och Annies fortsatta dialog. Därpå får han syn på en skivaffär 

bakom Annie. Han går fram till fönstret, tittar in och säger att han brukade gå hit när han var yngre. 

När de går in i affären går låten från icke-diegetisk till diegetisk då den hörs inifrån butiken. Efter 

en kort stund ser Sam något och går bort till ett lyssningsbås, öppnar dörren och The Whos låt 

strömmar ut. Killen som står och lyssnar skickas ut av Sam som sen går in och drar bort nålen från 

skivspelaren. Låten tystnar men icke-diegetisk instrumentalmusik kommer in istället. 

 

                                                
57 www.metrolyrics.com (besökt: 2008-12-01) 
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Utöver de tre första raderna så tycks inte texten direkt kommentera vad som sker. Musiken verkar 

mest fylla funktionen av att vara en neutral bakgrund till dialogen för att sedan snyggt övergå från 

icke-diegetisk till diegetisk när de kliver in i affären. 

 
Out here in the fields Sam viftar ut mot gatan 

I fight for my meals  

I get my back into my living  

(mellanspel) Sam och Annie fortsätter dialogen och musiken sänks 

  

Don't cry Sam ser skivaffären, går fram till fönstret och tittar in 

Don't raise your eye  

It's only teenage wasteland  

Sally, take my hand Sam och Annie går in i butiken 

Travel south crossland Härifrån hörs musiken nu diegetiskt 

Put out the fire  

Don't look past my shoulder  

The exodus is here  

The happy ones are near  

Let's get together  

Before we get much older  

  

Teenage wasteland Sam öppnar dörren till lyssningsbåset 

It's only teenage wasteland  

Teenage wasteland  

Oh, oh  

Teenage wasteland  

They're all wasted!58  
 

 

I en scen där Sam och Gene förhör en äldre dam kommer Uriah Heeps ”Look at Yourself” in efter 

att poliserna samtidigt förstår att svaret de precis fått är lösningen på deras fall. Männen tittar på 

varandra när de inser vad kvinnan sagt och i nästa sekund reser de sig samtidigt och hoppar över 

bordet och springer mot dörren. Tystnaden som låg över scenen innan bryts av låten som startar i 

samma ögonblick de båda männen kommer till insikt om informationen. Tempot i låten markerar 

den plötsliga förändringen i scenen, att de nu är lösningen på spåren och att det är bråttom. Musiken 

är icke-diegetisk till att börja med men när Gene och Sam kommit fram till kidnapparens dörr och 

slagit in denna så hörs musiken diegetiskt. När männen klivit in i lägenheten får de syn på en 

skivspelare som spelar låten och Gene går fram och lyfter bort nålen. Icke-diegetisk 

instrumentalmusik hörs istället.  
                                                
58 www.thewho.net (besökt: 2008-12-01)  
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I see you running Gene slår in dörren 

Don't know what you're running from  
Nobody's coming  
What'd you do that was so wrong59 Gene tar bort nålen på skivspelaren 
 

Här hör vi alltså bara fyra rader ur texten innan Gene tar bort nålen från skivspelaren.  
 

Förutom dessa fyra låtar förekommer en låt i en scen som utspelar sig på puben under en dialog 

mellan Sam och bartendern Nelson. Låten hörs aldrig tydligt utan fyller bara funktionen som 

tidsenlig bakgrundsmusik på puben. Dessvärre har jag inte lyckats få fram vilken låt det är, texten 

går inte att urskilja och det är inte heller någon utav de låtarna som BBC föreslår.  

 

De två låtar jag inte tagit upp är ytterligare en med Uriah Heep, ”Easy Livin'” och Creams ”White 

Room”. Att jag har väntat med dem till sist beror på att de båda har tillhörande sång men i det här 

avsnittet har man bara valt att spela ett instrumentalt parti ur respektive låt. Låten med Uriah Heep 

ackompanjerar en sekvens på cirka en minut med ett antal korta klipp där Gene och Sam knackar 

dörr i jakt på en försvunnen tjej. Musiken ger ett kontinuerligt flöde till bilderna och låten tonar ut 

när de båda poliserna kommer tillbaka till Genes bil. Creams låt kommer in efter att Sam fällt en 

kommentar för sig själv om det lösta fallet när poliserna står på gatan utanför brottsplatsen. Låten 

fortsätter över i nästa scen som utspelar sig på kontoret där vi ser Sam och Gene komma gående 

med fången på väg mot cellen. Låten slutar sen tvärt, dolt i en smäll som Gene skapar när han i 

nästföljande scen öppnar en låda. De båda låtarna ger en känsla av kontinuitet till bilderna och en 

fråga vi kan ställa oss här är varför de valt instrumentala partier ur två populärmusikaliska låtar 

istället för instrumentalmusik komponerad för serien? Troligtvis fann man att rockigare toner 

passade bättre till just de sekvenserna samt att det utöver det fortfarande är låtar som bidrar till 70-

talskänslan och därmed som tidsmarkörer.  

 

3.2.4 Tystnader 

Det förekommer ingen total tystnad i avsnittet men väl några tillfällen där det inte förekommer 

någon musik men där miljöljuden, om där är några, är få och låga. Det första tillfället är när Sam 

har kommit in på poliskontoret år 1973. Alla på plats har upphört med sina sysslor och tittar istället 

på Sam och det enda vi hör är en ringande telefon någonstans i bakgrunden. En dialog utspelar sig 

innan Sam får ett mindre utbrott och lockar ut Gene från sitt kontor och när de båda männen tittar 

på varandra hör vi inte ens telefonen längre. Gene greppar Sam i kragen och sliter in honom på sitt 
                                                
59 heepfiles.info (besökt 2008-12-01) 
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kontor, där trycker han upp honom med en smäll mot ett dokumentskåp och ryter fram några 

bestämda ord. Tystnaden innan Gene kommer in bidrar till en form av underlig stämning där Sam 

fortfarande är väldigt förvirrad över den miljö han hamnat i och de nya kollegorna fundersamma 

över honom. När Gene kommer in anar vi mer allvar i luften vilket bekräftas när han drar in Sam på 

sitt rum. 

 

Andra tillfällen är i en scen som utspelar sig på ett bårhus där det enda miljöljudet är rumsakustiken 

av dialog och att en utav personerna tuggar tuggummi. I en annan har Sam en konversation med 

Annie hemma hos sig utan några andra miljöljud i rummet och ytterligare en är när Sam och Gene 

senare diskuterar fallet på ett tyst kontor. Lika så förekommer tre förhörsscener där det till en början 

är tyst och vi bara hör rumsakustiken. Samtliga exempel jag tagit upp här har gemensamt att 

tystnaden känns realistisk och egentligen inte fyller någon direkt understrykande funktion till 

händelserna. Det som istället får en effekt är när musik väl träder in i scenerna, för att markera vissa 

förändringar i skeenden. 

 

3.2.5 Sammanfattning av Life on Mars 
Det jag har noterat för instrumentalmusikens del är att den ofta följer händelse- och känsloförloppet 

som utspelar sig och anpassar volym och intensitet efter det. Den fungerar som en markör för en 

förändring eller vändning av något slag, understryker känslotillstånd och skapar en atmosfär.  

 

Populärmusiken kommer oftast in ganska direkt och växlar under låtens gång mellan att vara 

diegetisk och icke-diegetisk. Detta är något som förekommer även i andra avsnitt av serien. 

Övergångarna är klart märkbara men vi accepterar dem då låtarna på det här viset vävs in i 

fiktionsvärlden och blir en del av berättelsen. Texterna har ingen större relation till det som sker i 

bild mer än en eller ett par enstaka rader i vissa fall. Musikens funktion är snarare att ge en mer 

tempofylld effekt till scener med lite högre fart, ge en känsla av kontinuitet och markera 

händelseförändringar. Men allra främst är den en tidsmarkör.  

 

3.3 Jämförelse 
Min främsta uppfattning är att de båda serierna använder musiken i liknande former av scenarion 

om vi ska se utifrån Coplands fem punkter. Dock verkar man vara mer noga och medveten med hur 

man använder sig av musiken i Life on Mars, framför allt när det gäller att betona en stämning eller 

känsla. I Miami Vice är musiken anpassad efter tempot i scenen och vilken atmosfär den ska inge, 

det händer inte heller särskilt mycket i själva melodierna utan dessa är ganska enformiga. I Life on 

Mars anpassar sig musiken mer i nivå, instrumentering och intensitet utefter det som utspelar sig. 
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Dessutom verkar musiken inte understryka karaktärernas känslor lika mycket i Miami Vice som 

man gör i Life on Mars utan där handlar det mer om att betona en stämning i en scen.  

 

Skillnaderna i ljudnivå kan skifta något, i Life on Mars till exempel är man som sagt noga med 

nivåer och den icke-diegetiska musiken kommer aldrig i vägen för dialog eller stör på annat vis. I 

Miami Vice däremot, om än i enstaka fall, händer det att musiken inte sänks tillräckligt utan får 

tävla om utrymmet med dialog.  

 

Beträffande textens relation till bilderna har den sällan någon större betydelse utöver en eller ett par 

meningar i vissa fall. Miami Vice får dock mer känsla av musikvideo än vad Life on Mars får då den 

senare ofta väver in låten i fiktionsvärlden med sina växlingar mellan diegetisk och icke-diegetisk. 

Musiken upplevs mer integrerad i fiktionsvärlden i Life on Mars än vad den gör i Miami Vice. Men 

framförallt är musiken inom de båda serierna en tidsmarkör för de tidsperioder de utspelar sig i.  
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4 Slutdiskussion 
Utgångspunkten för det här arbetet var att ta reda på hur musiken fungerar i TV-drama. Som 

tillvägagångssätt har jag använt mig av tidigare forskning och även utfört en analys av två olika 

kriminalserier, Miami Vice och Life on Mars. Syftet var att undersöka vilken musik som 

förekommer och vilken dess funktion är i förhållande till bilderna och berättandet. Viss tonvikt har 

lagts vid att studera om där upplevs vara någon skillnad i användandet mellan instrumentalmusik 

och populärmusik. Tillika har jag tittat på om tystnaden fyllt något utmärkande funktion. 

 

Vad för slags musik är det som förekommer, i vilka sammanhang äger den rum och vad fyller den 

för funktioner? Serierna jag har analyserat använder sig av både instrumental- och populärmusik 

och min uppfattning är att de båda formerna kan användas för samma funktioner. Det vill säga, sätta 

en stämning eller atmosfär, understryka en karaktärs känslor, bidra med kontinuitet, markera en 

förändring i handling, med flera. Detta är i princip de funktioner Copland myntat och som jag 

tidigare diskuterat. I de två serierna verkar det mer vanligt att den instrumentala musiken används 

för att bestämma atmosfären för scenen eller understryka en karaktärs känslor. Den bidrar även till 

att i vissa sammanhang ge kontinuitet. Populärmusiken kan också den markera en stämning, precis 

som livebandet gör på festen i Miami Vice-avsnittet. Vanligaste och främsta funktionen för den 

tycks dock vara att ge kontinuitet till bildsekvenser och att fungera som en tidsmarkör.  

 

Tystnaderna i sin tur är inte många i de avsnitt jag analyserat. Vid de tillfällen de förekommer tycks 

deras funktion vara att markera någon form av allvar. Tystnad i en scen medverkar också till att 

musiken får en lite mer framträdande roll när den kommer in.  

 

Utifrån tidigare forskning lyfte jag fram att låttexterna kan fungera som en kommentar till 

karaktärers tankar eller situation. I mina analyser förekommer inga tydliga exempel på det. 

Närmaste vi kommer är när Tubbs och Vanessa dansar till den diegetiskt framförda ”Self Control” i 

Miami Vice. Låten förekommer i fiktionsvärlden och dess funktion är att bidra till feststämningen i 

rummet. Samtidigt kan större delar av texten i låten tolkas som en form av indirekt kommentar till 

Tubbs situation. Utöver det tillfället är det bara enstaka ord och meningar i vissa låtar som tycks ha 

en koppling till dramat. Dock visar dessa exempel att det i åtminstone några fall kan ha funnits en 

intention att koppla samman låtens text med handlingen. 

 

Enligt Gorbman stannar handlingen upp när musik med sång träder in. Eventuellt skulle man kunna 

diskutera på vilket sätt hon menar att handlingen inte förs framåt när vokal musik förekommer. Jag 

kan hålla med till viss del, eftersom det finns scener i mitt material där det inte direkt sker något i 
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handlingen, som exempelvis biljardscenen och båtracet i Miami Vice. Men samtidigt vill jag inte 

påstå att musiken fryser handlingen. Vi ser under låtens gång i biljardscenen hur Crockett 

överlägset vinner över McCarthy och får platsen i tävlingen han strävat efter. Under båtracet som 

ackompanjeras av ”Born to Be Wild” sker egentligen ingenting av vikt för handlingen förrän låten 

är slut; när dramat sätts igång med växlingen av båtar. Innan dess har vi bara fått se klipp över 

själva racet utan att någonting särskilt händer i övrigt. Musiken bidrar med kontinuitet till 

bildsekvensen vilket hjälper till att föra scenen framåt även då det inte händer något av vikt för 

handlingen för stunden. Som jag påpekade i analysen behövs troligen bildsekvensen för att det inte 

ska bli ett märkligt tidshopp i handlingen.  

 

I Life on Mars finner jag det svårare att kommentera frågan i och med att en låt oftast växlar mellan 

diegetisk och icke-diegetisk. På så vis kan man hela tiden ha låten med sig i någon form, icke-

diegetisk eller som bakgrundsmusik i dieges. I fallet där låten ”Life on Mars” förekommer så anser 

jag att den blir en del av Sams tidsresa från 2006 till 1973 och i allra högsta grad för handlingen 

framåt. Utifrån mina analyser är det alltså tydligt att Gorbmans påståenden behöver nyanseras på 

den här punkten.  

 

Jag har delvis utifrån tidigare forskning tagit upp huruvida filmmusiken medvetet ska höras eller 

inte. Det är en väldigt svår fråga att svara på. Avsikten med mitt arbete är inte heller att försöka ge 

ett klart svar på det; dessutom är min studie för liten för att kunna göra det. Men för att ge någon 

form av kommentar till diskussionen så upplever jag som åskådare att instrumentalmusiken oftast 

inte behöver uppfattas medvetet. Som konstaterat tidigare så fungerar instrumentalmusik ofta 

genom att förstärka känslor och stämningar. 60 

 

Populärmusiken placeras däremot oftast i förgrunden och eftersom vi uppmärksammar mänskliga 

röster är det svårt att undgå den. Med tanke på att skivbolagen ser det rörliga bildmediet som ett bra 

sätt att nå ut med sin musik kännas det också rimligt att vi bör lägga märke till populärmusiken. Vi 

uppmärksammar den alltså men frågan är om vi distraheras av den? Jag vill påstå att vi inte gör det, 

förutsatt att musiken är där för en funktionell anledning och inte för sin egen skull, det vill säga att 

den fyller en funktion som innebär att vi behöver uppmärksamma den. Det är mer troligt att 

musiken, oavsett sort, snarare blir distraherande först när den inte upplevs ha en koppling till 

bilderna. Jag ser det inte som något negativt att vi lägger märke till musiken, snarare tvärtom. 

Exempelvis kan det i vissa scenarion inte räcka med instrumentalmusik för att understryka en viss 

känsla, utan man behöver en sångtext för en förtydligande kommentar.  

                                                
60  Se avsnitt 2.1 ”Musikens funktion i film” 
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En situation där musiken kan vara viktig att uppmärksamma är när den fungerar som tidsmarkör. I 

Life on Mars som är inspelad 2005 men utspelar sig 1973 är den funktionen av extra vikt. 

Tillsammans med kläder, bilar och andra attiraljer skapar musiken en trovärdig atmosfär. Därmed 

kan man dra slutsatsen att musiken inte bara finns där för att man önskar tjäna pengar på 30 år 

gamla låtar. När vi hör en populärmusikalisk låt i Life on Mars upplever jag att den snarare bidrar 

till 70-talskänslan än att den stör berättelsen. Jag kan även tänka mig att de som var med under 70-

talet får en känsla av nostalgi. Dessutom, när man valt att låta musiken växla mellan icke-diegetisk 

och diegetisk via snygga in-, ut- och övergångar så blir musiken en del av berättelsevärlden. Det 

upplever jag får som resultat att vi lättare accepterar att musiken är där. När musiken vävs in i 

berättelsen på det sättet så spelar det heller inte lika stor roll att låttexterna inte har någon direkt 

koppling till det som sker.  

 

I Miami Vice förekommer inga liknande skiftningar mellan diegetiskt och icke-diegetiskt, utan 

musiken förekommer endast som det ena eller det andra. Eftersom det inte heller förekommer 

någon dialog samtidigt så får dessa sekvenser ofta känslan av musikvideo, då musiken för stunden 

är det primära i scenen. Om texten inte har någon direkt koppling till det som utspelar sig är risken 

större att vi distraheras av musiken då den inte har någonting som binder den till berättelsevärlden. 

Teorierna från tidigare forskning kring att låtarna är där för vår egen njutning är därför inte helt 

obefogade.61 Däremot finner jag att musiken inte bara är placerad där den är för sin egen skull utan 

den bidrar också med kontinuitet. Över en längre bildsekvens kan populärmusiken vara ett bättre 

alternativ än instrumentalmusik för att vi ska hålla kvar vårt fokus, som i exemplet från Miami Vice, 

med båtracet ackompanjerat av ”Born to Be Wild”. Texten här fångar vår uppmärksamhet och kan 

sägas bli som en form av substitut för avsaknaden av dialogen. Det bidrar till att vi håller kvar fokus 

på vad som sker. 

 

Precis som musiken i Life on Mars har stor betydelse för att utmärka en stilera är det samma sak 

med Miami Vice. Skillnaden är att i Miami Vice är musiken samtida hitlistemusik och en del av att 

sälja in ett nytt mode till tittarna. I Life on Mars symboliserar musiken istället en tid som är över 30 

år gammal, det vill säga att det inte handlar om att ”sälja in” något nytt som i Miami Vice. För en 

nutida tittare av Miami Vice blir musiken dessutom en dubbel tidsmarkör. Den symboliserade en 

nutid när den kom och nu lite mer än 20 år senare är den tillsammans med de andra stiltrenderna en 

symbol för 80-talet. Det är troligt att detta väcker nostalgiska minnen när man ser den idag, på ett 

liknande sätt som musiken i Life on Mars förmodligen gör för en del.  

 

                                                
61  Se avsnitt 3.1.1 ”Tidigare forskning” under kapitel 3 



43  
 

 

Jag tog i början upp att det skiljer drygt 20 år mellan serierna och att det över en sådan lång period 

är rimligt att tro att det hunnit ske en del förändringar kring och i produktionen av film och TV-

serier. Nu är inte min undersökning tänkt till att se vad som har ändrats över tjugo år. Men jag 

märker ändå en viss skillnad mellan Miami Vice och Life on Mars beträffande användandet av 

musiken. Dels tycks instrumentalmusiken i Life on Mars mer följa händelseförloppet i en scen än 

vad den gör i Miami Vice. Utöver det känns musiken i Life on Mars mer estetiskt anpassad; 

volymen anpassas beroende på vad som händer i scenen och den träder in och ut i klippen och 

mellan diegetiskt och icke-diegetiskt på finurliga sätt. I Miami Vice känns användningen enklare 

och det förekommer att volymen på musiken ibland interfererar med dialogen. 

 

4.1 Vidare forskning  
Donnelly säger att musik inom TV, inkluderat TV-drama, inte borde analyseras som filmmusik, 

något man kan säga att jag ändå har gjort när jag delvis utgått ifrån funktioner för just det. Utifrån 

min studie anser jag det dock möjligt att applicera dessa på TV-serier om än det möjligen finns 

andra aspekter som skiljer film och TV-drama emellan, såsom skillnader i produktion, ekonomi, 

teknik, kontext med mera. Bristen på forskning om musik i TV-serier gör det emellertid svårt att 

diskutera Donnelly mer utförligt. Det skulle vara intressant att gå vidare i frågan och undersöka 

hans påstående, möjligen i form av en större undersökning om musik i TV-dramer som undersöker 

förändringar över en längre period och förslagsvis även innehåller en jämförelse med film. Det vore 

också intressant att undersöka själva film- och TV-branschen och få en inblick i om där är några 

större skillnader eller om de har närmat sig varandra mer de senaste årtiondena än tidigare. 
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5 Käll- och litteraturförteckning 
5.1 Källor 

5.1.1 TV-serier 
DVD 

Life on Mars: The Complete Series One, Contender Home Entertainment, 2006: CTD10365 

 

Miami Vice: Season 1 Episodes 1-8, Universal Studios, 2006: Nordic 8246372 

 

5.1.2 Elektroniska källor 

Hemsidor 

bbc.co.uk (Life on Mars) 

<http://www.bbc.co.uk/lifeonmars/series1/ep1_music.shtml>  

<http://www.bbc.co.uk/lifeonmars/series1/ep1.shtml> 

<http://www.bbc.co.uk/lifeonmars/series2/> 

(besökt: 2008-12-15) 

 

BowieWonderworld.com (Låttext till ”Life on Mars”) 

<http://www.bowiewonderworld.com/songs/dblyrics.htm#lifeonmars>  

(besökt: 2008-12-01)  

 

IMDb The Internet Movie Database (Information om Life on Mars) 

<http://www.imdb.com/title/tt0478942/>  

(besökt: 2009-01-06) 

 

IMDb The Internet Movie Database (Information om Miami Vice) 

<http://www.imdb.com/title/tt0086759>  

(besökt: 2009-01-01) 

  

John Kay & Steppenwolf (Låttext till ”Born to Be Wild”) 

<http://www.steppenwolf.com/lyr/brntbwld.html>  

(besökt: 2008-12-01) 
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Lindsey Buckingham (Låttext till ”Go Insane”) 

<http://www.lindseybuckingham.com/lyrics/view.asp?FileLoc=GoInsane.inc.asp#Track2> 

(besökt: 2008-12-01) 

 

metrolyrics (Låttext till “Feel Too Good”) 

<http://www.metrolyrics.com/feel-too-good-lyrics-move.html>  

(besökt: 2008-12-01) 

 

metrolyrics (Låttext till “Some Guys Have All the Luck”) 

<http://www.metrolyrics.com/some-guys-have-all-the-luck-lyrics-rod-stewart.html>  

(besökt: 2008-12-01) 

 

Miami Vice Chronicles. The Original Guide to All Things Miami Vice 

<http://www.miamivicechronicles.com/the-great-mccarthy/>  

(besökt: 2008-12-15) 

 

Sing365.com (Låttext till ”Self Control”) 

<http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Self-Control-lyrics-Laura-

Branigan/9F87AB98FD5AE6B148256F89000E9C03>  

(besökt: 2008-12-01) 

 

Heepfiles.net – The Official Finnish Uriah Heep Fanclub (Låttext till “Look at Yourself”)  

<http://heepfiles.info/search/songs.htm>  

(besökt: 2008-12-01) 

 

The Hypertext Who (Låttext till “Baba O’Reilly”) 

<http://www.thewho.net/index.php?name=discography&song=20>  

(besökt: 2008-12-01) 
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Bilaga 
Enligt den officiella hemsidan till Life on Mars på www.bbc.co.uk förekommer följande låtar i 
avsnittet jag analyserat: 
 

David Bowie – ”Life on Mars” 
Blue Oyster Cult – ”Stairway to the Stars” 

Lou Reed – ”I’m So Free” 
The Who – ”Baba O’Reily” 

Deep Purple – ”Rat Rat Blue” 
Deep Purple – ”Fireball” 

Cream – ”White Room” 
 

Min iakttagelse är att följande låtar förekommer: 
 

David Bowie – ”Life on Mars” 
The Move – ”Feel Too Good” 

För mig obekant låt men det är ingen utav dem på BBCs lista. 
The Who – ”Baba O’Reily” 

Uriah Heep – ”Easy Living” 
Uriah Heep – ”Look at Yourself” 

Cream – ”White Room” 
 


