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Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur musik och rörliga bilder 

som kulturella minnen kan samspela och upplösa gränser mellan dåtid och samtid. 

De frågeställningar som också utgör kärnan i uppsatsen handlar om hur musik 

samspelar med rörliga bilder och därmed bidrar till att forma det kulturella minnet 

runt en tidsepok. Dessutom: huruvida samspelet mellan musiken och bilderna också 

kan upplösa gränser mellan dåtid och samtid.  

Undersökningen består av kvalitativa texttolkningar av ett urval scener ur Upp Till 

Kamp, en svensk tv-serie med långfilmskaraktär som återblickar på sextiotalet i 

Sverige. I scenerna finns exempel på olika möten mellan populärmusik och rörliga 

bilder. Musik som växlar mellan att vara välbekant äldre och nyskriven möter rörliga 

bilder som växlar mellan att vara autentiska och nyskapad fiktion.  

Det teoretiska ramverket utgörs av en integration av teorier inom de tre olika fälten 

medier och minne, filmmusik och temporalitet. Populärmusik i film har inte tidigare 

inrymts i teorier kring medier och minnen i någon nämnvärd utsträckning. Det kan 

ha att göra med att populärmusiken snarare komplicerar än förstärker kulturella 

minnen.  

I uppsatsen framträder att kollektiva kulturella minnesbilder både kan förstärkas 

och försvagas när filmens bilder samverkar med populärmusik. Populärmusik som 

spelar i samtakt med filmens rörliga bilder kan bidra till att emotionalisera historien 

och förstärka de kulturella minnena av sextiotalet. Minnesbilder kan också försvagas 

i möten med populärmusik, vilket särskilt framträder då musiken innehåller sång och 

utgör det dominerande ljudet.  
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1. Inledning 

Filmmusikforskaren Jeff Smith menar att populärmusik är en ”särskilt effektiv 

betydelsebärare för att denotera specifika tidsepoker” (Smith, 1998:165). Jag har 

tidigare varit av samma åsikt. Sedan mötte jag filmen Upp Till Kamp (Birro, 2007), 

där autentiska bilder från sextiotalet blandas med fiktionsbilder till musik som verkar 

vara, och låter som, sextiotal men visar sig vara nyproducerad på nollnolltalet. I 

samspelet mellan musik och bilder uppstår en osäkerhet om var gränserna dras 

mellan vad som upplevs tillhöra det förflutna och vad som känns nyskapat och 

samtida. Möten mellan gammal musik och nyproducerade bilder liksom möten 

mellan nyproducerad musik och gamla bilder skapar olika typer av brott som kallar 

på uppmärksamhet. För vad är det som sker i dessa möten? Det har jag studerat 

närmare i den här uppsatsen. 

 Maurice Halbwachs menar att hur vi förhåller oss till förfluten tid, i det här fallet 

sextiotal, påverkas av de mentala bilder som förvärvas i det nuvarande (Halbwachs, 

1992). Detta väcker nya frågor som handlar om hur musik samspelar med rörliga 

bilder och därmed bidrar till att forma ett kulturellt minne runt en tidsepok. 

Dessutom huruvida detta samspel också kan upplösa gränser mellan dåtid och 

samtid. De här frågeställningarna utgör själva kärnan i den här uppsatsen.  

Tillbakablickande bilder väcker intresse och minnen. Det finns en fascination i att 

återuppliva bilder, kanske med en önskan att själv närma sig den svunna tidsepoken. 

Bilder som också kan verifiera det som Marita Sturken i boken Tangled Memories 

(1997) kallar kollektiva kulturella minnen, utifrån vilka vi kan skapa personliga 

minnen från en tidsepok när vi själva inte ens var födda. 

Vi är många som inspireras av populärmusik. Genom musiken kan man lära känna 

influenser från det förflutna. Populärmusikens ständiga nya inbjudningar till olika 

gränsöverskridande möten kan upplevas tilltalande. Möten med populärmusik kan 

också förstärka personliga minnen av vissa centrala händelser och perioder i 

människors liv. Musiken samverkar dynamiskt med mina egna minnesbilder och när 

jag hör U2:s ”10 o clock tick tock” (1983) slungas jag omedelbart tillbaka in i 

pojkrummet. När jag hör ”No Other Way” (Johnson, 2005 ), återvänder mina tankar 
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till äventyret i västra Australien och ”Tram #7 to Heaven” (Lekman, 2004) fungerar 

som en ständig påminnelse om varför jag skriver den här uppsatsen.  

Populärmusik som en kulturell produkt kan genom sin obundenhet öppna för alla 

möjliga tolkningar: det finns en befriande avkodningsfrihet som också leder in på 

spännande diskussioner om vad det är vi hör och varför vi gillar eller ogillar det vi 

hör. Detta kommer min uppsats inte att ge några som helst svar på utan vi kan här 

bromsa och sammanfatta med att musiken kan förstärka personliga och möjligen 

även kollektiva minnen. 

Populärmusiken tar sig in i våra liv på olika sätt. I radion skvalar den, på dansgolvet 

håller den takten och i träningslokalen är den pulsen. De flesta hörande människor 

med tillgång till medier har någon form av relation till populärmusik och berörs på 

ett eller annat sätt i mötet med den. Musik relaterar inte enbart våra egna 

minnesbilder och känslor utan bär också på det Sturken beskriver som våra kulturella 

minnen, det vill säga minnen vi hämtar ur medierade kulturella produktioner 

(Sturken, 1997). I det Youtube-marinerade medielandskapet kopplas musiken 

samman med bilder. När musiken är det enda mediet skapar vi egna bilder att 

återkalla som minnen. Eftersom minnet är under ständig omförhandling, utveckling 

och förändring kan musik också påverka hur och vad vi minns. 

Våra personliga minnen i relation till musik påverkas bland annat av hur vi möter 

den. När populärmusiken möter rörliga bilder har den inkodats tillsammans med det 

visuella. En producent har lagt ihop och mixat bilderna med musiken till en 

gemensam enhet, som gör det svårare för oss som tittar att separera det ena från det 

andra. Vi avkodar båda elementen samtidigt och om det fungerar som det är tänkt 

kan vi acceptera relationerna mellan dem. Men hur kan vi förhålla oss när både bilder 

och musik pendlar mellan det autentiska och det fiktiva, gammalt och nytt?  

Ny populärmusik inrymmer dessutom ofta referenser ur historien. Dessa uttrycks 

ofta i former av influenser som inhämtats från tidigare musik. Uttryck exempelvis 

hämtade och gestaltade som gitarr-riff, arrangemang eller en sångtext. Influenserna 

kan vara mer eller mindre tydliga, men de påminner och hänvisar till något som skett 

eller gjorts tidigare. Populärmusikens sätt att låna in, sampla, och göra nya versioner 

innebär att det ständigt skapas nya influenser som också kan omforma tolkningarna 

av ett tidigare musikaliskt minne. Det skapas en ny tolkning som pekar mot en delvis 
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annorlunda historia. För att ta ett personligt exempel: När jag hör ”Toast to M” med 

Britta Persson (Persson, 2010) slås jag av likheten mellan Brittas röst och Stevie 

Nicks i Fleetwood Mac. När jag vardagslunkar genom den genomgråa staden med 

”Toast to M” i hörlurarna översköljs jag av vemod och minns när jag för fem år sedan 

hörde Fleetwood Macs ”Dreams” (Nicks, 1977) i en ensam taxi på väg hem till ingen 

alls i den andrahandshyrda lägenheten. Musiken skapar i sig bilder för det 

individuella medvetandet, något som skapar ett gränslöst hav av visuella 

associationer (Kassabian, 2001). Likheter i musik kopplar till likheter i 

känslostämningar och plötsligt kan ett sedan länge undanlagt minne poppa upp. Med 

det här exemplet ansluter jag till Claudia Gorbmans teorier i boken Unheard 

Melodies (Gorbman, 1987) om att musiken är svår att isolera till en bestämd 

tidsepok. Den tar sig vidare, återanvänds och får en ny betydelse i ett annat 

sammanhang. Gorbman har skrivit att musiken rör sig utanför alla gränser och över 

tiden (Gorbman, 1987:30). Med denna gränslöshet influerar musiken de rörliga 

filmiska bilderna med nya tolkningsmöjligheter.  

Ur den här inledningen hoppas jag att det skapats en viss osäkerhet hos dig som 

läser. Vad som säkert har osäkrats är Jeff Smiths uttalande om att populärmusiken är 

en ”särskilt effektiv betydelsebärare för att denotera specifika tidsepoker” (Smith, 

1998:165, min kursivering).  

1.1 Bakgrund - Vägkorsningen för undersökningen 

Även om film och musik inte har någon förexisterande harmoni kan de när de 

sammanförs med varandra inte skiljas från varandra (Chion, 1994). 

Det område jag ringat in är vägkorsningen där musiken, filmen, minnen av dåtid och 

samtid möts. Precis där och just då när alla delar är där, samtidigt. Vad är det 

egentligen som sker i den typen av korsning? För att kunna närma sig denna fråga 

behöver vi förstå hur musik samspelar med rörliga bilder och därmed bidrar till att 

forma det kulturella minnet. Dessutom undersöker jag huruvida detta samspel också 

kan upplösa gränser mellan dåtid och samtid.  

Av tidigare studier inom fältet medier och minne som jag tagit del av fokuseras 

genomgående visuella (rörliga) bilder i relation till personliga, kollektiva eller 

kulturella minnen. Ljud och musik i film har inte analyserats i någon större 

omfattning.  
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Inom filmmusiksforskningen behandlas och diskuteras ofta musikens relation till 

bilden, i allmänhet utan att koppla detta till medierade minnen och perspektiv kring 

upplevd tid. Det unika i min undersökning handlar om att jag har funnit en lucka i 

teoribildningen inom fältet medier och kollektiva minnen som jag kan närma mig och 

börja fylla i genom att sammankoppla teorier inom filmmusik och temporalitet. 

Många teoretiker inom fältet filmmusik inleder sina verk med att konstatera och 

kanske även beklaga sig över att det inte finns mycket studier gjorda på området. 

Smith menar att detta beror på olikheterna i de olika disciplinerna som bland annat 

både handlar om status och kommersiella villkor (Smith, 1998). En svårighet att 

närma sig filmen och musiken samtidigt har också handlat om frågan varför man ska 

göra det. En avsevärd mängd studier har fokuserat musikens betydelse för filmen, 

som medskapande eller som bakgrund i narrativen. Andra har likt Kassabian (2001) 

studerat musiken som en del i den totala ljudbilden och utifrån tittarstudier funnit 

olika nivåer på vilka musiken får olika grader av uppmärksamhet och därmed olika 

betydelser för filmens narrativ.  

Mitt bidrag till fältet handlar om mötet mellan musik, filmiska bilder, personliga och 

kulturella minnen och upplevd tidsbundenhet. Jag tar avstamp i teorier kring den 

växande filmgenren ”Musical Biopic” som återblickar på ikoniska musikartister och 

deras liv. Genom denna genre skapas nya kulturella minnen av tidigare minnen av 

både artisterna och den tidsepok de verkat i. Med denna populära genrebeskrivning 

har jag valt att klassificera och göra en närstudie av den svenska tv-serien Upp Till 

Kamp vilken både faller inom och utanför genren på ett intressant sätt.  

1.2 Upp Till Kamp 

Upp Till Kamp är en film som vid första anblicken förefaller vara realistisk. 

Det material jag valt att studera är hämtat ur Upp Till Kamp (Birro, 2007), en svensk 

dramaproduktion, sänd som tv-serie i fyra delar som visades för första gången i 

svensk television 2007. Avsnitten är omkring nittio minuter, en normal tidslängd för 

långfilm. Dessa upplever jag kan ses som fristående eftersom det mellan varje avsnitt 

har passerat ett par år där det har passerat händelser som vi som tittare inte får se. 

Jag har därför valt att, något förenklat, definiera Upp Till Kamp som film av vilka jag 

fokuserat på de två första avsnitten, de som utspelar sig på sextiotalet. En motivering 

till valet av materialet Upp Till Kamp är nämligen just att det beskriver sextiotalet, 
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vilket också är en betydelsefull tidsepok för medier och kommunikation. Det är den 

första tidsepok från vilken det existerar autentiska rörliga bilder i färg: medierade 

bilder som också färgat in de kollektiva kulturella minnen människor bär med sig 

kring den tiden. 

Upp Till Kamp är ett fiktionsdrama som på ytan gör anspråk på att vara realistiskt 

och som blickar tillbaka på sextiotalet i Sverige med stöd av omväxlande nyskriven 

och välbekant äldre musik, omväxlande nya fiktionsbilder och mytomspunna 

autentiska bilder som är vällagrade i det kulturella minnet. I det nyskapade 

materialet bärs realismen upp av en scenografi som detaljerat återger tidstypiska 

element. I filmen används ett urval av stereotyper och myter som förenklar och 

skapar igenkänning för det kollektiva kulturella minnet. Vi får i Upp Till Kamp, 

genom autentiska bilder återse Martin Luther King, Bob Dylan och ungdomarna i 

Rolling Stones. De skådespelande karaktärerna i fiktionen är dessutom klädda och 

har de frisyrer, glasögon eller telefoner som svarar mot vad som tidigare visats och 

lagrats i det kulturella minnet av sextiotalet. Unga människor framställs 

genomgående som politiskt aktiva och inflytelserika. Karaktärernas cigarettrökning 

och positiva relation till musiken utgör kittet som håller ihop narrativet genom hela 

TV-serien. 

I de två första avsnitten av berättelsen Upp Till Kamp får vi möta karaktärerna Erik, 

Lena, Rebecka och Tommy under några händelserika år i slutet av sextiotalet och 

följa hur deras liv går ut och in i varandra genom musik, kamp, rörelse, minnen, 

drömmar, kärlek, gemenskap och hopp.  

1.3 Varför just sextiotalet? 

Kring sextiotalet har en kollektiv bild av vissa specifika värden bevarats (Inglis, 

2003:79). 

Det kan finnas skäl att föreslå att välkända exempel av musik från en viss tidsepok 

tillsammans med bilder kan ha en kraftfull effekt och skapa reaktioner hos dem som 

själva upplevt epoken. Musik i relation till bilder bär tillsammans inte bara på det 

musikaliska och visuella uttrycket utan också på attityder och värden som anses vara 

aktuella för den tidsepok som skildras. Wright pekar på sextiotalet som en tidsepok 

som tillskrivs en kraftfull nostalgisk närvaro i det populärkulturella kollektiva minnet 

under senare decennier (Wright, 2003:13). I Sverige har sextiotalet blivit ett 
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symboliskt begrepp som överförts över generationer. Allting beskrivs ha varit möjligt 

i en tid präglad av en stark framtidsoptimism. Sextiotalet i Sverige är också starkt 

förknippat med ungdomskultur och kraftigt ökad konsumtion av kläder, frisyrer och 

populärmusik. Tidsepoken beskrivs som politiskt livlig och aktiv med studentrevolt 

och kårhusockupation, vänsterpolitisk subkultur med organisatorisk splittring, FNL- 

demonstrationer och vilda strejker. Sextiotalet beskrivs som den tid när också 

kvinnor fick ökade möjligheter till förvärvsarbete, vilket ledde till en förändrad syn på 

relationen mellan yrkesliv och familjen (Arvidsson, 1993:32ff).  

En rimlig orsak till att denna tidsepok framställs som central och betydelsefull kan ha 

att göra med att det är den första tidsepok från vilken det existerar en större mängd 

arkiverade autentiska TV-bilder. Televisionens genomslagskraft under sextiotalet har 

gjort det möjligt att återutsända autentiskt material och på så sätt hålla epoken 

levande i vårt kollektiva medvetande. Populärmusikens genomslag under sextiotalet 

kan också härledas till televisionen. Genom populärmusikens inträde och deltagande 

i television, bland annat i talkshower och i film, kom den att inte bara televiseras utan 

också att samtidigt lagras som rörliga arkivbilder i de kollektiva kulturella minnena.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att försöka förstå hur musik och rörliga 

bilder kan samspela och tillsammans bidra till att forma det kulturella minnet och 

huruvida detta samspel också kan upplösa gränser mellan dåtid och samtid. 

För att nå en ökad förståelse har jag tolkat möten mellan filmens (representerad av 

Upp Till Kamp) rörliga bilder och filmmusiken för att se om och i så fall hur de 

tillsammans, inte var och en för sig, omförhandlar tidsperspektiv i det kulturella 

minnet. Min primära forskningsfrågeställning är: hur kan musik samspela med 

rörliga bilder och därmed bidra till att forma det kulturella minnet kring en 

tidsepok?  Under arbetet har den närgångna kontakten med ämnet utvecklat nya 

kännedomar och tankesätt kring ämnet. En fråga som väckts under studiens gång är: 

kan samspelet mellan musiken och bilderna också upplösa gränser mellan dåtid och 

samtid?  
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2. Teori 

Jag har valt att försöka att integrera teorier inom de tre olika fälten medier och 

minne, filmmusik och temporalitet. Det har gjorts mot bakgrund av att syftet med 

den här undersökningen: att förstå hur musik och rörliga bilder kan samspela för att 

forma minnen kring en tidsepok och hur de tillsammans möjligen kan upplösa 

gränser mellan dåtid och samtid. 

De teorier jag använt mig av har inhämtats från tidigare separerade fält. Jag har 

sedan försökt att sammanföra dem och få dem att interagera i och med varandra. 

Inom teoribildningen kring ”medier och minne” har jag identifierat vad som möjligen 

kan vara en lucka när det gäller populärmusikens roll i formandet av det kulturella 

minnet. Det verkar som att det inom teorierna för medier och minne finnas begränsat 

med tidigare studier som kopplar kulturellt minne till filmmusik och bilder. Därför 

har jag inhämtat filmmusikteorier, bland annat för att kunna tillämpa begrepp och 

tidigare studier som gjorts inom det fältet. Under rubriken ”Teori och filmmusik” har 

jag också placerat in underrubriker med nyckelbegrepp som diegetisk – ickediegetisk 

musik och genren ”Musical Biopic”. 

2.1 Teorier om medier och minne 

Minnet är i behov av ständig näring och bekräftelse från kollektiva källor 

(Halbwachs, 1992, Van Dijck, 2007:9). 

För att förstå och kunna diskutera relationer mellan medierade minnen och 

filmmusik, vilket är centralt för den här undersökningen, har jag valt att orientera 

mig med hjälp av för fältet inflytelserika teorier. 

Två klassiska ingångar till teoribildningen kring medier och minne är Maurice 

Halbwachs On Collective Memory (Halbwachs, 1992) och Pierre Noras Les lieux de 

memoiré (Nora, 1989). Halbwachs var en av de första som visade att vårt förhållande 

till historien påverkas av de mentala bilder som förvärvas i det nuvarande. Han 

menade att allt personligt minne produceras socialt genom att individer återkallar 

och delger sina minnen i umgänge med andra (Halbwachs, 1992, Sturken 1997:4).  
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Överföringen av minnesbilder har med mediernas inträde kommit att förändras. 

Halbwachs menar att medierna har tagit över den roll som familjemedlemmar 

tidigare hade som förmedlare av de mentala bilder och historiebeskrivningar som 

skapar minnen. Medierna bidrar till att skapa en ökad spridning, kollektivitet och 

samhörighet i skapandet av gemensamma minnen. Varje samhälle med tillgång till 

medier är engagerat i utövandet att skapa kollektiva minnen (Halbwachs 1992,Leavy, 

2007:6).  

Att människor, enligt Halbwachs, bygger sina minnen med hjälp av bilder antyder att 

det finns en nära relation mellan det visuella och minnet. Vi minns i bilder och 

återkallar våra minnen som bilder. Detta synsätt har sannolikt bidragit till att bilden 

varit i fokus i teorier kring medier och minnen. 

Nora har uttryckt att minnet är som själva livet, föränderligt. Man kommer ihåg och 

glömmer. Människors önskan att minnas har skapat vad Nora kallar ”lieux de 

memoires”, som han menar är platser dit man drivs av en ständig besatthet att vilja 

dela medierade minnen, personliga som kollektiva och kulturella. Medieringen, 

menar Nora, bidrar till att för alltid sudda ut de äkta autentiska och spontana 

minnena (Nora, 1989, Leavy, 2007:7f). Filmen Upp Till Kamp kan gestalta en liten, 

men ändå, del av detta medierade minnesarkiv. En del som inte enbart består av 

bilder utan också i påfallande grad av musik, med allt vad det nu kan innebära ur 

tolkningssynpunkt.  

Senare tids forskning på fältet har fortsatt fokuserat bilden som minnesteknologi. 

Marita Sturken har studerat det amerikanska kollektiva minnet i Tangled Memories 

(Sturken, 1997), där hon diskuterar hur skillnader mellan historia och kollektivt 

kulturellt minne uppstår genom olika representationer i medierna. Patricia Leavy har 

i boken Iconic Events (Leavy, 2007) studerat fenomenet amerikanska historiska 

händelser som i och genom medier har blivit ikoniska för det kollektiva minnet. José 

van Dijck studerar i boken Mediated Memories (Van Dijck, 2007) bland annat 

populärmusikens koppling med det personliga och kulturella minnet, där hon 

identifierat att musiken framkallar känslor och känslostämningar. Däremot har hon 

inte studerat populärmusiken i relation till rörliga bilder. 
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2.1.1 Centrala begrepp: kollektivt och kulturellt minne 

Vi kan minnas kronologiskt eller spatialt, men ofta minns vi i termer av 

samhörighet (Halbwachs, 1992, Van Dijck, 2007:9). 

Maurice Halbwachs menar att individuella minnen formas genom olika typer av 

sociala ramverk och att varje personligt minne också får en kollektiv betydelse i 

förhållande till detta ramverk. Enligt Halbwachs uppstår en kollektivitet ur de 

sammanhang där grupper av människor delar en orientering i tid och plats. 

Kollektiva minnen skapas genom ett deltagande i en samtidig gemenskap, där 

människor känner en spatial samhörighet. Det kollektiva minnet är en social 

företeelse som inte är oberoende av samhället (Halbwachs, 1992, Van Dijck, 2007:9). 

Det kollektiva minnet för en grupp eller ett samhälle är dock inte summan av 

individernas hågkomster. En kollektiv erfarenhet kan inte representeras av ett enda 

gemensamt minne. Begreppet kollektivt minne kan därmed sägas inrymma en 

komplex mångfald av personliga minnen (Halbwachs, 1992, Van Dijck, 2007:9f).  

Marita Sturken skriver att det individuella minnet ständigt formas om när det 

återkallas, återberättas eller diskuteras av och med andra.  Hon delar Halbwachs 

uppfattning om att allt personligt minne produceras socialt och att minne och 

minnesbilder förändras och influeras (Sturken, 1997:4,Nora, 1989). 

Film, musik och fotografi är representationer i populärkulturen, som i ständigt nya 

tolkningar av händelser medskapar betydelse för det kollektiva minnet. Sturken 

menar att vi genom filmer och TV-serier, utsända i televisionen, erbjuds kollektivt 

likadana minnesbilder: bilder som produceras, lagras och bäddas in, nationellt och 

kulturellt. Av bilderna skapas vad Sturken definierar som just kulturella minnen. 

Minnen som delas utanför den formella historieskrivningen är sammanflätade med 

kulturella produktioner (som film och musik) inbäddade med kulturell mening 

(Sturken, 1997:3ff). Att kunna koppla händelser från samtiden med händelser från 

60-talet kan bli möjligt med hjälp av att de kollektiva minnena underhålls i 

populärkulturen. 

Begreppen kollektivt och kulturellt minne kan hjälpa oss att förstå varför visuella 

medier som fotografi och film kan ges stor betydelse för hur vi gemensamt uppfattar 

historieskrivningen.  
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2.1.2 Medier som minnesteknologier 

Vi hör, ser och känner med våra kroppar och genom dessa teknologier kan vi skapa 

minnen (Sturken 1997:12). 

Sturken menar att bilder och andra medieformer, objekt, representationer och även 

själva människokroppen är exempel på olika minnesteknologier. Dessa har betydelse 

för produktionen av det kulturella minnet. Vi hör, ser och känner med våra kroppar 

och genom dessa teknologier kan vi skapa minnen (Sturken 1997:12). 

Sturken diskuterar också hur skillnader mellan historia och kollektivt kulturellt 

minne uppstår genom olika representationer i medierna. Hur historieskrivningen blir 

mixad och sammansmält med kulturella produktioner när den kompliceras av 

författares och filmskapares tolkningar (Sturken, 1997:3). I exemplet Upp Till Kamp 

har filmskaparen och musikläggaren blandat nya fiktionsbilder och versioner med 

tidigare medierat autentiskt material, så att det ena inte längre skiljas ut och tolkas 

fristående från det andra. När historieskrivningen blandas med 

kulturproduktionerna sammanflätas personliga och kollektiva kulturella minnen 

kring den tidsepok, svenskt sextiotal, som filmberättelsen Upp Till Kamp utspelas i.  

Sturken skriver att Vietnamveteraner, trots att de själva upplevt det fasansfulla kriget 

på nära håll, med tiden fått problem att urskilja vad som är deras minnen från 

verkligheten och vad de hämtat från fiktionsfilmer de sett (Sturken, 1997:12). Om det 

inte är möjligt att distinkt kunna urskilja självupplevda minnen av ett krig är det 

mycket som talar för att det inte heller är möjligt att urskilja självupplevda minnen 

från en viss tidsepok. De medierade minnen som vi får genom filmen kan ha en stark 

inverkan på vad vi upplever som våra personliga minnen. Jag väljer här att stödja mig 

på Sturkens teorier, trots att de beskriver amerikansk kultur, i mina tolkningar av 

Upp Till Kamp. Det verkar tänkbart att också de som levt i Sverige under sextiotalet i 

mötet med fiktionen i Upp Till Kamp kan få problem med att skilja ut vad som är 

minnen och vad som är fiktion. 

2.1.3 Medier och minnen av ikoniska händelser 

Ritualer av kollektivt minne är en alldaglig komponent i varje samhälle (Leavy, 

2007:7) 

Patricia Leavy beskriver i Iconic Events (Leavy, 2007) hur medierapporteringen kring 

ikoniska händelser följer ett visst mönster, att grunddragen i återberättandet är 
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detsamma. Händelsernas presentation i medierna skapar också betydelse för 

publikens (samhällsmedborgarnas) förståelse av händelsen. Med ett monopol på 

första tolkningen kan medierna anpassa och forma en berättelse efter en önskad 

kollektiv nationell betydelse (Leavy, 2007:26).  

Genom mediernas arkiv kan versioner av händelser överföras över generationer och 

lagras som personliga och kollektiva minnen, även om Leavy reserverar sig för att de 

också kan vara parallella. Med kollektiva minnen avser hon de kulturella minnen av 

nationella händelser som sträcker sig utanför de personligt upplevda. Det kollektiva 

minnet innehåller även de delade kulturella bilder och berättelser av det förflutna 

som vi bland annat kan få genom filmen (Leavy, 2007:6f).  

Filmen utgör en viktig källa för de generationer som inte själva levt under en viss 

tidsepok. I filmen berättas på delvis nya sätt och andra perspektiv lyfts fram kring 

ikoniska händelser. Filmproducenter arrangerar och väljer ut vilka bilder som får 

representera händelserna för publiken i en slags anpassning till vad den nutida 

publiken antas föredra. Genom filmen kan värderingar av patriotism överföras och en 

nationell kollektiv vilja byggas (Leavy, 2007:26f). 

Leavys teorier fokuserar nationella amerikanska kollektiva minnesbilder och hon 

utgår i sin studie från ikoniska händelser för den amerikanska nationen. Ändå 

upplever jag inte att hennes resonemang kan begränsas enbart till den amerikanska 

kulturen. Det verkar rimligt att också svenska kollektiva minnesbilder kan skapas på 

motsvarande sätt, bland annat genom filmer som Upp Till Kamp. Det verkar 

sannolikt att filmen också i Sverige kan ha motsvarande betydelse för människor. Vad 

Leavy däremot inte fokuserar alls på är musikens betydelse för det personliga eller 

kollektiva kulturella minnet.  

2.1.4 Populärmusik som medierade personliga och kollektiva minnen 

Att lyssna på musik skriver in och influerar minnen av specifika händelser med 

känslor och känslostämningar (Van Dijck, 2007). 

José Van Dijck har i boken Mediated Memories in the Digital Age (2007) studerat 

hur människor väljer att lagra sina medierade minnen, det vill säga av och med 

medier producerade minnen. Minnen i form av musik, film, texter eller bilder som 

framställts med hjälp av medieteknik med intentionen att senare kunna återupplevas.  
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Van Dijck har en skapat en, komplicerad, modell kring en helhetssyn av ett medierat 

minne. Minnen som lagrats i vår kropp, i hjärnan. Det är där känslor och reflektion 

genereras och vävs samman med minnesbilder. Samtidigt lagras minnena i 

medieringen, i objektet, i materialet, i bilderna. De medierade minnena är personliga 

men Van Dijck menar, likt Halbwachs och Sturken, att de samtidigt är inbäddade i 

relation med det kollektiva kulturella minnet och identiteten. De personliga och 

kollektiva minnena kan särskiljas men är sammanflätade och svåra att separera från 

varandra (van Dijck, 2007:1ff, 2007:31ff). 

Van Dijck skriver att det i musiken skapas en förbindelse mellan de personliga och 

kollektiva kulturella minnena (Van Dijck, 2007:86). Musiken är något som delas i 

umgänget med andra människor, som en social minnesteknologi på konserten, 

dansgolvet eller diskussionen vid köksbordet. Med hjälp av de medierade minnena 

kan det också överföras nya tolkningar, berättelser och minnen ur det tidigare 

kollektiva historiska arvet. Minnen som samtidigt är personliga och kollektiva. 

Medierade minnen representerar enligt Van Dijck aldrig ett visst statiskt ögonblick. 

De förändras. Vad de bidrar med är en relation mellan det nuvarande och det 

dåvarande. Vi kommer inte att minnas det som hände på samma sätt, vi kommer 

ständigt att skapa en ny tolkning, en ny berättelse och ett nytt minne. Ett minne som 

rör sig både innanför och utanför den ram som det medierade minnet erbjuder. 

Det som är specifikt för populärmusiken som minnesteknologi är enligt Van Dijck att 

den framkallar känslor och känslostämningar. Att lyssna på populärmusik medverkar 

till att rista inspecifika händelser och känslor i minnet, där de lagras för att senare 

kunna återkallas. En dimension i musiken menar Van Dijck är affekt, en 

känsloladdad sinnesrörelse som inte i första hand riktas mot själva musiken eller 

sångtexten utan mot de känslomässiga erfarenheter som hänger ihop med minnet av 

en specifik sång. De känslor som upplevs vid en första lyssning blir med repetitioner 

omformade och ersatta med ett mönster av associationer (Van Dijck, 2007:79ff). 

Sånger som hörs frekvent rör sig allt längre ifrån de ursprungliga personliga 

känslostämningarna.  

Sammanfattningsvis har forskningen och teoribildningen inom medier och kollektivt 

minne inriktats på kopplingar mellan minnen och det visuella. Bilder, fotografiska 

som filmiska anses ha stor betydelse för formandet av minnena, liksom 
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journalistikens narrativ. Van Dijck har studerat hur personliga och kulturella minnen 

förhåller sig till populärmusik, men då inte tillsammans med filmen. Teorier om 

populärmusik i film i relation till kulturella minnen verkar därmed vara oprövade i 

fältet, något som jag i denna uppsats försöker bättra på.  

 

2.2 Teorier om filmmusik 

Filmen kan inte begränsas till enbart ett visuellt medium, den är också ett 

musikaliskt medium (Goldmark m fl, 2007:3). 

För att etablera stöd för mina resonemang kring musikens relation till bilden har jag 

utgått från Claudia Gorbman´s Unheard Melodies (Gorbman, 1987) som av många 

anses ha haft stor betydelse för det filmmusikteoretiska fältet (Reay, 2004, Kalinak, 

1992, mfl). Gorbman har bland annat studerat musikens olika funktioner i filmen och 

funnit att en musikens särställning är att den drar sig mot det omedvetna. Genom att 

tas emot mindre medvetet kan musiken influera en films narrativ med känslomässiga 

värdeladdningar. Filmmusik kan sätta speciella känslostämningar och förstärka 

känslor. Men allra mest är det en beteckning för känslan själv. Den äger sin egen 

känsla (Gorbman, 1987:4).  

Genom att musiken tas emot mindre medvetet, mindre kritiskt, mindre vaket öppnar 

den också publikens mottaglighet för filmens fiktion. Lättlyssnad bakgrundsmusik 

kan vagga in publiken i ett lugn och i avslappnat läge. I det tillståndet kan 

medvetenheten lätta varpå publiken dras längre och djupare in i handlingen. 

(Gorbman, 1987:5ff). Kathryn Kalinak, en inflytelserik forskare inom fältet, skriver i 

boken Settling the Score (1992) att musiken har kapacitet att genom att nå våra 

känslor och lätta på vår kritiska medvetenhet skapa en genväg till våra minnen. 

Redan Platon ansåg att musik har tillträde till själen (Kalinak, 1992: 21). Musiken kan 

förstås genom kulturella musikaliska koder. Det är i dessa koder musikens betydelse 

och mening skapas och omförhandlas (Gorbman, 1987:4). Musiken skapar i sig 

drömbilder för det individuella medvetandet, något som skapar ett gränslöst hav av 

visuella associationer (Kassabian, 2001). 
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2.2.1 Musikens funktion i filmen 

 Ljud berikar bilden med uttrycksfulla och informativa värden (Chion, 1994:5). 

En viktig och därmed ofta förekommande diskussion i filmmusikforskningen är 

musikens möjliga funktioner för filmen. De olika funktionerna gör sig också gällande 

i den empiri jag valt i den här undersökningen. Gorbman beskriver hur musiken 

inkodad i det filmiska sammanhanget skapar mening som kan associeras med filmen 

karaktärer, platser, situationer eller känslor. Karaktärerna blir till objekt när dialogen 

och deras rörelser sammanstrålar med musik (Gorbman, 1987:24). Kompositören 

Michel Chion beskriver det som att musiken medverkar empatiskt genom att den 

uttrycker sitt deltagande i en scens känslostämning. Musiken följer scenens rytm, 

bildernas flöde och bidrar med kulturella koder för känslor och rörelse (Chion, 1994). 

Musikens uttryck kan upplevas som parallellt med vad som utspelar sig i bilderna. De 

samspelar och hänger ihop. Genom att sammanflätas i och med varandra uppstår det 

som Gorbman kallar ”Unheard melodies”. Vi hör, på ett mer omedvetet sätt, men 

lyssnar inte på musiken (Gorbman, 1987).  

Men musiken kan också fungera oempatiskt och då ha effekten att intensifiera 

känslor eller skapa brytningar med det bildmässiga narrativet så att musiken och 

bilderna skapar olika betydelser (Chion, 1994:8, Gorbman, 1987:13ff). Genom att inte 

hänga ihop med bilderna uppenbarar sig också nya möjligheter till avkodning. 

Möjligen gör musiken anspråk på lyssning, den uppfattas knappast som ohörd, när 

den avviker från bilderna.    

En begränsning i Gorbmans, Chions och Kalinaks teorier är att de i första hand är 

inriktade på den klassiska musiken och ”the Classical Hollywood Film”, en era där 

musiken ofta utgjorde en bakgrund. Men det var en tidsepok som föregick 

populärmusikens inträde i filmen. Därför har jag haft anledning att också nosa på 

den del av filmmusikforskningen som berör populärmusikens inträde och 

medbetydelse i filmen.   

2.2.2 Diegetisk eller ickediegietisk – det är frågan 

Gränserna mellan begreppen diegetisk och ickediegetisk är inte helt skarp 

(Gorbman, 1987:3). 

En för filmmusikforskningen ständigt närvarande diskussion är den som rör 

musikens betydelse i relationen med det visuella och den övriga ljudbilden (som 
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förutom musik exempelvis kan bestå av dialog och alla andra typer av ljud eller 

ljudeffekter som medverkar i filmen). I denna diskussion används flitigt begreppen 

diegetisk och ickediegetisk. Jag tänker att det kan vara lämpligt att här försöka utreda 

vad begreppen betyder eftersom musiken i de scener jag valt ut som empiri också 

intar olika former av diegetiska positioner, vilket skulle kunna inverka på deras effekt 

att förändra det upplevda tidsperspektivet. 

Diegetisk musik definieras av Gorbman som musik som spelas av eller från en källa 

inom narrativet (Gorbman, 1987:22). Källan kan exempelvis vara en karaktär i 

scenen som sjunger eller spelar på ett instrument. Det kan också vara någon form av 

teknisk apparat, en radio, TV eller skivspelare etc. som är synlig i bild och gör 

musiken hörd också för filmens karaktärer (Gorbman, 1987:3). Det centrala är att 

karaktärerna i filmen har möjlighet höra samma musik som publiken.   

Ickediegetisk eller extradiegetisk musik, vilket är två olika benämningar för samma 

begrepp, är den musik som inte hörs av filmens karaktärer utan enbart av filmens 

publik (Kalinak, 1992) . Den ickediegetiska musiken fungerar som en osynlig 

ljudkuliss till det visuella och den övriga ljudbilden. (Gorbman, 1987:3). Den spelar 

utanför karaktärerna, som därmed inte känner av närvaron av musiken utan agerar 

oberoende av den. Den ickediegetiska musiken kan också beskriva eller säga något 

om karaktären och ett vanligt sätt att använda den är för att introducera karaktärer i 

scenskiften.  

Att en övervägande del av den tidigare forskningen inom filmmusik har varit inriktad 

på ickediegetisk musik, beror på att denna form är betydligt mer använd i film. 

Särskilt under den mest undersökta och inflytelserika filmperioden ”The Classical 

Hollywood Cinema”. Under denna epok var det standard att musikerna, likt teaterns 

orkesterdiken, hördes men inte syntes (Stilwell, 2007: 187f).  

Gränserna mellan begreppen diegetisk musik och ickediegetisk musik är emellertid 

inte helt skarp. Musik kan därmed röra sig fritt mellan och över de båda lägren 

(Gorbman, 1987:3). Eftersom det inte finns en enkel distinktion kan det vara 

komplext att sätta etikett och klassificera. Det finns ett spelrum mellan diegetiskt och 

ickediegetiskt. I takt med att det filmmusikaliska fältet förfinas och terrängen skiftas 

förändras även ramarna för produktionsanalysen (Stilwell, 2007: 185f). Man behöver 

därför vara försiktig med att i sin användning av begreppen reducera och förenkla 
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musikens funktion till att vara antingen det ena eller andra. Gorbman menar 

exempelvis att oavsett om musiken är diegetisk eller ickediegetisk kommer dess 

funktion att skapa känslor och känslostämningar i förhållande till narrativet var 

densamma (Gorbman, 1987:23). 

2.2.3 Populärmusik i film 

Populärmusik kan bära på olika betydelser och fungera på olika nivåer för olika 

betraktare och lyssnare (Reay, 2004:51f, Smith, 1998:167f). 

Med populärmusikens inträde på filmscenen omförhandlas också 

funktionsförhållanden mellan musiken och bilden. Det här kan också ha betydelse för 

hur scenerna ur Upp Till Kamp kan analyseras. En viktig anledning till den 

förändrade synen på funktionen är att populärmusiken ofta har ett eget liv utanför 

filmen. Musiken utgör ett samtidigt både kommersiellt och estetiskt redskap (Smith, 

1998:186). Dessutom kopplar den samtida populärmusiken till ett flertal olika bilder. 

Dels de visualiseringar som konstrueras individuellt vid lyssning, men också genom 

musikvideon som i sig är en egen musikalisk form som har omformat kulturen 

(Grossberg, 1993:198).  Sedan musikvideons inträde under åttiotalet bär 

populärmusiken med sig ett eget bildligt uttryck. Eftersom det redan i 

lanseringsskedet av populärmusiken, existerar en video, en visuell tolkning, erbjuder 

mötet med populärmusiken i filmen en ny tolkning och nya bilder att förhålla till 

musiken. Filmen erbjuder populärmusiken, lyft ur sin egen historia, ett nytt och helt 

annat sammanhang, och det är inte okomplicerat. 

Kalinak ser problem med att använda populärmusik på grund av dess egen integritet 

och strukturella enhet. Hon anser bland annat att rockmusik ofta misslyckas med att 

stödja filmberättelsen och filmens känslostämning eftersom den i sig själv innehåller 

en egen berättelse och egna känslostämningar (Kalinak, 1992:186f). Problemen 

uppstår framför allt när musiken är diegetisk, när den är en del i berättelsen. Musik 

som innehåller sångtext blir enligt Gorbman extra problematiskt eftersom de då 

tävlar med bilderna om publikens uppmärksamhet (Reay, 2004:39, Gorbman, 

1987:162). Forskaren Jeff Smith menar att populärmusiken genom att ha sin egen 

autonomi bär med sig nya funktioner för filmen. Musiken kan ge röst åt känslor och 

attityder som annars inte görs explicita genom filmens dialog och bilder (Reay, 

2004:38, Smith, 1998:155).  
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2.2.4 Relationen mellan populärmusiken och bilderna 

Vi ser aldrig samma sak när vi också kan höra. Vi hör inte samma sak när vi också 

kan se (Chion, 1994). 

Till stöd för mina analyser, där jag behandlar populärmusiken och de filmiska rörliga 

bilderna jämlikt, har jag använt mig av teorier kring relationen mellan musiken och 

bilden. Flera forskare pekar på en dynamisk relation mellan populärmusik och 

visuella bilder. IanInglis menar att all populärmusik innehåller visuella element och 

att all film, i varierande grad, bygger på musikaliska element (Inglis, 2003:3). Chion 

menar att även om film och musik inte har någon förexisterande harmoni kan de när 

de sammanförs med varandra inte skiljas från varandra. Perceptionen transformeras 

av kombinationen av bild och ljud (Chion, 1994). Filmen kan därför inte begränsas 

vara enbart ett visuellt medium, den är också ett musikaliskt medium. Perspektivet 

med vilket man närmar sig relationen mellan musik och film handlar inte enbart om 

hur musiken kan användas i film utan också hur film kan gestalta musik (Goldmark 

m fl, 2007:3). 

Synen på musikens betydelse och status i relationen med det visuella har förändrats. 

Tidigare forskning har pekat ut det visuella som filmens klart dominerande element, 

musiken har ansetts varit underordnad och funnits med i bakgrunden utan någon 

praktisk betydelse för narrativet. Visuellt på toppen och musik på botten (Goldmark 

mfl, 2007:2f). Det här synsättet har delvis att göra med att det visuella tenderar att ha 

benägenheten att ta över vår medvetna uppmärksamhet genom att lägga beslag på 

och arrestera våra ögon (Berland, 1993:25). Men Kathryn Kalinak menar att det 

bygger på en historisk konvention och förutsägelse; att mediering riktad mot ögonen 

har en mer direkt koppling till medvetandet än den som riktas mot öronen. Att se 

anses som mer precist och varierat än att höra. Men den åskådningen är förstås också 

möjlig att problematisera. Det visuella framträder förvisso mer fysiskt framför 

ögonen, medan musiken kan registreras utan att vi är direkt medvetna om det. Vi 

kanske hör utan att lyssna. Vi kanske registrerar utan att notera (Kalinak, 1993:24). 

Musiken tar sig in bortom det medvetna, den rör sig någonstans i bakgrunden, 

genom och bakom soundtracket. I det samlade ljud och bildintrycket är det lätt att 

förledas att uppleva musiken som det underordnade elementet. 

I den senare forskningen kring filmmusik, ett fält som också upplever en stark 

tillväxt, ses musiken och filmen ha en betydlig mer jämställd relation, där de 
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interagerar tillsammans. Analysen har också förflyttat sig till alltmer beröra hur 

musik och film samspelar och integreras med varandra (Goldmark m fl 2007:4). 

Analysen fokuserar mer på hur musiken samspelar och samverkar med filmens 

övriga system (Gorbman, 1987:13). Det är också detta perspektiv, samspelet mellan 

musik och film, som jag anser har stor betydelse i mitt projekt.  

2.2.5 Filmgenren ”Musical Biopic” 

Utan att egentligen försöka porträttera det förgångna, manipuleras verkligheten 

genom att ett specifikt urval av material, i en viss ordning, med en viss vald vinkel 

kombineras (Inglis, 2003:77ff). 

Kring sextiotalet har en kollektiv bild av vissa specifika värden bevarats. Genom åren 

har kulturproduktioner blivit väl mottagna när de förstärkt sextiotalssamhällets 

självbild och beskrivit epoken som livlig och optimistisk (Inglis, 2003:79). Bland 

annat anses sextiotalet vara decenniet när popmusikstjärnor också blev filmstjärnor. 

Ian Inglis har i boken Popular Music And Film specialstuderat genren ”Musical 

Biopic”(Inglis, 2003:3 och 2003:77), som översatt till svenska betyder ungefär 

filmatiserad musikbiografi vilket jag vill hävda låter omständigt och ändå oprecist. Av 

den anledningen har jag konsekvent behållit begreppet på engelska. ”Musical Biopic” 

beskriver oftast kända popmusikstjärnor (ofta inte längre levande) som hedras med 

en biografisk filmtolkning. Runt stjärnorna, som ofta har en närmast ikonisk status, 

finns redan en rad kollektiva populärkulturella minnen i form av musik, kända 

karaktärsegenskaper eller händelser som många människor förknippar med artisten i 

fråga. Jag anser att det är möjligt att ansluta Upp Till Kamp till genren ”Musical 

Biopic”. En skillnad mellan Upp Till Kamp och andra filmer inom genren är att det i 

Upp Till Kamp är en hel tidsepok som skildras och inte enbart en artist eller ett band, 

även om dessa inslag också finns med.  

Genren innehåller en blandning av musik, berättelser och nostalgi (Inglis, 2003:5). 

Ett annat gemensamt drag är att historierna och människoödena vanligen utspelar 

sig under sextio och sjuttiotalet varifrån det finns autentiskt televiserat bildmaterial. 

Genren är fortfarande på frammarsch och under de senaste åren har filmer som 

”Walk the Line” om Johnny Cash liv (Mangold, 2005), ”Ray” om Ray Charles 

(Hackford, 2004), ”Control” om Ian Curtis, från det mytomspunna bandet Joy 

Division (Corbijn, 2007), och den när detta skrivs aktuella svenska filmen ”Cornelis” 

om Cornelis Vreeswijk (Chamdin, 2010) fått stor uppmärksamhet. Inte bara publiken 
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utan också i högsta grad recensenter och nomineringsjurys, bland annat för 

Oscarsgalan, har hyllat filmerna som förärats med både priser och höga betyg. 

Människor har älskat att nostalgiskt återvända och återuppleva personliga gamla 

minnen tillsammans med bilder och populärmusik från sextio- och sjuttiotalets 

mytiska ikongestalter.  

I ”Musical Biopic-genren” får vi förutom det redan välbekanta också möta en 

nytolkning av människan bakom musikartisten, en människa vars livsöde vi kanske 

inte känner lika väl som artisten. En märklig och därmed intressant aspekt är att 

berättelserna om dessa ikoners livsöden ofta skildras på ett likvärdigt sätt. Det verkar 

finnas en kod för hur man gör en typisk ”Musical Biopic” (Inglis, 2003). I de 

filmexempel som tas upp ovan utgår berättelsen från att huvudkaraktären och 

musikartisten, påfallande ofta en man, vuxit upp under trassliga familjeförhållanden 

med en frånvarande far och en fattig ensamstående mor. Som pojke beskrivs 

musikartisten vara något av en enstöring. I mötet med populärmusiken förändras allt 

när pojken upptäcker sin musikaliska talang varpå han skapar en del av den musik 

som många känner till och kan relatera till . Pojken förvandlas till den musikartist 

som det kulturella minnet känner och som är själva grunden för filmatiseringen. Han 

träffar kärleken, skapar mer musik och uppskattas av publiken. Mitt i all framgång 

börjar musikartisten använda allt mer droger, kärleksrelationen sviktar och karriären 

tar stopp. Musikartisten dras in i smärtsamt missbruk, pengarna tar slut och alla 

relationer knakar till bristningsgränsen. Plötsligt kommer en familjemedlem, vän 

eller en tidigare lämnad kvinna till undsättning och popstjärnan kan revanschlysten 

återkomma till scenen där han gör en laddad comeback, med den sång som är den vi 

minns allra starkast i det kollektiva minnet.  Som gör oss nostalgiska. 

Nostalgi kan kopplas samman med minnen, likväl som nostalgi kan kopplas till ett 

engagemang av känslor och känslostämningar som också kan medverka till att 

emotionalisera historieskrivningen. Genom att göra just det menar Inglis att ”Musical 

Biopic”är en genre som, utan att egentligen ens försöka porträttera det förgångna helt 

korrekt, manipulerar verkligheten genom att kombinera ett specifikt urval av 

material, i en viss ordning, med en viss vald vinkel (Inglis, 2003:77ff). Publiken 

lockas att anta berättelserna som sanningar trots att de inte ens är avsedda att vara 

det. För dem som varit med under tidsepoken blandas de upplevda personliga 

minnena med de utvalda minnesbilder och ljud som ingår i filmen. Men genren 
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skapar också tillgänglighet för dem som inte själva upplevt tidsepoken, för oss som 

inte ens var födda. Vi får genom filmen en nytolkning och en access till kulturella 

minnen som i brist på självupplevda minnen kan utgöra det vi betraktar som våra 

egna (Sturken, 1997). 

2.3 Teorier om tid och rum – klocktid och levd tid 

Tid kan ses en konstant sammansmältning av förflutet, nuet och framtiden (May & 

Thrift, 2003:21).  

Var det den här eller förra sommaren som ”Rap das armas” (Cidinho,1992/2009), 

invaderade alla svenska radiokanaler? Var det 2003 eller 2004 som Anna Lindh 

mördades på NK i Stockholm? Och när sjönk egentligen Estonia? Troligen kan det 

oskarpa minnet av tiden ha att göra med en upplevd acceleration i livstakten och en 

känsla av att framtiden rusar utan kontroll (May & Thrift, 2003:9). När den upplevda 

tiden rör sig i otakt med klocktiden är det lätt att tappa orienteringen på frågan när. 

Klockan innehåller en tid, varandet en annan och musiken en tredje. Till råga på all 

komplexitet kan musikens tid upplevas vara både objektiv och subjektiv (Van 

Leeuwen, 1999:55f). Teorier om tid och temporalitet kan medverka till ökad 

förståelse för att räta ut det som handlar om tidsuppfattning i mina frågeställningar, 

därför är dessa teorier betydelsefulla för den här undersökningen. 

Senare vetenskapligt tänkande om tid är starkt influerad av utvecklingen inom både 

filosofi och naturvetenskap. Majoriteten av senare samhällsvetenskapliga 

forskningsarbeten kring tid har handlat om att öka vår förståelse av naturen och 

upplevelsen av social tid. Den sociala tiden beskrivs som som multipel och heterogen. 

Den varierar inom och mellan samhällen och individer (May & Thrift, 2003: 2). 

Det är komplext att mäta tid av socialt liv. Tiden är på en nivå bunden till rumsliga 

överenskommelser inom västvärldens samhällen. Klocktiden med timmar, minuter 

och sekunder skapar kalendrar och scheman. Men människor känner också 

motsägelser mellan klocktiden och den personligt upplevda tiden (Van Leeuwen, 

1999:54). Jon May och Nigel Thrift har för att utveckla förståelsen skapat en 

”tidsrumsgeografi”(May & Thrift, 2003), som ett ramverk för vår uppfattning och 

upplevelse av tid, timing och tidsmedvetenhet. I ramverket framläggs olika positioner 

av upplevd tid. 
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Den upplevda tiden anses vara både multipel och dynamisk, tidsuppfattningen är till 

stor del skapad av hur människor förhåller sig till olika tidtabeller, rytmer som vanor 

och rutiner i sin vardag. En upplevelse av tid kan också skapas genom olika fasta 

system av sociala discipliner, sekulära eller religiösa. 

En annan, och för det här sammanhanget viktig, upplevelse av tid skapas genom våra 

relationer till olika instrument, apparater och medier, som tydligt markerar ett visst 

flöde och en viss passage av tid. Det är med och genom dessa kanaler kontakten med 

sextiotalet etablerats och bevarats. Till skillnad från föregående epoker har sextiotalet 

på en nivå fastnat i ett medierat minnesarkiv. Genom att ständigt kunna återberättas 

som kulturella minnen lever tidsepoken vidare i samtiden.  

En ytterligare upplevelse av tid skapas i relation till olika textrepresentationer som 

kan bli förstådda genom tolkning. May och Thrift menar att en uppfattning av tid kan 

produceras och reproduceras inom sociala aktiviteter som rör sig inom ett eller flera 

av dessa områden (May & Thrift, 2003:4). Fiktionsdramat Upp Till Kamp är ett 

exempel på en reproduktion som med stöd i det kulturella minnet fått representera 

tidsepoken sextiotalet i Sverige. 

Filmens rörliga bilder och ljud har påverkat hur vi ser på både tid och plats genom att 

kunna visa händelser simultant på olika platser samtidigt. Med televisionens 

spridning och utvidgning under sextiotalet ökade tillgängligheten till de tids- och 

platsupplösande medierna. Människor började kunna ta del av bilder och kulturella 

minnen som de tidigare inte haft access till. Genom bilderna skapas minnen som ger 

kapacitet att återskapa det förflutna i det närvarande som en flykt från ens levda 

miljö (May & Thrift, 2003:11ff). 

Musik har också en direkt relation till klocktiden. Rytmer mäts i enheten bpm, slag 

per minut. Rytm och bas styr tempot som musiker, dansare och lyssnare måste 

förhålla sig till. Att musikens rytm och bas sätter puls och tempo (Van Leeuwen, 

1999:39) antyder en relation med den mänskliga kroppen. För Sturken är kroppen en 

minnesteknologi (Sturken, 1997). Genom att integrera teorierna kan vi här finna 

relationer mellan musiken och minnet. Musiken kan genom att röra sig i en form av 

pulsmässig symbios med kroppens hjärtslag och blodomlopp avleda mänsklig 

uppmärksamhet från klocktiden.  
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3. Material och metod 

Paul Ricoeur menar att det är en känslig dialektik mellan att förklara och att förstå 

(Ricoeur, 1992:68). Det är inte möjligt att samtidigt kunna både förklara och förstå i 

en vetenskaplig undersökning. För att kunna förklara krävs att man söker ”bestämda 

lagbundenheter, konkreta omständigheter runt den händelse som ska förklaras” 

(Kjörup, 1999:148). I min frågeställning saknas förutsättningar för att finna 

lagbundheter eftersom populärmusik, upplevelser kring tid och rörliga filmiska bilder 

inte utgör konkreta, utan snarare är exempel på abstrakta omständigheter. Därmed 

lämpar sig inte heller i första hand de metoder som ger upphov till att säkra 

samband. I stället väljer jag att i mina analyser försöka göra tolkningar för ökad 

förståelse och mening, vilket knyter an till hermeneutiken (Kjörup, 1999:233). Jag är 

också influerad av Cultural Studies teorier kring inkodning och avkodning som 

behandlar hur olika avsändare och mottagare kan uppfatta ett visst medieinnehåll, i 

det här sammanhanget beskrivningar av en viss tidsepok i Upp Till Kamp. 

 

3.1 Inkodning – avkodning 

Populärmusik har olika betydelser och fungerar på olika nivåer för olika lyssnare 

(Reay, 2004:51f, Smith, 1998:167f). 

Stuart Hall talar om att det uppstår skillnader mellan inkodning och avkodning. 

Mellan en avsändares intentioner (inkodning) och mottagaren publiken (avkodning) 

sker ett antal steg av transformation av ett budskap. Meningen i ett inkodat budskap 

kan förändras av varje mottagares individuella tolkningar. Det är därför inte säkert 

att mottagare och avsändare ser eller hör samma sak i ett och samma budskap 

(McQuail, 2005:73). Denna teori verkar i högsta grad relevant när man studerar 

filmer som Upp Till Kamp. En producent har lagt ihop och mixat bilderna med 

musiken till en inkodad gemensam enhet, som gör det svårare för publiken som 

avkodar att separera det ena från det andra. Samtidigt kommer publiken ändå att 

göra olika tolkningar av vad man ser i förhållande till vad man hör. 
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 Samma sång kan exempelvis avkodas olika för olika sammanhang. Kalinak föreslår 

att musik kan förstås, antingen medvetet eller omedvetet av alla typer av individer 

inom en given kultur. Musiken erbjuder i sin uttrycksform möjligheter att kunna 

inkoda information som kan avkodas heterogent. Att musiken ger upphov till starka 

känslor försvårar för individer att göra exakt lika tolkningar. Samtidigt som musiken 

utgör en del av ett mer kollektivt kulturellt sammanhang dit alla medlemmar av 

kulturen har tillgång, rymmer musiken också känslostämningar som ger ökat 

utrymme för den individuella tolkningen, en tolkning som blir mer eller mindre unik 

för varje människa. (Kalinak, 1992:3ff). Smith använder termen ”cinematisk 

allusion”, och menar att en publik med mindre förkunskaper kan tolka en sång som 

ren bakgrund och bortse från att sången har ett eget liv utanför det sammanhang eller 

den film som de just ser. Som avkodande tittare kommer de då göra sina 

bedömningar enbart utifrån filmscenens karaktär och känslostämning. Samtidigt kan 

det finnas mer informerade tittare som väl känner till låtens titel, sångtext eller artist 

och kommer att applicera sin kunskap till sina tidigare erfarenheter. Populärmusik 

kan alltså bära på olika betydelser och fungera på olika nivåer för olika betraktare och 

lyssnare (Reay, 2004:51f, Smith, 1998:167f). Det här problematiseras och förstärks av 

Sturken som menar att minnen hämtade ur kulturella produktioner (som film och 

musik), inbäddade med kulturell mening, skiljer sig från både det personliga och det 

historieskrivna minnet (Sturken, 1997:3ff). Mellan inkodning och avkodning uppstår 

skillnader som också påverkar vad som kommer att lagras som personliga respektive 

kulturella minnen. I musikens gränslösa landskap av associationer breddas bildernas 

tolkningsutrymme. Avstånden mellan inkodning och avkodning kan därför tänkas 

öka när populärmusiken adderas till filmens rörliga bilder. 

3.2 Val av metod 

För att undersöka och söka förstå om, och i så fall hur, musik, rörliga bilder och 

minnen kan samsas och upplösa gränser mellan dåtid och samtid, har jag gjort 

kvalitativa texttolkningar av ett begränsat urval scener ur Upp Till Kamp. Eftersom 

andra forskare valt att använda semiotiska perspektiv för att finna hur meningen är 

konstruerad (Van Leeuwen, 1999) har jag funnit skäl att också använda det 

tolkningsredskapet. I mina tolkningar finns därmed drag av semiotik, men jag har 

noga aktat mig för att binda upp mina ögon och tankar vid att finna strukturer. I 
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stället har jag använt och förstärkt mina tolkningar med det teoretiska ramverk på 

vilket denna uppsats vilar. 

För att öka relevansen och hållbarheten i mina tolkningar har jag underbyggt 

tolkningarna med teorianknytning.  För att ytterligare underlätta för andra att kunna 

göra liknande tolkningar har jag försökt att i tolkningsprocessen förhålla sig så öppen 

som möjligt inför materialet.  Självklart är detta svårt att uppfylla fullt ut eftersom 

min subjektiva bedömning på något vis ligger till grund för vad jag ser och hör i 

scenerna. Det vore förstås oskärpt att ens tro på möjligheten att helt naturalisera 

materialet utanför min egen subjektivitet. Eftersom jag varit medveten om 

objektivitetsidealet har jag försökt förhålla mina tolkningar och analyser av scenerna 

till vad som går att se och höra och utesluta det som inte syns eller hörs.  

3.3 Val av empiri  

Jag har valt att analysera ett begränsat antal scener ur Upp Till Kamp (Birro, 2007) 

som innehåller flera olika möten mellan rörliga bilder och musik. En del av musiken 

är skapad på sextio- och sjuttiotalet, men musiken är till övervägande delen nyskapad 

och komponerad på nollnolltalet. Rörliga bilder skapade på nollnolltalet som skildrar 

sextio- och sjuttiotalet möter musik från nollnolltalet med rötter i sextio- och 

sjuttiotalet. För att underlätta och kvalificera urvalet scener har jag valt att ställa upp 

några kriterier. 

3.3.1 Kriterier för urval av scener 

Scenen ska vara en representativ del av helheten 

Först har jag därför gjort en tolkning av vad hela TV-serien Upp Till Kamp innehåller 

för centrala begrepp och värden. Genom att se helheten har jag försökt att identifiera 

och tolka fram ett antal kärnvärden som jag anser beskriver hur och vad Upp till 

kamp betyder. Musik. Kamp. Rörelse. Minnen. Drömmar. Kärlek. Gemenskap. 

Hopp. Sverige. Och det verkar vara 60-tal. 

Scenen ska innehålla musik i olika former 

Mina val av empiri ger också tre olika exempel på musikalisk representation i film. 

Detta upplever jag som centralt då det kan finnas anledning att tro att det fenomen 

jag försöker förstå skulle kunna bero av vilken roll musiken har gentemot bilderna. 
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 I scen A består det musikaliska inslaget av en känd melodi, Bob Dylans ”The Girl 

From The North Country”(Dylan, 1963). Musiken rör sig mellan att vara diegetisk, 

spelas hörbart för karaktärerna i scenen ur en källa i narrativet, och att vara 

ickediegetisk, fungera som bakgrund eller ljudkuliss. I scenen möter musiken visuella 

bilder av fiktion och samtidigt utsätts den för ljudmässig konkurrens av en dialog.  

I scen B består det musikaliska av en melodi som skulle kunna tas för en Rolling 

Stoneslåt men som visar sig vara något annat. Låten heter ”Stay With Me Forever” 

(Bärjed, 2007) och framförs av Tommy & The Heartbreakers, ett påhittat band som 

också ges en betydelse för stora delar av narrativet inte enbart i denna scen utan i 

helheten. Denna musikaliska representation har skarpare drag av att vara diegetisk. 

”Stay With Me Forever” fungerar enligt Kassabians definition Theme songs, där 

musiken får stor uppmärksamhet genom att ljudbilden inte innehåller något mer än 

just musiken (Reay, 2004:31). Hela scenen är som en fristående enhet, en musikvideo 

insprängd i filmen. 

I scen C är musiken instrumental. Genom att inte innehålla sångtext avviker den 

direkt från scen A och scen B. Men inte bara så. Musiken antar här ett tydligare 

exempel för en ickediegetisk roll. Den spelas som en bakgrund utan att höras av 

karaktärerna i scenen. Däremot medverkar den till att sätta scenen och till att 

förstärka den känslomässiga stämningen, det Gorbman kallar Signifier of Emotion 

(Gorbman, 1987). Den instrumentala musiken utgör i den här scenen bakgrund till 

både det visuella men även övriga ljudeffekter (ljudupptagningar) och dialog. 

Scenen ska innehålla en blandning av dokumentära bilder och fiktion 

Denna avgränsning är möjlig att motivera med att denna blandning är ett 

kännetecken för hela Upp Till Kamp. Såväl musik som bilder rör sig mellan, in och ut 

ur gränserna mellan det dokumentära och fiktion. Det är bland annat dessa lösa 

gränser som gör att jag anser Upp Till Kamp vara spännande att undersöka. En 

reservation är att det dokumentära inslaget i scen A enbart består av ett fotografi av 

Bob Dylans skivomslag, men jag hävdar att fotografiet har en tillräckligt stark 

funktion för den scenen.  

Scenerna bör vara olika varandra 

Narrativen i de olika utvalda scenerna har olika karaktär men också likheter. Scen A 

berör ett möte mellan två olika individer där musiken fungerar som förenande kraft. 
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Scen B berör separation och försoning och scen C beskriver en samling och förening 

kring en, på många sätt, känslosam världshändelse.  

Genom olikheterna i scenerna skapades också tre nya frågor: 

Vad händer när välbekant populärmusik producerad på sextiotalet, som låter som 

sextiotal, möter en mix av blandade fiktions- och autentiska bilder från sextiotalet? 

Scen A: Stegen till överklass (Upp Till Kamp, avsnitt 1: 38:04 – 42:40) 

Vad händer när populärmusik som låter som sextiotal, men är producerad på 

nollnolltalet, möter en mix av blandade fiktions- och autentiska bilder? Scen B: 

Don´t go away from me (Upp Till Kamp, avsnitt 1: 52:50 - 55:38) 

Vad händer när instrumental populärmusik, som låter som sextiotal, producerad på 

nollnolltalet möter en mix av blandade fiktions- och autentiska bilder? Scen C: 

Ledmotiv (Upp Till Kamp, avsnitt 2: 43:00 – 45:55) 
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4. Tolkningar 

I det här kapitlet redovisas de tre kvalitativa tolkningar av Upp Till Kamp som utgör 

undersökningens empiri. Tolkningarna är återgivna i sin helhet. 

 

4.1 Tolkning av scen A – Stegen till överklass 

I scenen hämtad ur första avsnittet av Upp Till Kamp hörs Bob Dylans ”The Girl 

From The North Country”.  

Jag tar här utgångspunkt i ”The Girl From The North Country” (Dylan, 1963) som en 

metonymi, en del ur helheten för Upp Till Kamp. Detta eftersom jag ser en symbolik 

både i sångtexten, musiken och bilden av artisten Dylan i den här scenen. 

”Girl from the North Country” spelas i en scen som handlar om hur gränser mellan 

klasser i samhället kan överskridas. Karaktären Tommy flyttar på en stege, som här 

kan illustrera avståndet mellan arbetarklass och överklass. I samma stund som 

Dylans karaktäristiska röst fångar Tommys uppmärksamhet får musiken en diegetisk 

betydelse för scenens narrativ (Goldmark mfl, 2007:4). Musiken spelar för aktörerna 

i scenen och fungerar som en källa, här gestaltat av en grammofonspelare, i syfte att 

förmedla scenens narrativ. Låttiteln omnämns till och med i den dialog mellan 

karaktärerna som uppstår i scenen, kanske för att förstärka vad det är för musik och 

säkerställa att vi ska höra den.  

Musiken har i narrativet inkodats som dörröppnare för det klassöverskridande mötet 

mellan karaktärerna Tommy och Erik. Bob Dylan tillsammans med sin musik är det 

sociala kitt som länkar karaktärerna samman och skapar kommunikation mellan två 

individer med olika kulturella och sociala bakgrunder. Den ene ska tvätta den andres 

fönster, en symbolik som också tydligt synliggör avståndet mellan arbetar- och 

överklass, högt och lågt. Musiken utgör den enda gemensamma plattformen på vilken 

ett oberoende möte dem emellan blir möjligt. Populärmusik har kapacitet att inkoda 

meddelanden som är möjliga att avkoda mer heterogent för de som är bekanta och 

har möjlighet att relatera till musiken (Inglis, 2003:176). Musiken är i den här scenen 

inkodad som en förenande och frigörande kraft, tillräckligt stark för att kunna flytta 

gränser och skapa förändrade positioner. Från utgångspositionen att Tommy ska 
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tvätta fönster hos Erik, ligger de i slutet av scenen sida vid sida på en sandstrand med 

gemensamma drömmar. ”The Girl From The North Country” länkar i den här scenen, 

likt en brygga, mellan två ytterligheter. Musiken skapar en mänsklig frizon som 

rymmer frihet och skapar drömmar. Kring sextiotalet finns en kollektiv bild av vissa 

specifika värden bevarade (Inglis, 2003:79). Dylan och musiken fungerar också som 

budskapsbärare av de sociala värderingar och myter som representerar det kollektiva 

kulturella minnet (Sturken, 1997) för sextiotalet i Sverige.  

Värderingarna som visas upp är bland andra frihet, gemenskap, rörelse, drömmar, 

förhoppningar, värme och kärlek. Bilderna och dialogen samverkar för att verifiera 

dessa värderingar. Bilderna i scenen är inkodade med tecken som pekar mot 

sextiotal. Bilderna är svartvita, männen är beatleskt långhåriga och röker hasch ur 

egenhändigt rullade cigaretter, grammofonspelaren ser rimligt antik ut och 

skivomslaget på Dylan är i vinylformat. Bilderna rör sig i samklang med musiken i en 

dynamisk relation som bidrar till att förstärka de myter som valts ut att representera 

tidsepoken. 

Wright menar att för dem som har rötter i en viss tidsepok kan välkända exempel av 

musik ha en kraftfull effekt för möjligheter att ackompanjera bilder och acceptera 

inte bara musiken utan också de attityder och värden som epoken bär på (Inglis, 

2003:13f). Jag tolkar att Dylan och ”The Girl From The North Country” kan utgöra ett 

tillräckligt välkänt exempel, trots att det finns anledning att starkt betvivla att just 

den låten spelades i de svenska hemmen under sextiotalet. Det kan ändå anses vara 

legitimt att Bob Dylan i scenen fungerar som själva symbolen, garanten för sextiotalet 

i Sverige. Runt honom finns det en konventionell allmänt giltig representation, om än 

möjligen efterhandskonstruerad, för den tiden. För att denna giltighet ska uppfyllas 

krävs det emellertid en viss förförståelse, i första hand i form av att man någon gång 

hört talas om Dylan och kan koppla namnet med musiken eller tiden (Gillespie, 

2006:14).  

Och det är definitivt möjligt att komplicera denna giltighet. När Dylan explicit träder 

in i handlingen genom att skivomslaget med hans ansikte visas i bild skapas tydliga 

denotationer mellan Dylan och musiken, tidsepoken och bilderna. Denotationer som 

är typiska för genren Musical Biopic. Vi manipuleras att utifrån det presenterade 

specifika materialet anta narrativet som representativt för den tidsepok som 

representeras (Inglis, 2003). Möjligen bidrar denotationen till att skapa tillgänglighet 
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för också dem som inte känner till låten ”The Girl From The North Country”. Musik 

berikar bilden med uttrycksfulla och informativa värden (Chion, 1994:5). Genom att 

blanda symbolen Dylan med musiken tillsammans med de kulturella värdena och 

koderna, som rör sig inom narrativet, kan scenen förankras till tidsepoken sextiotalet 

i Sverige. 

Men det är långtifrån självklart. Musiken är svår att hänföra till en bestämd tidsepok. 

Den tar sig vidare, återanvänds och får ny betydelse i ett annat sammanhang. 

Musiken rör sig utanför alla gränser och över tiden (Gorbman, 1987:30). Sången, 

gitarrspelet och det karaktäristiska munspelet denoterar också till folkmusiken, 

folkets musik, en uttrycksform där ordet står i centrum. Denna genre inom musiken 

har existerat långt tidigare än sextiotalet och lever vidare i högsta grad i vår samtid. 

Dylan själv ger exempelvis, med ojämna mellanrum, fortfarande ut ny musik. Den 

har ofta stora likheter med hans tidigare, det nya är tydligt influerat av det äldre. Det 

innebär att den distinkta kopplingen mellan Dylan och sextiotalet kan vara alltför 

förenklad. Dylans musik kan kopplas både till tidigare och senare tidsepoker. 

Musiken kan vara representativ för både samtid och dåtid med samma relevans. 

Möjligen kan man alltså säga att Dylans musik inte är typisk sextiotal, eftersom den 

inte distinkt kan härledas enbart till denna tidsepok. Denna tidsliga obundenhet 

medför också att ”The Girl From The North Country” skulle kunna få eller ges en 

annan betydelse i ett helt annat sammanhang och då kunna representera en helt 

annan tidsepok. Det är troligt att en annan sång från Dylans senare produktioner på 

samma sätt skulle kunna fungera som symbol för tidsepoken sextiotalet, i Upp Till 

Kamp.  

Representationen av Dylan betyder därför inte att scenen ur Upp Till Kamp är giltig 

enbart för tidsepoken sextiotal. Valet att använda Dylan som en symbol pekar mot 

det kollektiva minnet och på det föreställda arv från sextiotalet som vi bär med oss, 

inspireras av och lyssnar på fortfarande. Genom den här scenen återvänder vi till 

rötterna för att återuppleva och minnas. Våra personliga minnen av tidigare 

erfarenheter tillsammans med låten ”The Girl From The North Country” och artisten 

Bob Dylan mixas med de kulturella minnen som finns inkodade i scenen. 

Populärmusiken har ett eget liv utanför filmen som både kommersiellt och estetiskt 

redskap (Smith, 1998:186). Omedvetet blir det svårt att separera och distinkt avgöra 

vad som upplevs. Bilderna pekar i en viss upplevd riktning mot tidsepoken sextiotalet 
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medan Dylans musik beroende på tidigare erfarenheter kan upplevas röra sig i andra 

scener och kanske också stå för helt andra värden än de som inkodats i Upp Till 

Kamp. Det här exemplet styrker också att populärmusik kan bära på olika betydelser 

och fungera på olika nivåer för olika betraktare och lyssnare (Reay, 2004:51f, Smith, 

1998:167f). Det stora personliga tolkningsutrymmet som, för den här scenen, finns i 

Dylans musik medger att scenen kan avkodas som sextiotal likväl som nollnolltal eller 

när som helst däremellan. I samspelet mellan bilden och musiken är den här scenen 

ett exempel på när populärmusiken är dynamisk i relation till upplevd tid.  

De olika betydelser som omförhandlas i populärmusiken som minnesteknologi reser 

också nya frågor till teorier kring det kollektiva kulturella minnet, som mestadels 

fokuserat det visuella. Finns det verkligen ett kollektivt kulturellt musikminne av 

sextiotalet eller kan det kulturella minnet enbart kopplas till visuella eller textuella 

upplevelser? Och vad händer i så fall när det visuella möter musik i en dynamisk 

samexistens när bilder och ljud rör sig i takt med varandra? 

 

4.2 Tolkning av scen B - Olika versioner av Rolling Stones, ny 

rockmusik blandat med gamla autentiska bilder 

Scenen inleds med att karaktären Tommy tar upp ett munspel på en bar och börjar 

spela på det. Det övriga sällskapet, karaktärerna Lena och Erik, ler gillande mot 

varandra. De sitter tillsammans och det tycks finnas en gemenskap dem emellan.  

Munspelandet avbryts med ett klipp och övergår i vad som låter som en refräng till en 

typisk rockballad, ”Stay With Me Forever”(Bärjed, 2007). Bilder med de tre 

karaktärerna växlas med bilder av långhåriga yngre män som verkar bekanta. 

Männen kliver ur ett flygplan och möts av en större folksamling, de verkar vara 

populära. De yngre männen är medlemmarna i rockbandet Rolling Stones, ett band 

som kan härledas till sextiotalet. Men också ett band som hållit igång sedan dess och 

fortfarande är förankrade i vår samtid.  

Rolling Stones har i den här scenen kodats in som en symbol för sextiotalet i Sverige. 

Det visas explicit i bilderna att det är just Rolling Stones, något som förstärks med att 

deras skivomslag visas upp i bild. Konsertbilder av Stones blandas med bilder från en 

presskonferens där Stones samtliga medlemmar finns med i bild och skämtar om 
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Sverige. I det kulturella minnet (Sturken, 1997) finns förmodligen en bred acceptans 

för kopplingen mellan svenskt sextiotal och Rolling Stones, men avkodningen kan 

ändå bero av betraktarens relation med såväl som sextiotalet som bandet och 

musiken. Bland andra Smith menar att musik kan bära på olika betydelser för olika 

betraktare och lyssnare (Reay, 2004:51f, Smith, 1998:167f). 

Men bilderna växlar också, med klipp som rör sig i takt med musiken, mellan att visa 

Stonesmedlemmarna ur olika vinklar i olika situationer och Upp Till Kamp-

karaktärerna Lena, Tommy och Erik. Gränserna blir oskarpa mellan klippen. Det blir 

i de snabbare klippen och övergångarna allt svårare att hänga med att se skillnader 

mellan autentiska bilder och fiktionen. När distinktionen mellan autentiskt och 

fiktion tunnas ut flätas de istället samman. Bilderna bildar tillsammans en gemensam 

enhet som, under förutsättning att man accepterat den bildmässiga Stonessymbolen, 

leder in mot en gemensam tidsepok, sextiotalet i Sverige. 

Musiken har fått stor betydelse i den här scenen. Den har lagts på en sådan ljudnivå 

att den står i förgrunden, musiken är det viktigaste ljudet (Van Leeuwen, 1999:23). I 

samspelet som uppstår mellan musiken och bilderna är det i denna scen musiken 

som står i fokus. Det går att tolka hela scenen som en musikvideo. De snabba klippen, 

som hakar i varandra i takt med musiken, växlar mellan att visa musiker på scen och 

ett narrativ. Fragmentering, sammanblandning av mediering och realitet, kollapsen 

mellan det förgångna och det framtida i momentet av det nuvarande är alla 

karaktärsdrag för en musikvideo (Goodwin, 1993:45). Musikvideon ”Stay With Me 

Forever” utgör en metonymi ur Upp Till Kamp. Det är en egen fristående del som på 

många sätt representerar helheten. 

Bilderna som visar filmens karaktärer knyter an till den återkommande refrängen.  

Sångtexten och bilderna samverkar, musiken och sångtexten leder kommunikationen 

av hela berättelsen. Musiken utgör det centrala elementet. Bilderna förstärker 

kommunikationen genom att samspela med musiken, som växlar mellan att vara 

diegetisk, spelas av eller från en källa inom narrativet (Gorbman, 1987:22) och 

ickediegetisk. 

Själva låten ”Stay With Me Forever” innehåller tydliga influenser från Rolling Stones, 

inte minst finns likheter med den för Stones karaktäristiska sångrösten. Det kan 

därmed initialt vara möjligt att tolka låten som Stones. Samtidigt låter det ju inte 
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riktigt som Stones ändå. Det finns vissa delar där det snarare låter som Procol 

Harums ”A whiter shade of pale”(1967). Vilken i och för sig också den är stadigt 

förankrad i det kulturella minnet av sextiotalet i Sverige.  

I slutet av scenen visar det sig vara det påhittade bandet Tommy & The Heartbreakers 

som framför låten. Det betyder i och för sig inte nödvändigtvis att det är en 

originaltolkning vi hör. Det skulle kunna vara en cover, en kopia av ett tidigare 

original. Det känns fortfarande därför möjligt att tolka musiken som sextiotal. Men 

det går också att tolka musiken som hämtad ur en annan tidsepok. Särskilt som det 

visar sig att det är en helt ny sång, producerad 2007 för Upp Till Kamp (Bärjed, 

2007). Det är ett exempel på hur det ständigt skapas nya musikaliska tolkningar 

influerade av tidigare tolkningar men ändå i formen av nya original. 

En nyinspelad sång som låter som sextiotal ackompanjerar bilder som växlar mellan 

att vara autentiska från sextiotal och fiktion från nollnolltal. Här skapas ett tydligt 

exempel på när man manipulerat verkligheten genom att kombinera ett specifikt 

urval av material, i en viss ordning, med en viss vald vinkel (Inglis, 2003:77ff). Det 

uppstår en anakronism, en otidsenlig framställning av detaljer i en viss tid eller miljö 

(www.ne.se, 2010). En lek med tiden där utvalt historiskt material med viss eller stor 

autencitet kombineras med nyinkodat fiktionsmaterial.  

Kalinak anser bland annat att rockmusik ofta misslyckas med att stödja 

filmberättelsen och filmens känslostämning eftersom den i sig själv innehåller en 

egen berättelse och egna känslostämningar (Kalinak, 1992:186f). Det är möjligt att 

viss förvirring skapas när musiken och bilderna rör sig abstrakt och gränslöst mellan 

sextiotal och samtid. Eller kanske ännu tidigare? Kanske också i framtiden? Det är 

framför allt i det här exemplet jag anser att vi måste ifrågasätta Jeff Smiths påstående 

att populärmusiken fungerar som en ”särskilt effektiv betydelsebärare för att 

denotera specifika tidsepoker” (Smith, 1998:165).  

I det här läget verkar det nästan vara tvärtom. Det verkar möjligt att man kan tänka 

sig att när musik producerad på nollnolltal låter som sextiotal är den giltig för såväl 

dåtid som samtid. Populärmusiken skapar i sig drömbilder för det individuella 

medvetandet, något som skapar en gränslöshet av visuella associationer (Kassabian, 

2001). Kanske kan man tänka sig att det också innebär att musiken kan upplevas och 

http://www.ne.se/
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återskapa nya olika personliga minnen av inkodade medierade kulturella minnen. 

Och vad händer då med synen på de kollektiva kulturella minnena?  

I scenen möter musiken i ”Stay With Me Forever” bilder som växlar mellan att vara 

autentiska och fiktion. De rör sig i en dynamisk relation tillsammans, ut och in ur 

tidsepoken sextiotalet. Musiken och bilderna skapar en känsla av att det är sextiotalet 

i Sverige som skildras. Det låter och ser ut som det. Samtidigt är alla element, från 

musik, till sångtext och bilder, möjliga att godta som hämtade ur en annan tidsepok. 

Det finns ingenting som förankrar materialet i den här scenen enbart till en viss tid.  

Musik som medierad minnesteknologi bidrar enligt Van Dijck med en relation mellan 

det nuvarande och det dåvarande (Van Dijck, 2007). Genom musiken kan innehållet i 

den här scenen röra sig mot en upplevelse av tidsepoken sextiotalet, en doft av den 

tiden. Samtidigt är det möjligt att känna doften av vår samtid. Genom den version av 

sextiotalsepoken som Upp Till Kamp erbjuder öppnar sig också vidare 

tolkningsutrymmen. De värderingar och attityder som förmedlas i Upp Till Kamp kan 

kanske också kan tänkas vara kopplade till vår samtid. Filmmediet kan enligt Leavy 

överföra just värderingar kring vilka ett gemensamt kollektivt minne kan byggas 

(Leavy, 2007:26). Genom att porträttera sextiotalet på ett optimistiskt och livfullt sätt 

kan Upp Till Kamp överföra och sända ut nya kollektiva minnen av ett historiskt arv 

som också utgör de nationella rötter som dagens samhälle vuxit upp med.  

Människorna, musiken och värderingarna som förmedlas i Upp Till Kamp kan också 

gestalta ett framtidsoptimistiskt budskap: att förändring är möjlig. 

 

4.3 Tolkning av scen C - ”Martin Luther King är död” 

I scenens inledning förs en dialog som utspelar sig mellan de två kvinnliga 

huvudkaraktärerna Lena och Rebecka. De samtalar om en förlorad kärlek, en 

kärlek som försvunnit ut ur den ena kvinnans liv. En förhoppning som släckts.  

En tredje kvinna möter upp och berättar att Martin Luther King är död. Autentiska, 

välbekanta TV-bilder ur arkivet föreställande Luther King, i svartvitt, visas explicit i 

Upp Till Kamp. Bilderna backas upp av en instrumental melodislinga spelad på 

gitarr. Luther King blir här symbolen, inte enbart för förlorad kärlek och släckta 

förhoppningar utan också för sextiotalet. I det kollektiva kulturella minnet av 
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sextiotalet i Sverige tycks dödsskjutningen av Luther King fått en framträdande 

position. Det kan anses vara en ikonisk händelse för den tiden. Luther King är i Upp 

Till Kamp inkodad som en sextiotalssymbol som troligen också kan kodas av som 

sextiotal. Det var då han var som mest verksam, det var då han blev allmänt känd 

utanför USA och det var, kanske framför allt i det här sammanhanget, då han blev 

mördad. Det är fastetsat i det kulturella minnet i ständig medierad påminnelse om ett 

gemensamt förflutet präglat av drömmar och hopp. Sextiotalet beskrivs som en 

politiskt viktig, framtidsoptimistisk tid där allt var möjligt (Arvidsson, 1993:32ff). 

Luther Kings politiska gärning sträcker sig dock utanför sextiotalet. Den kan anses 

vara ständigt aktuell. Luther King har med sitt ”I have a dream”- tal en ständig 

förankring i samtiden, bland annat som undervisningsmaterial i retorikutbildningar 

på den svenska högskolan. Därmed blir det möjligt att koda av närvaron av Luther 

King i scenen som en symbol för svenskt sextiotal som har en koppling till samtiden. 

Personen Luther King är död men budskapen och värderingarna lever vidare genom 

undervisningsmaterialet i vår samtid. Att Luther King fortfarande anses 

betydelsebärande kan ha att göra med att det finns motsvarande typer av sociala 

orättvisor att bekämpa i dagens samhälle. Det förs ännu dagligen politiska 

diskussioner om människors lika värde. Luther King kan i det här sammanhanget 

också symbolisera att viktiga händelser på sextiotalet fortsätter att ha betydelse i 

samtiden. Användningen av Luther King blir här ett sätt att förenkla sextiotalet som 

en tidsepok som tillskrivs en kraftfull nostalgisk närvaro i det kulturella kollektiva 

minnet (Wright, 2003:13).  

Karaktärerna i Upp Till Kamp möter det medierade, televiserade budskapet om 

Luther Kings död i olika situationer, på olika platser. Budskapet om Luther Kings död 

har i scenen fått en sammankallande, förenande kraft som manar till gemenskap, 

uppslutning och försoning. Karaktärerna söker sig till en gemensam plats, friheten 

vid stranden, där de kan förenas och försonas.  

Även musiken utgör en förenande kraft i scenen och bidrar främst med att sätta en 

stämning, förstärka känslor och på så vis emotionalisera berättelsen. Musiken är 

ickediegetisk, vi hör den men kanske utan att lyssna (Gorbman, 1987), den rör sig i 

bakgrunden i takt och samklang med bilderna. Musiken fungerar också medverkande 

till att överbrygga brottet mellan autentiska klipp i svartvitt och fiktionsfilm i färg. 

Film i färg kan också verka symboliskt för att frita tiden ur materialet. Filmer i färg 
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har varit en möjlighet sedan sent sextiotal och komplicerar härledning av ursprunget 

till dessa bilder, de blir svåra att exakt tidsbestämma. Även i denna scen manipuleras 

verkligheten genom att ett urval används för att locka fram det kollektiva kulturella 

minnet med en viss vald vinkel (Inglis, 2003:77ff).  

Scenografiska detaljer som frisyrer och kläder har inkodats för att peka mot en viss 

tidsepok. Men mode och frisyrer är också något som är svårt att hänföra enbart till en 

viss tid. Även om man med stöd av det medierade, kulturella minnet av sextiotalet 

kan plocka fram stereotyper är frisyrer och mode av karaktären att det kommer, går 

och kommer tillbaka över tid. 

Musiken utgör under hela scenen länken mellan händelserna, den fyller tomrummen 

mellan klippen. Samma instrumentala gitarrslinga spelas konsekvent genom hela 

scenen. Musiken länkar samman karaktärernas livsöden till en gemensam bana där 

det mot slutet av scenen skapas ett känsloladdat möte. Musiken länkar mellan 

autentiska, tidigare medierade, klipp på Luther King och nymediering av fiktion. 

Musiken är länken mellan sextiotal och samtid, en länk som förenar och samtidigt 

omförhandlar tidsperspektivet. Musiken spelar på ett känsloregister, mellan förlust 

och försoning, vilket är en musikens funktion: att skapa känslor och 

känslostämningar i förhållande till narrativet (Gorbman, 1987:23). 

I scenen ges en palett av inkodade bildelement som kan kopplas till en relation 

mellan då och nu. Kulturella minnen av sextiotalet omförhandlas i samtiden och ger 

nya tolkningar som möjligen också omförhandlar sextiotalet, till samtid. Gränserna 

tunnas ut och med dem distinktionen mellan nu och då. Scenen utgör ett medierat 

minne som bidrar med relationen mellan det nuvarande och det dåvarande (Van 

Dijck, 2007:79ff). 

Den instrumentala musiken låter på ett sätt som gör det möjligt att koda av den som 

giltig för sextiotalet. Eftersom musiken är instrumental blir det också aningen mer 

komplicerat att tidsbestämma ursprunget. Musiken skulle kunna representera allt 

mellan sextiotal och samtid. Det finns ingenting som binder den vid en viss tidsepok. 

Genom sin obundenhet i tid är det möjligt att tolka att musiken bidrar till att lösgöra 

tiden ur bilderna i den här scenen. Musiken är svår att förhålla isolerad till en 

bestämd tidsepok. Den tar sig vidare, återanvänds och får ny betydelse i ett annat 
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sammanhang. Gorbman menar just att musiken rör sig utanför alla gränser och över 

tiden (Gorbman, 1987:30). 

Med gränserna upplösta och tiden obunden erbjuds också ett friare och bredare 

tolkningsutrymme. Det blir inte längre möjligt att tolka bilderna fristående från det 

musikaliska sammanhanget. Samtidigt är såväl bilder som musik utvalda medierade 

minnen inkodade av en producerande avsändare. Det som visas och hörs må påkalla 

våra personliga minnens uppmärksamhet, men det är inte våra självupplevda minnen 

utan kulturella minnen som med televisionens hjälp medieras och överförs till oss 

kollektivt, samtidigt.  

Halbwachs påvisar att vår syn på historieskrivningen påverkas av de mentala bilder 

som förvärvas i det nuvarande (Halbwachs, 1992). Om vi accepterar den här scenen 

både som sextiotal och samtid betyder det då att det är inkodade tolkningar och 

medierade minnen som är avgörande för vad som faktiskt skapar vår personliga 

historia? Det kanske inte ens är möjligt att slå fast historien, eftersom den med tiden 

är flyktig och förändras, och kanske är det heller inte inkodarens avsikt, Inglis menar 

ju att intentionen med filmen inte är att ge en fullödig spegling av det förgångna 

(Inglis, 2003:77). 

Scenen avslutas med att cirklarna sluts vid mötesplatsen, där karaktärernas vägar 

korsas. Autentiska bilder, tidstypiska scenografiska detaljer, Martin Luther King, 

känslor av hopp och förtvivlan, förlust och försoning, gemenskap och kärlek. Men 

också vägkorsningen där musiken, filmen, minnen av dåtid och samtid möts. Precis 

där och just då när alla delar är där, samtidigt.  

Det som gör att den här scenen starkare kan flätas samman med det kollektiva 

minnet upplever jag är att musiken är både instrumental och ickediegetisk. Genom 

att inte innehålla sångtext erbjuder den ingen motsättning till det visuella. Genom att 

inte heller vara en tidigare bekant melodislinga finns heller inga konkurrerande 

personliga minnesbilder varför fokuset i scenen hamnar just på bilderna. 
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5. Sammanfattning och slutdiskussion 

Musiken kan nå våra känslor, lätta på förnuftet och ta genvägen in i våra minnen 

(Kalinak, 1992). 

Televisionens genomslagskraft under sextiotalet har gjort det möjligt att återutsända 

autentiskt material och på så sätt hålla epoken levande i vårt kollektiva medvetande. 

Televisionen har i första hand setts som ett bildmedium även om senare års 

televiserade program använt sig av en mer insiktsfull syn på ljud, som något 

berikande för bilden (Chion, 1994:5). Genom de televiserade och medierade 

arkivbilderna som representation för sextiotalet har skapats visuella kollektiva 

minnen. Med minnen av populärmusik är det betydligt svårare att konkretisera 

eftersom musiken i sig skapar drömbilder för det individuella medvetandet, något 

som skapar en gränslös ocean av visuella associationer (Kassabian, 2001). 

I denna undersökning där jag inledde medfrågan, hur musik tillsammans med 

rörliga bilder kan förändra, förstärka eller mixa samman minnena av en viss 

tidsepok, har jag använt mig av tre olika scener ur Upp Till Kamp.  

Det är förstås lockande men likväl olämpligt att försöka göra generaliseringar utifrån 

det starkt begränsade urval som jag studerat. Paul Ricoeur har uttryckt att det är en 

känslig dialektik mellan att förklara och att förstå (Ricoeur, 1992:68). Den tolkande 

metod med vilken jag närmat mig scenerna går heller inte att koppla till några 

positivistiska orsaksförklaringar eller samband av orsak och verkan. Förhoppningsvis 

kan jag genom att öka förståelsen för hur musiken kan influera rörliga bilder och 

medierade minnen bidra med ett litet men taktfast steg mot en ny betraktelsehorisont 

inom fältet medier och kulturellt minne.  

Mycket verkar vara möjligt att skapa i relationen mellan film och musik. Den 

tidsresande lekfullheten lockar den nostalgitörstande allmänheten. Återblickar och 

retrokulturer är växande genrer. Och det är kanske inte så konstigt. Minnet behöver 

ständigt näring och bekräftelse från kollektiva källor (Halbwachs, 1992, Van Dijck, 

2007:9). Vi behöver bilder och musik för att stärka upp minnena av det förflutna och 



42 
 

paradoxalt nog kan vi genom film och musik manipuleras att minnas något som inte 

helt överensstämmer med det verkliga händelseförloppet. Det är det här Nora menar 

med sitt uttryck ”lieux de memoire”. Platser dit man drivs av en ständig besatthet att 

vilja dela medierade minnen, personliga som kollektiva och kulturella. Medierade 

minnesband till det för alltid tillgängliga som utgör en plats mellan minnen och 

historia (Nora, 1989). 

Min första forskningsfråga om hur musik samspelar med rörliga bilder och bidrar till 

att forma det kulturella minnet runt en tidsepok, kan i den här undersökningen 

besvaras med att populärmusik som rör sig i samtakt med filmens rörliga bilder kan 

ha en förstärkande effekt på de kulturella minnena från sextiotalet. Detta fenomen 

visar sig i den här undersökningen särskilt när musiken är ickediegetisk, 

instrumental och är tidigare ohörd. Under dessa omständigheter bidrar musiken till 

att emotionalisera historien och förstärka bilden och sinnesintrycken av sextiotalet i 

Sverige. 

Möjligen kan det vara populärmusikens sätt att skapa affekter som förstärker och 

förankrar minnen i vårt inre. Genom att skapa starka känslor tränger filmen och 

musiken in på ett djupare plan. Det känslomässigt involverande lämnar spår. 

Populärmusik och film som en gång tagit sig in och skapat klumpar i halsen, försatt 

kroppen i euforisk viktlöshet, slagit upp dörrar för möjligheter eller öppnat gamla sår, 

sätter ett avtryck som har ökad potential att bestå en längre tid som minnen. 

Ett urval med de mest välbekanta popmusiklåtarna skulle möjligen bidra till att 

ytterligare förstärka bilderna. Hade scen B, som visar bilder med Rolling Stones, 

innehållit sången ”(I cant get no) Satisfaction”(Jagger, 1965) i stället för en obekant 

sång eller om det i scen A spelats ”Blowing In The Wind” (Dylan, 1962) är det inte 

otänkbart att tolkningarna skapat en delvis annorlunda förståelse. Musik som är mer 

välkänd har nötts in i både det personliga och kulturella minnets ryggmärg som en 

slags ambassadör för den tidsepok den representerar. En låt som ”(I cant get no) 

Satisfaction” är väl inrepeterad och starkt förknippad med både Rolling Stones och 

sextiotalet, vilket också medför ett mer begränsat tolkningsutrymme till nya 

kulturella minnen. Med repetitioner ersätts känslorna av ett associationsmönster 

(Van Dijck, 2007:79ff). Å andra sidan: genom att understryka tidigare minnen 

förändras knappast minnesbilderna. Möjligen är det också så upphovsmännen till 

Upp Till Kamp har tänkt. De ville något mer än att enbart verifiera tidigare kulturella 
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minnen, därför valde de ett för genren ”Musical Biopic” traditionellt grepp: att skapa 

friktion och brytning med det kollektiva minnet genom att presentera materialet i en 

viss ordning med en vald riktning (Inglis, 2003:77). Genom att tolka om och 

översätta kan filmen anpassas och forma om en berättelse efter en önskad kollektiv 

nationell betydelse att överföra över generationer via det kollektiva minnet (Leavy, 

2007:26). I Upp Till Kamps version av sextiotalet erbjuds vi att anta en beskrivning 

som delvis bryter mot tidigare föreställningar av det förflutna. En beskrivning som 

kanske också inrymmer budskap om att det förflutna kan sammanflätas med vår 

samtid. Människorna, musiken och värderingar som Upp Till Kamp förmedlar kan 

åtminstone inte isoleras till att enbart representera en viss förfluten tidsepok.  

Som försök till svar på den forskningsfråga jag ställde inledningsvis, hur samspelet 

mellan musik och bilder kan upplösa gränser mellan dåtid och samtid, kan man i den 

här undersökningen peka på att när ny populärmusik möter gamla arkivbilder 

framträder ett tydligare brott än när äldre populärmusik möter nya bilder. Ett 

brott som kan, men inte nödvändigtvis behöver, innebära en falsifiering av relationen 

mellan musiken och bilderna. Den som gör anspråk på att i genren ”Musical Biopic” 

skapa en så realistisk skildring som möjligt bör därför vara försiktig med att lägga ny 

musik till gamla bilder. Eftersom populärmusik också kan bära på olika betydelser för 

olika betraktare och lyssnare (Reay, 2004:51f, Smith, 1998:167f) kan publiken dock 

göra olika bedömningar om vad som är musikaliskt representativt för en viss tidsepok 

och vad som inte är det. Ur den uppsjö av olika tolkningar som olika mottagare kan 

göra skapas även olika meningar om vad som är ett brott och vad som är tidstypiskt. 

Det finns anledning att föreslå att kollektiva kulturella minnesbilder kan försvagas 

när rörliga bilder samverkar med populärmusik, särskilt när musiken innehåller sång 

och utgör det dominerande ljudet. Musiken kan då medverka till en individualiserad 

avkodning och tolkning där individens känslor och egna referenspunkter kan påverka 

vad individen upplever i mötet mellan bilden och musiken. Kända eller bekanta 

musikaliska referenser möjliggör att upplevelser av en tidsepok mixas samman.  

Det är möjligt att problematisera allt användande av filmmusik eftersom musik är ett 

abstrakt område utan tydliga definitioner för vad som är rätt och vad som är fel. Är 

man som inkodare och producent intresserad av att skapa en mer heterogen 

avkodning eller vill man utöva anakronism och leka med tiden? Att lägga tidigare 
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inspelad populärmusik med sång till filmiska bilder innebär att man inte längre kan 

koppla materialet enbart till en viss tidsepok.  

Att populärmusiken inte tidigare inrymts i teorier kring medier och minnen kan ha 

att göra med att populärmusiken, som visats i undersökningen, kan motverka 

heterogena kollektiva kulturella minnen av medierade bilder. Populärmusiken 

snarare komplicerar än förstärker kulturella minnen, såsom de tidigare analyserats 

av bland andra Marita Sturken.  

Medierade bilder tycks vara långt mindre komplicerade att anamma som kollektiva 

minnen än vad populärmusiken är. I mötet med musiken snarare osäkras bildernas 

kopplingar till ett gemensamt minne. Man kanske kan uttrycka det som att musiken 

abstraherar de mer konkreta bilderna och det som är mer abstrakt kan också vara 

svårare att förhålla sig till. I denna undersökning väcks därför snarare fler frågor än 

vad det ges nya svar. Men det är nya frågor som kanske aldrig tidigare blivit ställda 

och med nya frågor öppnas också möjligheter för vidare studier inom ämnet. 

De känslor som skapas med hjälp av populärmusik kan också öppna för nya 

perspektiv och ge upphov till en ökad mångfald av tolkningar. Musiken talar med 

våra känslor och bygger upp känslostämningar som är utom kontroll för såväl 

inkodare som avkodare. När musiken möter bilderna, som i fallet Upp Till Kamp, kan 

de inte skiljas eller tolkas fristående från varandra. Populärmusiken kan dessutom ha 

ett eget liv utanför filmen, vilket kan medverka till att skapa en konflikt mellan 

musiken och bilderna.  

Med populärmusikens inträde influeras filmmediet med fler dimensioner. Med ett 

vidgat tolkningsutrymme och ett oändligt hav av associationer tillgängliga kan de 

medierade kollektiva minnena individualiseras och bli personliga. För även om 

minnena varken utgör den autentiska historien eller är personligt skapade, utan fritt 

kan röra sig någonstans däremellan, har populärmusiken kapaciteten att 

emotionalisera och förstärka de känslor som varken går att mäta eller kontrollera. 

Det finns, enligt min tanke, något filosofiskt fint och romantiskt i det som inte går att 

ha kontroll på och som är själsligt. Och jag är, förstås, inte först att känna så. Redan i 

det antika Grekland ansåg Platon att musik skapar en genväg till människors själsliv 

(Kalinak, 1992: 21).  
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