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Abstract 

I uppsatsen behandlas musiken i ett avsnitt av realityserien Kitchen Nightmares. 

Ett antal tydliga musikaliska teman i avsnittet belyses. Instrumentering, narrativa 

funktioner och hur ljudstudenter tolkar dessa teman är de huvudsakliga 

frågeställningarna. Genom egna observationer, en intervju med en professionell 

kompositör för TV och film samt en fokusgrupp har frågeställningarna besvarats. 

De musikaliska teman som behandlas i uppsatsen varierar i karaktär, intensitet och 

instrumentering beroende på vad de vill förmedla. Ofta är det känslolägen som 

interpersonella konflikter och sorg som underbyggs av musiken men den har även 

funktioner som syftar till att belysa saker som etnisk härkomst och förlöjligande av 

personer som beter sig problematiskt. Vikten av tydlighet inom musik för TV och 

film behandlas och hur denna tydlighet framträder. Ljudstudenternas tolkningar av 

musiken beskrivs och sammantaget tyder resultatet på att de intentioner 

upphovsmännen haft med musikläggningen framgår tydligt hos dessa. 

Nyckelord: Fallstudie, Kitchen Nightmares, Gordon Ramsay, intervju, fokusgrupp 

!3



Inledning 

Reality-tv har sedan dess introduktion i tablån under 90-talet (wikipedia.com) varit ett 

vanligt inslag i många människors tv-konsumtion. De handlar om allt mellan regelrätta 

tävlingsprogram så som Big Brother och Paradise Hotel till serier med mer dokumentär 

inriktning så som American Chopper och Deadliest Catch. Interaktioner mellan riktiga 

personer snarare än skådespelare är det som utmärker dem. Det finns dock en viktig och 

förbisedd aspekt av hur dessa konflikter presenteras för tittaren. Mitt antagande inför 

arbetet med den här studien är att den musik som spelas i bakgrunden ligger till grund 

för och förstärker de olika stämningar som råder karaktärerna emellan. Ofta är tittaren 

relativt omedveten om den musik som spelas och det finns därför utrymme att beskriva 

den utförligare. 

Kitchen Nightmares är en serie i vilken den välkände brittiske kocken och tv-profilen 

Gordon Ramsay reser runt till olika misslyckade amerikanska restauranger och bistår 

dem. Avsnitten följer en viss struktur vilken i slutändan resulterar i att det blåses nytt liv 

i den aktuella restaurangen. Ofta förbättras även relationerna mellan de individer som 

medverkar i programmet och konflikter upplöses. Musiken finns hela tiden närvarande i 

bakgrunden och underbygger interaktionerna mellan seriens karaktärer. Den varierar i 

takt med de olika stämningar som råder under avsnittets gång och markerar olika viktiga 

citat och händelser. Den har alltså en tydlig och viktig berättarfunktion. 

Genom att kartlägga musiken som förekommer i ett avsnitt och dess samband med 

övriga uttryck (verbal kommunikation, klippning och övriga visuella uttryck) går det att 

dra slutsatser om vilka olika funktioner den fyller för handlingen  samt vad den berättar 

och vilka känslor den vill förmedla. Utgångspunkten för denna studie kommer vara ett 

avsnitt av serien i vilket en stor mängd olika stämningar förekommer. Målet är att kunna 

dra slutsatser om hur musiken används i serien och vad musiken berättar. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka musikens berättarfunktion i serien Kitchen 

Nightmares. Genom en detaljerad fallstudie av musiken i ett avsnitt är målet att stipulera 

ett antal generaliserande påståenden om musikens innebörd för dramatiken samt ge 

utökad förståelse för vad de olika musikaliska teman som förekommer berättar och 

varför olika sorters musik berättar olika saker. 

Ett några frågeställningar har utformats för att uppnå dessa mål.  

- Vilka olika musikaliska teman kan urskiljas i ett avsnitt av Kitchen Nightmares? 

- Vilka olika känslolägen signaleras av vilka teman? 

Reality-tv är ett relativt nytt fenomen och det finns få tydliga beskrivningar av musiken 

i denna underhållningsform. Få personer förutom de som är ansvariga för att komponera 

musiken och placera den i sitt sammanhang har inblick i denna process. 

Avgränsningar 

Arbetet med uppsatsen handlar om musikens berättarfunktioner i en särskild tv-serie 

och har ej för avsikt att beskriva musiken i realitygenren på ett övergripande plan. 

Realityserier produceras av en mängd olika bolag och förekommer i mycket spridda 

genrer. Beroende på vem den tilltänkta konsumenten är och vilka olika grupper som 

porträtteras finns det därför även en stor variation i musiken som använd. Uppsatsen 

kommer inte att belysa eller resonera kring dessa skillnader. 

Vad beträffar skapandet av den faktiska musiken kommer det inte att belysas i denna 

uppsats. Med det menas hur den producerat, det vill säga i ett program i datorn eller 

med en riktig orkester. Vad gäller kompositionen belyses de aspekter som påverkar vad 

musiken berättar och det kommer inte göras någon analys om komplicerad musikteori 

så som taktarter, notering och ingående beskrivningar av skalor. Musikens arrangemang 

kommer att enbart beskrivas med tv-programmet som utgångspunkt. 
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Metod 

Jag har sett ett antal avsnitt på youtube.com och då inte i kronologisk ordning. När jag 

tittat på programmet i underhållningssyfte har jag lagt märke till den intensiva och 

omfattande musikläggningen och intresserat mig för dess funktion och betydelse. Jag 

lade inte märke till musiken alls innan jag gick ifrån skärmen för att göra något annat 

och lyssnade på programmet samtidigt. Det slog mig hur fyllig ljudbilden var och hur 

tydligt bunden till handlingen och dramatiken den var. Eftersom jag sett ett stort antal 

avsnitt har jag en god insikt i dramaturgin och vill därför undersöka den musikaliska 

aspekten av programmet närmre 

Metoden som används för att besvara forskningsfrågorna är fallstudie. Detta eftersom 

dessa lämpar sig bra då man vill undersöka en specifik företeelse och få en helhetsbild 

över den (Merriam, 1994 s.25). Den syftar till att besvara frågor som är kvalitativa i sin 

natur, det vill säga vilken karaktär musiken i programmet har. Det innebär att det behövs 

göras en klassificering, något som kännetecknar kvalitativa metoder (Johansson, 2011 s.

90). Detta eftersom kvalitativa metoder används för att beskriva vad för slags karaktär 

det som undersöks har och därmed under vilka begrepp det faller. I den här uppsatsen 

innebär klassificering att de olika musikaliska teman som behandlas annalyseras med 

olika utgångspunkter vilka innefattar tempo, rytm, instrumentering och tonregister. 

Kvalitativa metoder används för att indirekt studera fenomen som känslor och 

upplevelser, något som den här uppsatsen har som tyngdpunkt. Kvalitativ data mäts inte  

utan dess existens, funktion och förekomst i olika situationer konstateras (Ahrne & 

Svensson, 2015 s.10). Därför har kvalitativa metoder snarare än kvantitativa använts för 

att studera musiken i Kitchen Nightmares. Kvantitativa metoder och data kan enkelt 

utryckas som kvantiteter som kan mätas i siffror. Eftersom musikens karaktär är det som 

behandlas förefaller kvantitativa metoder därför omöjliga att arbeta med för att besvara 

forskningsfrågorna. 

�6

http://youtube.com


Fallstudie 

Uppsatsen är en fallstudie av avsnitt 10 säsong 6, Nino´s Italian Restaurant, av Kitchen 

Nightmares. Grunderna för fallstudien som metod kommer från ett “kvalitativt 

forskningsparadigm” (Merriam, 1994 s.35). Fallstudien har skilts från andra 

forskningsmetoder genom så kallad “tolkning i kontext” (Merriam, 1994 s.25). Med 

detta menas alltså de för- och nackdelar som ligger i att en forskare tolkar information 

snarare än mäter den. Eftersom metoden koncentrerar sig på en enda företeelse, ett så 

kallat fall, är det en inblick i viktiga faktorer som kännetecknar detta fall. Det ger en 

holistisk bild av just denna specifika företeelse.  

En fallstudie kan grovt delas upp i tre olika kategorier. Den kan vara deskriptiv, 

tolkande eller värderande (Merriam, 1994 s.41). Den här fallundersökningen inbegriper 

de första två kategorierna då den både är en detaljerad redogörelse för ett avsnitt samt 

tolkar denna deskriptiva redogörelse och utvecklar begreppsliga kategorier utifrån redan 

teoretiska förutsättningar. 

Egna observationer 

En förutsättning för att genomföra intervjun var att identifiera ett antal nyckelscener där 

musiken skiljer sig eller skiftar karaktär och instrumentering. Avsnittet Nino´s Italian 

Restaurant sågs 2-3 gånger med stort antal pauser och upprepande av scener medan 

rigorösa anteckningar av karaktärsdrag och instrumentering fördes. Många scener 

innehåller i stort sett likadan sorts musik då programmet i huvudsak skildrar hotfulla 

konflikter mellan deltagare och Gordon Ramsay. Starka skiften i musikens genre, 

instrumentering och skildrande av andra mellanmänskliga interaktioner än 

konfrontation och ilska markerades för att användas i intervjun. Dessa observationer 

resulterade i att sex scener valdes ut för ljudhändelsebeskrivning och för att användas 

som underlag för den efterföljande intervjun. 
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Intervju 

I den här studien har intervjun en etnografisk utgångspunkt. Med det menas att den är 

ett komplement till de observationer som gjorts (Ahrne & Svensson 2015 s.53). Detta 

eftersom intervjumetoden bara kan ge en begränsad bild av ett fenomen. En fördel med 

intervjuer är att de är lätta att anpassa och är beroende av situationen. Detta eftersom det 

finns möjlighet att ställa olika följdfrågor beroende på vad som kommer upp. Personen 

som intervjuas är Johnny Wingstedt, aktiv som kompositör för film och tv i många olika 

länder. Han har skrivit en doktorsavhandling om musikens narrativa funktioner i 

multimedia samt undervisat i musik- och medieproduktion på kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm.  

Intervjun genomfördes och förbereddes med stöd av boken Handbok i kvalitativa 

metoder (Ahrne & Svensson 2015). Kapitel 3 beskriver intervjusituationen, olika sorters 

intervjuer samt hur intervjuaren bör bete sig och vilka typer av frågor som är lämpliga 

att ställa. Johnny Wingstedt intervjuades i ett avskillt rum med god ljudkvalite och en 

datorskärm. Intervjun spelades in med hjälp av en mikrofon uppställd för att fånga upp 

svaren för transkription. Samtalet pågick i ca en timme och gick främst ut på att 

diskutera de scener som valts ut som underlag. Efter varje scen somm visades följde en 

rad öppna frågor som Johnny Wingstedt svarade samt expanderade på. 

Materialet som genererats i intervjun transkriberades i ett externt dokument. 

Transkriberingen tog relativt kort tid då en del av infromationen inte var av relevans för 

att besvara forskningsfrågorna.   

Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en användbar metod för att undersöka på vilket sätt och varför 

människor resonerar kring ett särskilt ämne (Ahrne & Svensson s81).  Gemensam och 

delad erfarenhet bör eftersträvas inom fokusgruppen. Denna studie har valt att 

undersöka hur specifikt ljudstudenter uppfattar ock klassificerar musiken i avsnittet 

Ninos Restaurant av Kitchen Nightmares. Deltagarna valdes ut för att de utgör en 

homogen grupp i form av deras utbildningsinriktning (Ahrne & Svensson s.83).  
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Innan fokusgruppsdiskussionen genomfördes gjordes en utförlig planering. Ett antal 

fokuserade och tydliga nyckelfrågor formulerades. Detta ledde i sin tur till en fördjupad 

diskussion. Gruppledarens uppgift i en fokusgrupp är inte att intervjua de medverkande 

utan att främja samspelet mellan dem (Ahrne & Svensson 2015v s. 87). Den tillåtande 

och toleranta miljö som eftersträvas i fokusgrupper åstadkoms genom att låta samtliga 

individer komma till tals och diskutera musiken i avsnittet. En välfungerande 

diskussionsmetodik består av att gruppledaren först lyssnar på det som deltagarna har 

att säga för att sedan fånga det gemensamma och bygga vidare för att kunna dra 

slutsatser. Man går alltså från en mer generell övergripande nivå till att bli mer specifik 

(Ahrne & Svensson, 2015 s.89). 

Fem stycken ljudstudenter deltog i fokusgruppen. De fick innan avsnittet visades en 

uppmaning att lägga märke till och försöka komma ihåg så många olika musikaliska 

teman som möjligt. Avsnittet visades i sin helhet med högtalare av god kvalitet för att 

underlätta för deltagarna att höra musiken ordentligt. När avsnittet tagit slut ställdes 

gruppen två frågor. 

- Vilka olika musikaliska teman kunde ni identifiera? 

- vad berättar musiken? 

Gruppens diskussion spelades in och transkriberades. Jag som uppsatsens författare 

agerade som moderator och såg till att varje deltagare fick möjlighet att svara på varje 

fråga. En del frågor framkallade mer diskussion än andra och vissa deltagare hade mer 

att säga. Fokusgruppen gav även upphov till diskussionsämnen som ej var relevanta för 

att besvara forskningsfrågorna. 
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Bakgrund 

Gordon Ramsay 

Gordon Ramsay gick en kurs i hotelldrift på North Oxfordshire Technical College 

(Ramsay 2006) och han blev 1993 huvudkock på restaurangen Aubergine i London. 

Restaurangen fick sedermera två michelinstjärnor och Gordon öppnade sin eget ägda 

restaurang 1998. Restaurangen prisades tidigt och är en av mycket få restauranger i 

Storbritannien som innehar tre stjärnor i Michelin guiden. Numera har han öppnat ett 

stort antal restauranger över hela världen samt medverkat i flertalet populära tv-serier så 

som Hells Kitchen, Masterchef  och Hotel Hell (gordonramsay.com). 

Kitchen Nightmares 

Kitchen Nightmares sändes av FOX i USA åren 2007-2014 och bygger på den brittiska 

förlagan (imdb.com). Det gjordes 7 säsonger med 10-15 avsnitt per säsong. Programmet 

producerades av Granada Entertainment, Optomen Television och A. Smith & co 

productions. Den brittiska förlagan gjordes i 6 säsonger och producerades av samma 

produktionsbolag. 

Tidigare forskning 

Två studier om Kitchen Nightmares har publicerats. “Representations of Food Waste in 

Reality Food Television: An Exploratory Analysis of Ramsay’s Kitchen Nightmares” 

och “Belligerent broadcasting and makeover television: Professional incivility in 

Ramsay’s Kitchen Nightmares” 

Haigh och Thompson (2017) undersöker hur matslöseri representeras i reality-tv med 

matinriktning och gör en fallstudie av Kitchen Nightmares, i det här fallet den brittiska 

förlagan i vilken Gordon Ramsay även medverkar. De argumenterar för att serien är 

lämplig för att illustrera detta då den ger en inblick i råvaruhanteringen vilket många 

andra matinriktade realityprogram ej gör.  
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I International Journal of Cultural Studies (Higgins, Montgomery, Smith, Tolson 2011) 

publicerades en studie om “belligerent broadcasting” i Kitchen Nightmares. Med det 

begreppet menas ett tv-format som skildrar extrema känsloyttringar och språkbruk så 

som ilska och svordomar. Fokus ligger på Gordon Ramsays  agerande. De beskriver hur 

han med sin gedigna expertis inom restaurangbedrivning har ett tydligt övertag över de 

medverkande vilket skapar en maktbalans som ofta resulterar i hotfulla konfrontationer 

vilka Gordon Ramsay ofta initierar. Även språkbruket berörs vad beträffar den 

uppenbara mängden svordomar vilka censurerats bort. 

Ett stort antal böcker har skrivit om sambandet mellan musik och känslor. De böcker 

som används i den här studien är The Psychology Of Music In Multimedia (Tan, Cohen, 

Lipscomb & kendall 2013) och Musical Communication (Miell, Macdonald & 

Hargreaves 2005). 

Den första, The Psychology Of Music In Multimedia, är en sammanslagning av 

forskning som genomförts inom multimedial musik och psykologi. Den fokuserar på 

empirisk forskning och innehåller bland annat neurovetenskapliga perspektiv på känslor 

och narrativ filmmusik. Boken utforskar även olika tolkningar av hur musik påverkar 

människor psykologiskt samt hur man tillämpar musiken för att uppnå särskillda 

ändamål. 

Den andra, Musical Communication, beskriver hur musik kan användas för 

kommunikation samt dess möjligheter att framkalla starka fysiska och emotionella 

effekter. Boken är skriven av forskare med skillda akademiska bakgrunder och 

beskriver till stor del hur och varför viss musik kommunicerar vissa budskap och 

känslor. Den innehåller även forskning från ett musikteoretiskt perspektiv samt 

forskning inriktad på musikens pedagogiska tillämpningar. 
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Teori 

Musical communication (Miell, Macdonald & Hargreaves 2005) tar upp problematiken 

kring att kategorisera musik i olika känslolägen. Den beskriver hur musik egentligen 

inte har ett känslomässigt budskap utan hur kultur och tradition skapar detta. Genom att 

avkoda de uppfattningar inom kulturen som skapar dessa uppfattningar av musikens 

kommunikation kan man sedan kategorisera den. Boken tar även upp vilket budskap 

musikens skapare hade i åtanke och vad som lyssnaren upplever.  

The Psychology Of Music In Multimedia (Tan, Cohen, Lipscomb & kendall 2013) 

beskriver hur musik i film skapar emotionella svar och diskuterar de neurologiska 

orsakerna till detta. Den definierar även de dramatiska, episka, strukturella och 

övertygande funktioner som musiken har inom film. En annan aspekt som tas upp i 

boken är vad som benämns som visual dominance vilket betyder att människor är 

viuella varelser och vår syn dominerar över vår hörsel. Det beskrivs bland annat hur ett 

antal respondenter uppfattat saker som sägs av olika personer på annorlunda sätt 

beroende på om deras minspel speglar vad de faktiskt säger. Den här teorin används för 

att analysera resultatet. 

Etiska överväganden 

Olika typer av forskning kan rangordnas vad gäller de risker och fördelar de medför. 

Kvalitativ forskning med deltagande observation ger inte forskaren lika stort ansvar  för 

deltagarnas välmående som i ett medicinsk eller psykologiskt experiment och därför är 

riskerna för överträdelser av etiska och moraliska regler mindre (Merriam, 1994 s.189). 

De medverkande i Fokusgruppen hålls anonyma och deras uppgifter behandlas med 

konfidentialitet. De som närvarade var samtliga över 18 år och var i förväg informerade 

om fokusgruppens mål. 
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Resultat 

Resultatet av de olika delarna av studien kommer att presenteras separat och i ordningen 

egna observationer, intervju och fokusgrupp. 

Egna observationer 

Den beskrivning av musiken som följer är centrerad till en rad olika timestamps vid 

vilka scener som utmärker sig musikaliskt ligger. Det som kommer beskrivas är 

instrumentering, tempo, takt, intensitet och känsloläge. Instrumentering betyder helt 

enkelt vilka instrument som spelar det aktuella musikaliska temat. Med takt menas 

vilken typ av takt det musikaliska temat spelas i dvs fyra fjärdedelar, tre fjärdedelar osv. 

Med intensitet menas hur närvarande musiken är och med känsloläge menas helt enkelt 

om stycket går i moll eller dur.  Vad beträffar specifika klanger, taktarter och liknande 

musikteoretiska aspekter kommer de inte att belysas i beskrivningen. Mellan många av 

klippningarna i programmet förekommer cymballiknande ljudeffekter, så kallade 

sweeps, dessa förekommer så pass ofta att de inte kommer tas upp i den här 

ljudhändelsebeskrivningen. Däremot kommer övriga slagverk och perkussativa element 

beskrivas. 

Timestamp 1:37-2:58 

Den musik som inleder programmet består av stråkar i ett ljust register, långa 

pianoackord och trummor. Musiken går i ett högt tempo och stråkarna spelar korta toner 

och fraser. När musiken spelas berättas restaurangens bakgrund och historia, samtidigt 

som bilder från området visas, i det här fallet Long Beach i californien. Det här stycket 

spelas fram till 2:00 då ett skifte sker. Här spelas en musik på stränginstrument med bas 

som altererar mellan två toner och ett dragspel. Musiken spelas i bakgrunden av en 

intervju med ägarinnan vars man startat restaurangen. När ägarinnan och de övriga 

familjemedlemmarna tar upp faderns hälsoproblem, i det här fallet demens,  hörs långa 
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ljusa toner från stråkar samt en sorgsen melodi i ljusa toner på ett piano. Programet 

klipper till en presentation av den äldste brodern, den person vilken förefaller vara 

restaurangens huvudsakliga problem. här spelas ett stycke svagt i början och med 

eskalerande intensitet. Ett marimbaliknande ljud spelar en oroad melodi i moll och 

stråkar bygger långsamt upp i ett kort crescendo varpå musiken ändrar karaktär helt. 

Klippningen övergår till bilder av den äldre brodern och det görs uppenbart att han inte 

är lika arbetssam som resterande anställda och familjemedlemmar involverade i 

restaurangen. Ett stycke innehållande en ljus melodi från ett xylofonliknande instrument 

spelas. Samtidigt spelar basen en varierande rytm likt den musik vi hört tidigare. Vad 

gäller slagverk hörs en bastrumma samt en kastanjett som återkommer med jämna 

mellanrum. 

Timestamp 10:00-10:51 

Klippet inleds med ytterligare några omgivningsbilder. Musiken som hörs består av en 

pianomelodi i ljusa toner samt stråkar som spelar korta fraser. Melodien eskalerar upp i 

ett kort crescendo  som matchas med att Gordon möter servitrisen. musiken fortsätter 

sedan i samma stil medan han konverserar med henne. Karaktären på musiken skiftar 

tydligt vid 10:28 då Gordon upptäcker ett tryckfel i menyn. Stråkar i mörka toner spelar 

en pådrivande melodi bestående av korta fraser. En stor trumma driver även på 

musikens intensitet. Ett ljud som närmast kan liknas med en snabbt spelad kastanjett 

hörs emellanåt. 

Timestamp 15:22-16:21 

Klippet visar hur Gordon diskuterar den bristfälliga kvalitén på maten med den äldre 

brodern. Det är tydligt att stämningen blir allt mer konfrontativ dem emellan. Stråkar 

spelar långa toner som ökar i volym och som avslutas med hastiga fraser. tonregistret är 

varierande mörkt och ljust. Ett stort antal slagverk finns i musiken. Mest framträdande 

är en trumma med ett stort mörkt ljud som ofta hörs i samband med vad som sägs 

karaktärerna emellan. Ett annat slagverk med ett ljusare ljud spelar flera slag i följd. 
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Musiken har en kraftig bas i lågt register men det är inte möjligt att avgöra om denna 

genereras av stråkar eller något annat instrument. 

Timestamp 22:01-23:06 

Följande klipp visar på kontrasterna mellan den hårt arbetande personalen i 

restaurangen och den äldre brodern som sitter på uteserveringen och äter i lugn och ro. 

När bilder inifrån restaurangen visas spelas en musik i relativt snabbt tempo med 

trummor och stråkar som spelar en drivande rytm i mörka toner. När fokus sedan 

övergår till restauranggästernas klagomål försvinner trummorna och ett stycke mycket 

likt den som spelades under den intensiva konfrontationen i det föregående klippet 

spelas. Dock i ett högre tempo och med mer perkussativa inslag, då framför allt den 

stora trumman som accentuerar viktiga repliker. efter ett antal klagomål återkommer 

trummorna igen fullt ut. Systern, som även hon arbetar en del på restaurangen, frågar 

var den äldre brodern befinner sig. I samma ögonblick klipper programmet till den äldre 

brodern som sitter utanför och vägrar delta i arbetet. En lugn låt med ljusa pianoackord 

spelas till lätta slag på en hi-hat. Ett antal andra perkusativa element hörs så som 

kastanjetter och en större cymbal som slår med jämna mellanrum. Musiken kan liknas 

med sådan som spelas i hissar på många hotell. 

Timestamp 32:53-33:40 

Det här klippet är en återkommande och viktig del av programmet då Gordons team har 

renoverat restaurangen och köket samt förnyat och förenklat menyn. Restaurangens 

anställda står med ögonbindlar och får ta av sig dem på Gordons signal. Först hörs en 

musik bestående av långa toner av mörka stråkar samt en ljus pianoslinga. När de 

anställda sedan får ta av sig ögonbindlarna ökar tempot, trummor tillkommer och 

stråkarna spelar korta toner. Musikstycket går tydligt i dur och har en hoppfull karaktär. 

Sammanfattning 

Det är tydligt att det finns en viss begränsning vad gäller instrumenteringen. Stråkar 

hörs ofta och de skiftar snabbt karaktär beroende på klippningen. Stråkarna spelar ofta 
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snabba korta tydliga fraser oavsett om det är mörka eller ljusa toner. Musiken innehåller 

en hel del perkusativa element. Det mest framträdande är det mörka trumljud som ofta 

accentuerar repliker eller händelser som är viktiga. Regelrätta statiska trummor finns 

ofta med i scener där tal inte är lika framträdande. Särskillt vid övergångar mellan 

skeenden i programmet. Kastanjettljudet återfinns ofta i musiken som spelas då 

konflikter byggs upp och eskalerar i konfrontationer.  

Det är tydligt att musiken ändrar sig mellan dur och moll beroende på vad som sker i 

bilden. Musiken i dur spelas ofta då det är tydligt att positiva känslor och reaktioner är i 

fukos, som till exempel då restaurangen renoverats. Det förekommer även musik i dur 

då tydliga kontraster visas, det vill säga musiken ändras tydligt från ett stycke i moll när 

konflikter och stress är involverat medan det går tydligt i dur för att belysa bristen på 

förståelse eller engagemang hos den part som inte delar de övrigas syn på situationen. 

Intervju med Johnny Wingstedt 

Intervjun med Johnny Wingstedt genomfördes i ett rum med bra ljudkvalitet och bilden 

sågs på en datorskärm. Innan intervjun ställdes ett antal grundläggande frågor om vem 

Johnny är och hans förkunskaper om Gordon Ramsay och Kitchen Nightmares. Johhny 

Wingstedt är Fil. dr i musikpedagogik, högskole lektor och har en gedigen bakgrund 

som musiker och kompositör för film och TV i många olika länder. Han har kännedom 

om Gordon Ramsay sedan innan men har aldrig sett programmet Kitchen Nightmares. 

Intervjun presenteras här i samma form som ljudhändelsebeskrivningen. 

Timestamp 1:37-2:58 

Musiken som inleder programmet efter det att vinjetten har avslutats beskriver Johnny 

som bouncy, laid back och easy going. Han tolkar det som att musiken är kopplad till 

platsen avsnittet utspelar sig på, Long Beach i Californien, och att den speglar den 

stämning som råder där. Övrigt är musiken kännslomässigt neutral i jämförelse med 

många av de andra teman som hörs i programmet. 
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När restaurangen och dess ägares bakgrund presenteras hörs en helt annan musik. 

Mannen, som är den som startade och tidigare ägde restaurangen, härhör från italien och 

dett akommenteras med en musik som är typisk för just det landet. Johnny drar 

kopplingar till Federico Fellini, en italiensk filmregissör (imdb.com), vars filmer 

innehåller musik mycket lik den som spelas i den här scenen av Kitchen Nightmares. 

Musiken har enligt Johnny en informativ funktion det vill säga den informerar om 

restaurangens anknytning till italien och då främst det italienska köket. 

En intervju med hustrun Inga visas och hon beskriver hur hennes man på senare år 

börjat lida av Alzheimers sjukdom och därför inte har möjlighet att arbeta som 

restaurangens manager. Musiken skiftar snabbt till ett musikaliskt tema som Johnny 

beskriver som sentimentalt och sorgset. Han menar på att merparten av musiken i 

Kitchen Nightmares är tydligt emotionell och dess uppgift är att engagera tittaren i så 

hög grad som möjligt. 

När restaurangen väl presenteras är det dags att beskriva de problem som föreligger 

Gordon Ramsays ankomst. Det är tydligt att samtliga familjemedlemmar är eniga om att 

den äldste brodern Nino som tagit över faderns position som restaurangens manager är 

roten till merparten av problemen. Brodern beskrivs som lat och oengagerad i 

restaurangens fortlevnad och en msuik som är tydligt förlöjligande spelas. Johnny säger 

att att han även anser att detta tema har en tydlig italiensk koppling men att den har en 

annorlunda instrumering med en mer komisk framtoning. 

De snabba skiftena i musikens karaktär är enligt Johnny mycket viktiga då musiken 

helatiden måste vara övertydlig. Han drar paralleller till reklamfilmsmusik och vikten 

av att förmedla en kännsla eller stämning på en kort tid.  

Timestamp 10:00-10:51 

Ett tydligt skifte i musikens karaktär hörs då Gordon Ramsay upptäcker ett antal tryck- 

och stavfel i restaurangens meny. Den föreliggande musiken är långsam och spelas med 
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toner i ett högt register men musiken som spelas då felet upptäcks har mörka stråkar och 

en pådrivande rytm. Johnny anser att det här temat har en tydlig likhet med musik som 

förknippas med actionfilmer som Bourne Identity och Mission Impossible. Det låga 

registret på tonerna förknippas med fara och spänning och instrumenteringen är därför 

mycket viktig för temat. Efter ett tag transponeras musiken upp en liten sekund, något 

han beskriver som ett försök att ytterliggare förhöjja spänningen. 

Timestamp 15:22-16:21 

Det här klippet skildrar en av de mer intensiva konfrontationerna i avsnittet, då mellan 

Gordon Ramsay och Nino. Musiken är mycket lik den som hörs i föregående exempel 

men har ett snabbare tempo och en mer drivande rytm.  

Enligt Johnny kan den här typen av musik räknas som en egen genre och att det finns 

åtskilliga ljudbibliotek som innehåller de här ljuden, klangerna och fraserna. Han drar 

tydliga paralleller till serien 24 och musiken som förekommer där. Det mörka registret 

bygger upp spänning och stora tunga pukor används för att accentuera vad som sägs i 

scenen, en så kallad stinger. Musiken har inget tema eller egentlig melodi utan består 

bara av korta fraser och klanger. Ljuden är inte menade att låta naturliga utan har en 

särskilld attityd och tydlighet som inte går att uppnå i ett akustiskt sammanhang.  

Timestamp 22:01-23:06 

I den här scenen ser vi först insidan av restaurangen där de anställda arbetar hektiskt. 

Bilden klipper sedan till utanför restaurangen där Nino sitter och äter lunch med 

föräldrarna. Det två olika musikaliska teman som förekommer i scenen är starkt 

kontrasterande. Denna kontrast är viktigt för tydligheten i berättandet och Johnny menar 

att den lugna avslappnade musik som hörs då bilden klipper till brodern har en retorisk 

funktion som leder tittaren till att förstå hur problematiskt dennes betéende är. 
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Timestamp 26:43-27:14 

Den här scenen skildrar enligt Johnny Wingstedt en tydlig vändpunkt i avsnittet. Det 

framkommer att Nino har problem med alkohol och hade ett återfall en tid tillbaks som 

skadat relationen med familjens mor. Musiken har en tydlig seriositet men är inte lika 

sorglig som den som spelas då faderns sjukdom beskrivs. Enligt Johnny är musiken en 

kommentar på Gorons reaktion när han får höra detta snarare än att den kommenterar 

själva händelsen. Filmen American Beauty är enligt Wingstedt en tydlig 

inspirationskälla rent musikalikst. Thomas Newman (imdb.com) som gjort musiken till 

filmen skapade enligt Johnny en tradition av denna typ av allvarsam musik som sedan 

kommit att bli ett mycket vanligt grepp inom fillm, TV och reklam. Musiken är 

karaktäristisk för att den har ett brett tolkningspotential och alltså inte är 

kommenterande. Den skildrar en slags inre värld eller känsloliv.  

Timestamp 32:53-33:40 

Restaurangen har blivit renoverad och de anställda och familjen får för första gången se 

sin nya arbetsplats. Musiken som spelas är enligt Wingstedt “försiktigt optimistisk”. 

Den går i dur och består av en enkel ackordföljd som för tankarna till popmusik. 

Instrumenteringen är enkel och består av akustiska ljud vilket enligt Johnny är typiskt 

för den här genren. Han beskriver genren i sig som okomplicerad pop som är lätt att 

lystna på. Amerikanska high school filmer innehåller ofta sån här musik då eventuella 

konflikter lösts och oeniga parter försonats.  

Konklusion 

Wingstedt hade mycket synpunkter på musikens narrativa funktioner. Han drog 

tydliga paralleller till filmmusik, det område inom vilket han har merparten av sin 

kunskap. Enligt hans bedömning har musiken inte enbart en känslomässig funktion 

utan ofta även en deskriptiv funktion. Vad beträffar familjens italienska arv och 

härkomst såg han tydliga referenser i musiken och belyste aspekter som ej 

framkommit i de egna observationerna. Han poängterade hur man arbetar med 
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övertydlighet och upprepning musikaliskt för att driva handlingen framåt och 

guida tittaren. 

Fokusgrupp 

Materialet som genererades kommer att redovisas med frågorna som ställdes som 

utgångspunkt. En del viktiga poänger citeras direkt med deltagarens medgivande. Den 

vinjett som förekommer i programmet var inte relevant som exempel och deltagarna 

ombads att förbise denna. Deltagarna i fokusgruppen hade följandande att säga om 

musiken i Kitchen Nightmares. 

Vilka olika musikaliska teman kunde ni identifiera? 

Eftersom ett avsnitt av Kitchen Nightmakers är 45 minuter långt innehåller det en hel 

del musikaliska teman som är väldigt svåra att urskilja från varandra. Det var en del 

tydliga teman som deltagarna hade särskillt lätt för att komma ihåg. 

Det första temat som de flesta kunde komma ihåg var den musik som spelas då vinjetten 

tagit slut. Samtliga deltagare enades i diskussion om att musiken var glad och positiv 

snarare än neutral. De ansåg att den var upplyftande och en deltagare hade en särskillt 

intressant sak att säga. 

“Jag tror att de använder den här musiken i början för att man ska bli glad och inte 

känna oro. Det gör att kontrasten till hur dålig restaurangen är blir väldigt tydlig för 

tittaren.” 

Samtliga deltagare kunde även identifiera och komma ihåg den musik som tidigare i 

undersökningen konstaterades ha en italiensk anknytning. De reagerade all på att 

musiken var italiensk och förmedlade anknytningen till italien. 

Den sorgsna musik som hörs då faderns sjukdomssituation beskrivs lade de flesta märke 

til men en av deltagarna hade följande att säga om det. 
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“Jag blev så uppslukad av vad dom sade om pappan och familjen att jag inte ens 

märkte den musiken” 

Den hektiska musike som Johnny i intervjun jämförde med sådan som förekommer i 

actionfilmer var uppenbar för alla. Vissa deltagare ansåg att den rent av var störig och 

gjorde att de hade svårt att koncentrera sig på handlingen i avsnittet. 

En del av deltagarna konstaterade att det var svårt att koncentrera sig på musiken i ett 

helt avsnitt eftersom de blev involverade i personerna och restaurangens fortlevnad. 

Många påpekade hur ofta musiken var hektisk och drev upp spänningen och 

konflikterna. De ansåg att de olika musikaliska teman som förekommer ofta flöt ihop 

och det var ibland svårt att avgöra vad som var ett nytt tema och vad som var 

fortsättningen på ett föregående. 

Vad berättar musiken? 

Vad beträffar musikens berättarfunktion var samtliga eniga om att den var viktig och 

förhöjde tittarens inlevelse. Vissa deltagare ansåg att musiken berättade en 

sammanhängande historia medan andra ansåg att den speglade känslor, händelser och 

interaktioner. Musikens tydlighet var något som många påpekade och vissa ansåg till 

och med att musiken ibland var övertydlig. En deltagare påpekade följande om 

musikens berättarfunktion. 

“Vad cyniskt det känns när de helatiden berättar för tittaren vad den ska känna” 

En diskution utbröt snabbt om hur musiken är gjord och de flesta av deltagarna 

spekulerade i att musiken var hämtad från någon typ av ljudbibliotek. En deltagare 

tyckte att det var tydligt hur viktig musiken var och att det med stor sannolikhet inte 

skulle vara lika engagerande att se avsnittet utan musik.  
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konklusion 

Deltagarna i fokusgruppen var förvånade över mängden olika musikaliska teman 

och hur framträdande dessa var. De beskrev hur de inte lagt märke till musiken om 

de inte i förväg fått vetskap om att det var det som skulle studeras. Flera deltagare 

kunde enas om musikens funktion och vad upphovsmännen ville förmedla med 

den samt hur viktiga kontrasterna i musiken var. Mycket fokus i diskussionen 

handlade om hur musiken gjorts och vad det var för olika ljud som användes. 

Konklusion av resultat 

De olika metoderna genererade ett resultat som besvarade frågeställningarna på ett 

adekvat sätt. Genom egna observationer kunde viktiga musikaliska teman urskiljas 

och analyseras. Dessa observationer lade sedan grunden för intervjun som 

genererade ytterligare information. Då främst för att besvara vilka olika 

känslolägen musiken beskriver men även dess andra funktioner. Wingstedts 

erfarenhet inom filmmusik gjorde att tydliga paralleller kunde dras mellan olika 

genrer av filmer och den musik de vanligtvis innehåller. Fokusgruppen användes 

för att besvara vad ljudstudenter anser vara musikens roll. Deltagarna kunde på 

många plan enas om dess funktioner samt diskuterade hur musiken genererats och 

vad upphovsmännens intentioner varit. 

Diskussion 

Ett stort antal olika musikaliska teman kan urskiljas. De olika teman som 

förekommer varierar i tempo, instrumentering och register. Många av de 

musikaliska teman som förekommer är lika varandra vad gäller dessa aspekter och 

därför valdes ett antal tydliga teman och skiften i musiken ut för närmare analys 

och beskrivning. 

De olika teman som förekommer har olika narrativa funktioner och alla teman är 

inte sammankopplade med specifika känslor utan beskriver ibland platser och 
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kulturer. Detta kan som tydligast observeras då restaurangens bakgrund 

presenteras och ett tema med tydlig italiensk anknytning spelas. Andra teman är 

helt och hållet kopplade till känslor. Detta blir tydligt då den åldrande faderns 

sjukdomstillstånd beskrivs eller då konflikter mellan Ramsay och 

restauranganställda underbyggs. Det är problematiskt att tillskriva musiken denna 

aspekt med tanke på begreppet visuell dominans (Tan, Cohen, Libscomb & Kendall 

2013 s.121). Det är alltså svårt att bedömma om den känsla som förmedlas beror på 

bilderna som visas, vad som sägs eller musiken som spelas. Att tillskriva viss musik ett 

särskilt budskap är även det problematiskt då musiklaiska ljud är neutrala i den 

meningen att de inte förmedlar information likt det mänskliga språket (Miell, 

Macdonald & hargraves 2005 s,171). För att förmedla ett budskap behöver ljud därför 

ett symbolikst värde som är universellt för tittaren vilket är högst problematiskt att anta 

att det har. Därför styrker det antagandet att det är symbiosen mellan ljud och bild som 

sammantaget förmedlar känslor. 

 Efter observationerna och intervjun med 

Wingstedt blev kan slutsatsen dras att musiken är med i programmet för att 

vägleda den som tittar. Enligt Wingstedt är tydlighet centralt för musikaliskt 

berättande i TV och musiken kan därför upplevas som överdriven. För att tittaren 

ska bli emotionellt engagerad i karaktärerna och konflikterna krävs musik som inte 

bara följer utan även förstärker dessa känslolägen. Enligt Wingstedt har musiken 

framför allt en emotiv och deskriptiv funktion. 

Resultatet av fokusgruppen gjorde gällande att deltagarna var relativt överens om 

vilka funktioner musiken har och vad den vill förmedla. En del ansåg att musiken 

var störande och andra ansåg att den var näst intill omöjlig att lägga märke till utan 

närmre eftertanke. 
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