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Musikaliska termer använda i uppsatsen 

Ackord – tre eller fler toner som spelas samtidigt. 

Adagio – långsamt tempo. 

Aria – solo sång (kan vara ackompanjerat av instrument). 

Crescendo – gradvis höjd volym. 

Fras – en sektion av musik som formar en musikalisk sats; kan förstås analogt som en fras från en 

mening eller en sats.  

Minimalism – sent 1900-tal stil som utnyttjar enkla och avskalade musikaliska idéer som bygger på 

repetition gradvis förändring.  

Piano – mjukt anslag.  

Pizzicato – knäppningar som spelas på stränginstrument som vanligtvis spelas med stråke.  

Timbre – klangfärg, ljudet som skiljer olika instrument åt även fast de spelar samma ton samtidigt.   
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1. Inledning 

Det som väckte mitt intresse för retorik inom musiken är att det inte är lika synligt som i andra 

medium, åtminstone inte vid första anblick. Musik framkallar känslor hos oss och får oss att förstå 

musikens budskap på en kognitiv nivå. Ändå är vi fortfarande oförmögna att peka ut exakt vad det 

är som får oss att känna specifika känslor och vad som får oss att tycka en viss sak. Vad är det i 

musik som får oss att känna och känslomässigt skapa en kontakt eller alienera oss från en viss sak? 

Kan vi på något sätt definiera och se hur ljud och toner kan påverka en omedveten argumentation 

hos oss? När jag funderade över exakt vad det var som väckte mina känslor och förde in mig på 

specifika tankebanor, så verkade svaret alltid ligga borta vid horisonten. Jag kunde alltid se att det 

fanns något men inte just vad. Jag vill ändå tänka att det finns en väg till att nå fram till ett svar och 

visa vad det är som gör musik till ett retoriskt medium.  

För att försöka finna detta vad kommer jag analysera musikens roll inom ett visst narrativ för 

att kartlägga dess funktion i dokumentärfilm. Genom att undersöka dokumentären, som redan utan 

musik bedriver en argumentation så kan man undersöka hur musiken används som ett kognitivt 

verktyg för att stärka argumentationen i dokumentärerna. För att begränsa det breda urval som finns 

av olika dokumentärfilm så kommer jag fokusera på dokumentärer som behandlar det partipolitiska 

läget i USA. Dokumentärfilmen Vice Special Report: A House Divided av Shane Smith berättar om 

hur den amerikanska politiken blivit lidande av en ökande polarisering och konsekvenserna som det 

har skapat.1 Vices dokumentär behandlar hur den amerikanska politiken under Obamas period som 

president skakades av politiska skandaler och hans svårigheter att föra sin politik. Den beskriver hur 

den amerikanska politiken gradvis genomsyras av allt färre rationella och brobyggande diskussioner 

till ett allt mer polariserat debattklimat. Det resulterar slutligen i valet av den kontroversielle Donald 

Trump till president. Valet av just dokumentärfilmer som behandlar amerikansk partipolitik beror 

på att de tar upp en aktuell problematik då landet går igenom en av de största politiska kriserna i 

modern tid. I och med att jag inte bara kommer belysa den explicita kanalen som berättande och 

öppen argumentation utan också den implicita retoriska makten som musik och ljud besitter så ger 

det analysen ett nytt djup. 

                                                 
1 Vice Special Report: A House Divided, (2016), HBO Nordic https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-

house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 

https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
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1.1 Syfte och frågeställning 

Jag vill ta reda på hur musik används som ett persuasivt verktyg för att skapa och stödja de teser 

som drivs inom dokumentärfilm. Hur används musik som ett medium i dokumentären för att 

förändra eller förstärka publikens känslor och värderingar? Hur används specifika musikaliska 

topiker och semiotiska tecken för att förmedla känslor och påvisa en intertextualitet mellan musik, 

narrativ och bild? För att kunna kartlägga vad musiken har för argumentativ mening så krävs en 

förståelse för hur en publiks referensramar inom musiken överensstämmer med varandra (även om 

de är undermedvetna). Det handlar om att fastställa på vilket sätt musiken är kulturellt förankrad 

hos oss och hur dessa delar framträder i kompositionen. Dessa frågor ska inte tolkas som en studie 

av hur musik ensamt kan förändra en verklighetsuppfattning hos mottagaren utan hur den fungerar 

som ett verktyg för att övertyga en publik i samklang med ett narrativ. Genom att föra in en 

musikalisk diskurs i narrativet så ger det analysen ett nytt djup som kan skildra icke-verbala 

värderingar som påverkar oss på en undermedveten, kognitiv nivå. Med hjälp av detta kan jag skapa 

en helhetsbild av hur detta påverkar verklighetsbilden som visas i dokumentären. 

1.2 Teori och metod 

De musikaliska momenten kommer att analyseras utifrån en musikalisk topikteori och sedan en 

semiotisk teckenteori som inspirerats av Charles Sanders Peirce, båda skrivna av musikvetaren 

Raymond Monelle.23 Jag kommer använda topikteorin för att kunna kategorisera och definiera hur 

olika musikaliska topiker fungerar och vilken argumenterande bild topikerna är avsedda att skapa i 

berättandet. Genom att analysera de olika byggstenarna inom en viss komposition så kan jag sedan 

utläsa vad ljudbilden vill skapa för känslor. Med användningen av semiotiska teorier så kommer jag 

kunna peka på om topikerna bygger på några återkommande teman eller musikaliska uppbyggnader 

i kompositionen och varför de är menade att fungera på ett visst sätt. Det är alltså meningen att 

dessa ska peka ut varför topikerna fungerar som de gör och varför de används i en viss kontext. Jag 

kommer också förklara varför just en semiotisk metod är viktig när vi analyserar musik som tecken 

och hur den skapas genom att använda mig av Kofi Agawus teckenteori.4 Agawu står ganska nära 

Monelles tolkning av Peirce men talar även om musik på en semantisk nivå som jag anser är viktig 

att ha i åtanke när jag översätter musikaliska funktioner till språkliga. Agawus tolkning av 

                                                 
2 Raymond Monelle, Sense of Music: Semiotic Essays, Princeton, N.J: Princeton University, 2000 
3 Raymond Monelle,  Linguistics and Semiotics in Music, Chur: Harwood Academic, 1992 
4 Kofi Agawu, Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classical Music, Princeton, N.J: Princeton University 

Press, 1991 
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semiotikens funktioner som kontextskapande genom intertextuella relationer i musiken är något 

som Monelle inte är lika tydlig med.5  

Utifrån ett metodiskt perspektiv kommer jag att först avläsa musikens melodi, harmoni, 

rytmik och vilka instrument som används i olika nyckelscener. Jag kommer att använda en metod 

som kallas för ”spotting notes” för att anteckna hur, när och i vilken kontext som musiken används 

och inte används i filmen.6 Genom att analysera dessa kan jag forma vilka musikaliska/retoriska 

topiker som musikstycket bygger på. Detta behövs för att kunna tolka vad musiken vill signalera till 

publiken genom att väcka olika känslor. Metoden tjänar också syftet att disponera analysen så vi på 

ett så lätt sätt som möjligt kan beskriva musikens funktioner i scenerna. 

1.2.1 Musikaliska topiker 

Musikaliska topiker är från början lånade från retoriken och nämns redan på femton- och 

sextonhundratalet i musikaliska kontexter.7 Precis som vi använder topiker inom retoriken för att 

finna idébaserade platser i våra sinnen för att hämta inspiration när vi för en argumentation, skriver 

ett tal eller en argumenterande text, så använder man topiker som en inspirationskälla när man 

komponerar musik.  

Vad behövs för att en topik ska räknas som just en topik inom musik? Agawu ger oss en 

generell bild av vad som är nödvändigt för att en sak ska kunna ses som musikaliska topiker: Vi 

använder topiker för att skapa en kommunikation mellan kompositör och lyssnare.8 När en 

kompositör skriver ett verk med hjälp av topiker krävs det att vi måste anta att lyssnaren förstår det 

musikaliska budskapet. Det behöver inte betyda att lyssnaren behöver identifiera tonart, dur/moll, 

ackordgång eller rytmik, utan att vi som lyssnare kan registrera känslorna som kompositören har för 

avsikt att väcka. Det kräver alltså ett indirekt samförstånd mellan kompositör och lyssnare för att 

rätt budskap ska komma fram. Om topikerna som används ligger i ett alldagligt bruk och kulturellt 

samförstånd, ett ”commonplace”, så kan vi anta att det kommer att förstås av varje kompetent 

människa. Vi kan alltså se att musik har ett syfte att påverka oss på ett känslomässigt plan och att 

det används som ett implicit pathosargument inom en diskurs, speciellt när det ackompanjerar ett 

narrativ.  

                                                 
5 Agawu 1991, s. 33 
6 Gabriella Oldham, First Cut 2, London: University of California Press, 2012, s. 211 
7 Monelle 2000, s. 36-39 
8 Agawu 1991, s. 33 
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Hur ser en musikalisk topik ut? Nu när vi vet vad kriterierna för att något ska räknas som en 

musikalisk topik är, så behöver vi veta vad som kan karaktärisera musikaliska topoi. Det finns inget 

som bestämmer exakt hur en musikalisk topik ska se ut eller hur den ska låta; men det finns vissa 

exempel på vilka instrument, melodier, rytmer, tempo och harmonik, som framkallar specifika 

känslor. Man kan se topikerna som olika genrer som används i specifika situationer i filmer, teatrar, 

eller ceremoniella tillställningar men det går också att hitta enskilda topiker i ett verk.  

Musikaliska topiker används oftast tillsammans och en komposition kan vara byggd på 

många olika topiker; ett verk är sällan byggd på endast en topik. Här är några exempel på vad som 

kan räknas som musikaliska topiker och hur de låter: 

Fanfarer: fanfar är en musikalisk topik som använts flitigt i ceremoniella sammanhang för 

kungligheter eller som en genre som använts ute på slagfältet, speciellt under sexton- till 

artonhundratal. Det är mycket drag i den och spelas oftast av blåsinstrument. Genren signalerar 

främst hjältemod och är ett vanligt inslag när man ska visa västerländsk patriotism. På slagfältet 

användes det främst för att höja moralen hos soldaterna.  

Marsch: marscher är en topik som likt fanfaren signalerar känslor av heroism och patriotism. 

Marscher används flitigt inom militära sammanhang och spelas ofta av blåsinstrument men 

använder också sträng- och stråkinstrument. Basgång och rytm brukar ofta vara rak för att göra 

tempot lät att marschera till.9 Både marscher och fanfarer bär en stor maskulinitet med sig, då de är 

födda ur militarism och var skapta utan undantag för män. Män var de enda som var tillåtna att delta 

i krig och marschera ute på slagfälten under sextonhundratalet fram till nittonhundratalet.  

Jaktmotiv: jaktmotiv är en typ av karaktärisering i musiken som signifierar att något 

jagar/blir jagat. Det brukar ha ett högt tempo och har en stark rytmik runt det musikaliska stycket. 

Takten är oftast 6/8 delar. Det som oftast används för att signalera att en jakt tar plats är 

användandet av trummor och slagverk eller med stråkinstrument som använder staccato, korta och 

starka drag med stråkarna som tydligt skiljer tonerna åt. Jaktmotiv brukar många gånger använda 

sig av crescendo som tydligt bygger upp till ett klimax.  

Topiker är inte låsta endast till genrer och kan visa sig i en speciell taktart, ton eller 

melodislinga. Jag kommer också använda topiker som ett verktyg för att sammanfatta generella 

teman som är återkommande i musiken.10 En topik i det här fallet kan vara ett kluster av 

                                                 
9  Monelle 2000, s. 36-39 
10 Monelle 2000, s. 18 
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återkommande harmoniska uppbyggnader som alla signalerar en och samma känsla och används 

likadant i olika situationer/scener. 

En viss problematik ligger förvisso i mitt val av topikteori och det är att teorin ofta kräver 

generalisering av vad som är topik och inte. Avsikten är att visa hur man kan tolka en retorisk 

diskurs ur musik och samtidigt hur man kan ”översätta” ett musikaliskt språk till lingvistiska termer 

samt bevisa att det existerar en slags intertextualitet i musik, speciellt när det appliceras på ett 

argumenterande narrativ som teater, spelfilm eller dokumentär. 

1.2.2 Peirces semiotiska teckenteori i musik – en överblicksbild 

Peirces semiotiska teckenteori kan användas till mer än att avläsa bildliga eller språkliga tecken. 

Precis som vi kan tolka retoriska tecken i bild och språk så kan vi också använda dessa för att peka 

ut retoriska tolkningar i musikaliskt material. Semiotiken kan generellt som ett teoretiskt perspektiv 

användas som en metod för att rama in symboliska referenser som visas genom musiken genom 

dess olika typer och modaliteter.11 Detta innefattar semiotiken i sin helhet och inte bara Peirces 

teori. Genom att analysera referenserna inom musiken så kan vi visa den symboliska funktion som 

musiken innehåller för att påvisa dess retoriska syfte.  

Varför använda Peirces teckenteori över andra teckenteorier? Peirces teckenteori är relativt 

lätt att förstå samtidigt som den kategoriserar in tecken inte endast som direkta avbildningar. De kan 

fungera som symptom och kulturellt förankrade symboler. Monelle menar att för att förstå Peirces 

termer ikon, index och symbol så måste vi först förstå vilka kategorier vardera tecken tillhör:  

Firstness, secondness och thirdness respektive.  

Firstness: Utgår från idéer, möjligheter och slump/sannolikhet.12 Det här området behandlar 

främst vad vi erfar som kvaliteter eller möjligheter i objekt. Secondness: Utgår från bevisade 

faktum, axiom och aktualiteter hos det som tolkas. Området hanterar bevisade sanningar och 

förankrar sig till verkligheten och inte i metafysiska möjligheter. Thirdness: Utgår från vanor, 

kulturella normer, lagar etc. Detta reflekterar det kulturella samförstånd som existerar inom en viss 

grupp eller inom en artefakt. Området behandlar våra sociala, kulturella lagar och normer. Inom 

dessa områden ligger också de klassiska termerna ikon, index och symbol. I grunden är dock alla 

musikaliska tecken symboler, då allt är underförstått och konstruerat efter kulturella normer och 

                                                 
11 Agawu 1991, s. 11 
12 Monelle 1992, s. 194 
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lagar.13 Det gör alltså ikon och index i grunden till symboler, men det gör inte ikoner eller index 

oviktiga och kan ändå inte generaliseras så lätt. De semiotiska tecknen har en något konfigurerad 

funktion inom musik. Jag kommer börja med att förklara vad symboler är och hur de fungerar, då de 

skapar kontexten för hur ikon och index fungerar som musikaliska tecken.  

Symbolen tillhör kategorin thirdness och kan vara allt från en bokstav till en skylt eller 

gester.14 Symbolen bygger alltså på konventionella normer och kulturella samförstånd mellan 

människor i mindre eller större grupper. Den är inte skapad som en avbild och har ingen direkt 

förankring till verkligheten utan är ett objekt som vi människor har givit mening till. Till exempel 

har inte bokstaven A sin fonetiska egenskap eller ens egenskapen som en symbol överhuvudtaget, 

om inte vi människor hade givit bokstaven A sin betydelse. Det ser likadant ut i musiken, där ett 

visst motiv eller en viss musikalisk topik väcker specifika känslor hos oss beror på att den är 

förankrad i vårt kulturella arv. Vi är alltså indoktrinerade till att tolka specifika ljudbilder till en viss 

kontext. Ta manlig körsång från en gregoriansk kör. Genom att tänka dig musiken så associerar vi 

till gotiska teman eller något religiöst. Om gregorianska körer inte hade använts av den katolska 

kyrkan från början så hade troligen inte den kulturella associationen funnits inom den genren.  

Ikonen utgår ifrån den direkta avbildningen som finns av ett objekt och tillhör området 

firstness. Liksom en målning av en blomma är i sin tur en ikon av en riktig blomma.15 För att 

klargöra hur jag resonerar kring musik och ljudbilder så kan vi även se ikoner i ljud också, även om 

objektet kan tänkas vara till en viss grad imaginärt.16 När ett instrument eller en ljudeffekt härmar, 

avbildar ett ljud som finns i naturen så får den en ikonisk mening. Om vi tar en explosiv fanfar från 

en trumpet som avbildar en elefants trumpetande så får vi här en ikon av elefantens läte. Dessa 

”direkta” avbilningar skiljer sig inte något från Peirces tolkning, men den ikoniska tolkningen går 

lite djupare i den den musikaliska teckenteorin. Hur kan en musikalisk melodi eller harmoni fungera 

som en avbild av någonting? Frågan vi måste ställa oss är då: Vilka attribut gör den musikaliska 

ikonen till en ikon? Vi måste ha en direkt avbildning. Det fungerar likadant som en målning.17 Om 

vi tänker oss en målning av en blomma; målningen i sig har inget gemensamt med en riktig 

blomma, då den är gjord av färger och olika linjer. Det finns ändå en grafisk likhet som ger oss ett 

intryck av att det föreställer en blomma. Detta grundar sig i kulturellt kodade normer som ger oss ett 

intryck av att det är just ett bildligt avtryck av en blomma. Den har rätt färger, form och avbildad 

                                                 
13 Monelle 1992, s. 199, 201 
14 Monelle 1992, s. 199 
15 Monelle 1992, s. 202 
16 Monelle 1992, s. 217 
17 Monelle 1992, s. 201 
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miljö, vilket passar in på vår imaginära modell av hur den riktiga blomman ser ut. Detta visar att 

ikonen är ett tecken fött ur ett symboliskt koncept. Det som skiljer från Peirces tolkning är att 

representationen av abstrakta relationer med ett rumsligt arrangemang byggs i grunden på 

konvention och att varje del av detta måste etablera sina egna regler för omvandlingen av en sak till 

en annan. I varje steg av identifieringen så spelar kultur och konvention in, vilket gör detta till en 

symbol och inte en ikon i Peirces mening.  

Detta ska inte tas alltför bokstavligt då ikoner faktiskt kan styras av konvention då det 

fortfarande signalerar en indirekt avbildning, men som ändå byggs på ett samförstånd med andra.  

Om vi tar en avbildning av en sol, så brukar den avbildas med strålar som kommer från en cirkel. Vi 

kan inte se strålarna i verkligheten, men vi vet att de är där och det räcker för att den ska betraktas 

som en ikon istället för en symbol.18 Detta visar att skillnaden mellan de olika tecknen är en 

gradfråga och att en strikt kategorisering kanske inte existerar inom Peirces tecken, speciellt inte 

inom musik och bild. Musikaliska ikoner skiljer sig något från vad man vanligtvis tänker sig vara 

ikoner. Tecknet kan visa på intertextuella egenskaper där ett timbre, klangfärgen från en ton/ett 

instrument/en röst kan fylla samma funktion och väcka exakt samma känsla för lyssnaren i en del av 

verket och samma vid en annan plats i verket.19 Vi ser nu mer och mer hur kultur och konvention 

går in i ikonism, både som perceptuell modell och i formationen av tecknet.20 Ordet involverar inte 

fysiska objekt i sig, utan kulturella enheter som känslor eller en sinnesstämning som ger material för 

avbildningar för ikonisk representation.  

Index tillhör området secondness och fungerar som ett symptom av någonting och är kopplat 

till verkligheten. Ett index kan vara ett kulhål i en vägg, vilket är ett symptom av att någon har 

skjutit en kula in i väggen. Vad som räknas som index är alltså det som associeras till dess 

närbelägenhet. Som ett musikaliskt exempel så fungerar index på samma sätt. Ett glädjeskrik eller 

ett jämrande kan ses som direkta symptom av glädje eller sorg och smärta.21 Detta visas med genom 

ett av Peirces egna kriterium för vad som gör något ett index: ”The directness of music, which has 

impressed many philosophers, its ability to accelerate the pulse or move to tears, recalls Peirce's 

comment on indicies: 'they direct the attention to their objects by blind compulsion.”22 

                                                 
18 Monelle 1992, s. 203-204 
19 Monelle 1992, s. 205 
20 Monelle 1992, s. 208 
21 Monelle 1992, s. 212 
22 Monelle 1992, s. 212 
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Index bygger såklart också på konvention och kulturella samförstånd i grunden, men är förankrade i 

fysiska objekt och direkta förhållanden. Om en efterhärmning av galandet från en tupp spelas av ett 

instrument eller sjungs, så har vi en ikon i själva avbildningen, men också ett index som berättar för 

oss att ”våren är här”. Skillnaden mellan ikon, index och symbol kan tyckas gå in i varandra på 

många sätt, men det finns ändå vissa element som särskiljer dem från varandra.  

Musikaliska tecken fungerar på ett liknande sätt som färger gör – de bär alla på en symbolisk 

mening som producerar en vald artistisk effekt. De är förankrade i grund och botten med vårt 

känsloliv och våra kulturella konventioner.  

Jag utgår ifrån Agawu och Monelles tolkningar av semiotiska tecken som något som är 

öppet för tolkning i musik. Om vi skulle insistera på att musiken från början bär på en mening så 

skulle tolkningsteori och analysen av musikaliska tecken redan vara över innan den ens började. 

Musik och dess retoriska mening borde i grunden vara skapade på kulturella normer och 

sociokulturella drag.  

1.3 Tidigare forskning 

Hur musik används inom dokumentärfilm har tidigare uppmärksammats av Peter Bryngelsson i 

Filmmusik – Det komponerade miraklet (2015).23 Hans perspektiv är mer filmvetenskapligt och 

utgår från hur han skapar ljudeffekter och mixning medan mitt arbete kommer ha en mer 

musikvetenskaplig grund. Just forskningen runt musik i dokumentärfilm är inte speciellt utbredd 

utan det är främst teorierna som har använts innan, som Agawu och Monelle har gjort. Själva valet 

av artefakt är i det här fallet utåtstickande från tidigare forskning. Dock ser inte jag detta som ett 

problem utan som ett givande tillfälle att visa hur musiken fungerar som argumenterande verktyg i 

fler format. Musikaliska topiker finns i andra genrer än klassisk musik, då topiker fungerar som 

kulturellt förankrade kognitiva referensramar som delas av ett visst samhälle/doxa.  

1.4 Material 

Jag har valt att begränsa mig till en amerikansk dokumentär som behandlar det politiska 

debattklimatet i USA för att rikta in mig på något som är aktuellt. Genom en analys av samspelet 

mellan musik och narrativ så kan man se hur musiken används för att väcka känslor och hur de 

fungerar sida vid sida i argumentationen som förs. Just topikerna kommer jag att anpassa efter 

klassisk förståelse av musikalisk topikteori då detta har lagt grunden för hur kompositioner har 

                                                 
23 Peter Bryngelsson, Filmmusik – Det komponerade miraklet, Möklinta: Gidlunds förlag 2015 
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skapats och hur man arbetar för att få inspiration för att skapa vissa känslor och pathos i en viss 

argumentation.  

Jag kommer använda Pierces teckenteori som ett verktyg för att kartlägga hur musiken och 

byggstenarna som bygger upp den förhåller sig till vår kulturella samförståelse. Jag kommer främst 

att fokusera på musik som en symbol för att peka ut vilka känslor de bygger på. Att anpassa 

teorierna och metoderna till genren dokumentärfilmsmusik tror jag är nytt och jag tror att det har 

potential att skapa en bild över hur musik används som en persuasiv kraft i dokumentärer som 

behandlar amerikansk politik. Ämnet i dokumentärerna är i sig väldigt laddat som det är och ger 

därför ett bra grund för att visa musikens funktioner i ett narrativ. Det är inte för brett så att den 

generaliserar användningen av musik i dokumentärfilmer som en tumregel, och inte för snävt då det 

ger en bild av hur musik används inom ett specifikt område inom dokumentärgenren. 

1.5 Handlingen i Vice Special Report: A House Divided 

A House Divided handlar om hur det amerikanska debattklimatet förändrades under Obamas två 

presidentperioder.24 Vi får följa den politiska debatten från Obamas vinst i presidentvalet 2008 fram 

till Trumps segertal 2016. Introt beskriver ett väldigt hetsigt debattklimat som har förändrat den 

politiska debatten genom ett av de största och mest långvariga politiska dödlägen i modern tid i 

USA. Filmen visar hur politiken och befolkningen i landet har polariserats genom partitrogenhet, 

demagogi och smutskastning. De huvudsakliga momenten som dokumentären behandlar är 

finanskrisen 2008-2009 och de långvariga ekonomiska problemen som medfördes. Vi får följa 

processen med Obamaadministrationens största lagförslag; The Affordable Care Act och hur den 

skapade ytterligare polarisering. All polarisering leder till ett ökat inflytande från den högerextrema 

republikanska falangen Tea Party-rörelsen. Tea Party-rörelsen står för en väldigt konservativ och 

principiell partipolitik som gör allt för att få genom sina lagstadgar och sitt stora motstånd mot The 

Affordable Care Act. Det går så långt att Tea Party-rörelsen, med majoritet från republikanerna, 

lyckas stänga ner hela stadsapparaten i hela sexton dagar 2013 för att tvinga presidenten och 

demokraterna att riva sjukvårdsreformen. Resultatet är en polarisering mellan befolkningen där en 

halva är för partipolitik och den andra halvan motsätter sig etablissemanget och kräver förändring. 

                                                 
24 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic 

https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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Det smutsiga och bisarra presidentvalet 2016 samt valet av Trump som president blir en effekt av år 

av stillestånd och handlingsförlamning från staten.
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2. Analys 

2.1 Musikalisk analys i Vice Special Report: A House Divided 

Jag kommer att analysera speciellt utvalda delar av dokumentären för att peka ut vad som är 

viktigast för argumentationen i narrativet och specifika scener. Jag kommer börja analysera introt 

från dokumentären, då det är väldigt mycket som pågår i både musiken och i berättandet. Det ger 

oss också ett bra exempel på hur intertextualitet fungerar inom musik och hur beroende vi är av 

förståelsen av intertextualiteten för att avläsa budskapet. Jag kommer analysera scenen där Obama 

står och försöker lugna befolkningen om de falska påståendena som medföljde The Affordable Care 

Act. Scenen är viktig då den skildrar konsekvenserna av vårdreformen och polariseringen den 

skapade mellan partierna. Sedan kommer jag att analysera Tea Party-rörelsen och vilken funktion 

som musiken har i dessa segment och sist kommer jag analysera slutet av dokumentären då 

slutresultatet sammanfattas. Varje segment kommer bestå av en harmonisk analys, vilket visar de 

semiotiska drag som visas i filmmusiken och känslor som den avses förstärka eller väcka. Detta 

kommer att kopplas ihop med narrativet och hur de båda fungerar från ett intertextuellt perspektiv. 

Till sist kommer jag att sammanställa de huvudsakliga tematiska dragen som filmmusiken har och 

hur det skapar en retorisk inverkan på publiken och argumentationen.  

2.2 Musiken i nyckelscenerna – samarbetet mellan ljud och bild 

2.2.1 Beskrivning av introscenen  

Filmen börjar en överblicksbild av Vita huset innan kameran byter till interiören inne i ett av husets 

konferensrum.25 Rummet är pampigt och vi ser en mängd byster av forna presidenter, den 

amerikanska flaggan och en eldstad medan kameran panorerar över rummet. En inzoomning på 

George Washington, landets första president, visar publiken att det inte är någon tvekan om att vi 

befinner oss i nationens kärna. Segmentet ackompanjeras av knäppande strängar från cellon och 

svaga slag på en virvel med vispar (en slags trumpinne som ger mjukare anslag). Pizzicatot från 

stränginstrumenten ger oss en smygande känsla med de lågmälda knäppningarna, som om vi 

smyger omkring i Vita huset i jakt på någonting. 

                                                 
25 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 00:05 

https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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Kameran byter bild och långsamma drag (adagio) på violiner bygger på pizzicatorytmen som 

spelats genom hela introt när vi får se det Ovala rummet. De ljusa och långsamma dragen får en 

frigörande effekt från den uppbyggda, smygande musiken från pizzicatomomentet. Durackorden får 

en lugnande effekt i och med bytet från den föregående smygande melodin till ljusa och glada  

ackord. Känslan som väcks är nästan befriande, när vi nu nått fram till målet; presidentens kontor. 

Lampor är tända och vi får en panorering över presidentens samling av foton på sin familj vid ett av 

borden. Ljussättningen är också ljusare och inte dunkel, vilket föregående segment som visade 

konferensrummet var. Vi hör till sist Obamas röst säga ”Let's do it!” medan Smith går in i rummet 

till den väntande presidenten. Samtidigt visas ett citat på hans skrivbord som säger ”Hard things are 

hard” när de båda hälsar på varandra, vilket ger oss en försmak av vad samtalsämnet kommer att 

handla om.  

Obama börjar tala om hur svårt presidentlivet kan vara.26 Direkt när Obama nämner 

svårigheterna så klipps det till olika utdrag från reportage där Trump ifrågasätter Obamas 

medborgarskap, folk skriker att han är en radikal kommunist och socialist och ett reportage som 

säger att representanthuset har stängts ned. Detta häxjaktsliknande segment ackompanjeras av 

snabba galopperande trummor. Trummorna slutar när vi blir introducerade for John Boehner för 

första gången. Boehner förklarar det politiska läget i USA som ett misslyckande och att retoriken 

som förts under primärvalet 2016 har varit ren galenskap. Introt avslutas med Boehner som säger att 

det amerikanska folket nu står och undrar ”What in the hell happened to America?”  

I samma ögonblick börjar Sex Pistols Anarchy in the UK spelas och förtexterna börjar rulla 

med montage av de största skandalerna som påverkade Obama under hans presidentperiod. Vi får se 

olika representanter i senaten smutskasta och skrika på varandra samt anklaga varandra och 

presidenten för att vara lögnare och att de förskingrar processer. Introt avslutas med Donald Trump 

som säger ”We are going to Washington D.C. and we are going to drain-the-swamp!” Vi får genast 

en stark bild av ett land som lider av polariserad partipolitik, handlingsförlamning och kaos. Introt 

slutar med en översiktsbild över Washington D.C med Washingtonmonumentet i förgrunden som 

delar texten ”A House Divided” på mitten och med representanthuset i bakgrunden. 

                                                 
26 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 00:56 

https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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2.2.2 Musikens semiotiska funktion i introscenen 

Musikaliskt byggs musiken och klippningen i scenen på kontraster. Scenen börjar med 

översiktsbilderna över Vita huset som visar oss var vi är och byter snabbt till interiören där 

ljussättningen är dunkel samtidigt som pizzicatot från stråkarna skapar en smygande och mystisk 

scensättning som bryts upp i adagio från stråkar och en panorerande kamera som inspekterar det 

Ovala rummet. Musiken förmedlar en befriande känsla med hjälp av de ljusa ackorden i samklang, 

så att ett nytt lågvattenmärke i amerikansk partipolitik kommer nås. Ett exempel visas med 

ljussättningen porträtterar presidenten som en familjefar.27 Tonhöjden fungerar här som en ikon för 

förändringen i scenen från mörkt/smygande/mystiskt till ljust/beundrande/trygghet. Här är 

tonhöjden och melodin en viktig komponent för att väcka dessa känslor. Det ligger främst i 

kontrasten från den dunkla ljussättningen, tonhöjden och melodin från början av scenen som 

fungerar som en brygga mellan de olika känslorna.  

Det hastiga bytet från Obama och Smiths lugna möte till ett montage om häxjakten efter 

presidenten kommer så snabbt att man inte är beredd på intensiteten. Även om intensiteten redan 

ligger där på grund av den snabba klippningen och de extrema anklagelserna från Trump och 

befolkningen, så byggs den på genom ljudbilden. Trummorna får en kraftigare effekt genom dess 

intensitet och kontrasten från det lugna introt. Tempot är högt och klippningen är hastig med 

färgstarka skildringar av de största skandalerna som omsusat Obamas presidentperiod. Det här är ett 

väldigt rättframt och rakt användande av jakt som en musikalisk topoi inom musiken. Vi får en 

stark känsla av jakten efter Obama, vilket förstärks av de pålagda trummorna. Trummorna får en 

stressande effekt och bygger på det täta samspelet den har med klippningen. Den ökande pulsen och 

stressen från trummorna blir som ett klimax för scenen och fungerar som en kontrast i samband 

med de förra segmenten som hade en mystifierande känsla från pizzicato som övergick i en lugn 

och harmonisk känsla.  

Här ser vi tydligt hur användningen av de olika musikaliska segmenten är tätt förankrade till 

både berättandet och till varandra och ställer då frågan: Skulle musiken kunnat ha samma retoriska 

effekt om vi tog bort ett av de musikaliska segmenten? Ljudbilden bygger på att det finns en 

existerande intertextualitet i filmen som speglas genom musikens samklang med berättandet. Om vi 

skulle tagit bort de långsamma dragen från stråkarna, till exempel, så skulle den mystiska känslan 

legat kvar och det musikaliska budskapet skulle blivit ännu mer mångtydigt och godtyckligt.28 Det 

                                                 
27 Monelle 1992, s. 206 
28 Agawu 1991, s. 33 
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är jämförbart med att påbörja en mening men som sista delen av satsen har kapats av.29 Det är 

likadant i musik som i satsbildningar. Intertextualitet måste existera för att få fram budskapet. 

Känslan skulle inte blivit befriande och publiken skulle fortfarande ha en känsla av mystik och 

kanske till och med att man bröt sig in. Om det var fallet så skulle ljudbilden få en parodierande 

effekt av situationen och allvaret som byggts upp skulle suddas ut.30  

Om vi tittar på hur förhållandet mellan bakgrundsmusiken i introt förhåller sig till Anarchy 

in the UK så ser vi en intertextualitet som hjälper den dramaturgiska kurvan nå sitt klimax när 

förtexterna börjar rulla. Låten fungerar som en medhjälpare till att skapa identiteten för 

dokumentären. Texten om anarki och förstörelse ger oss en stark bild av hur kaotiskt det 

amerikanska debattklimatet är och insinuerar samtidigt att politiken förstör landet, vilket blir en 

tydlig referens till dokumentärens narrativ och just ämnet som dokumentären bygger på. Det snabba 

och aggressiva tempot samt tonen från både musiken och texten blir effektiv i samarbete med den 

snabba klippningen av presidenten och diverse politiker från båda sidor som skriker och 

smutskastar varandra. Valet av låt till förtexterna blir nästan så tydligt att det blir komiskt. Den 

bygger upp känslan av ett våldsamt kaos och att representanthuset och senaten är en enda stor 

anarki, vilket i sig är en stor överdrift. Denna hyperbol blir komisk då den skildrar situationen som 

ett verkligt problem men blir samtidigt en politisk satir av situationen. Det kritiserande budskapet 

visar essensen av vad dokumentären ska ta upp, med hjälp av komik och överdrifter. Det visar på en 

lyckad användning av musiken som ett parodierande element till narrativet.31  

2.3 Musikens funktion och porträttering av The Affordable Care Act – starten på  

polariseringen 

2.3.1 Uppbyggnaden till The Affordable Care Act 

Efter introt kommer vi ganska snabbt in på det stora problemet som var starten på polariseringen av 

landet: The Affordable Care Act. Musiken återkommer när Smith berättar hur Obama har fått 

bemöta ett av de mest problematiska och svåraste debattklimat som landet skådat, mestadels på 

grund av principiell partitillhörighet och brist på dialog mellan partierna.32 Vi börjar höra mörka 

drag (adagio) från stråkar. Temat låter olycksbådande och släpigt vilket samarbetar väl med bilden 

                                                 
29 Agawu 1991, s. 9 
30 Monelle 1992, s. 204 
31 Monelle 1992, s. 204 
32 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 7:00 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-

a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 

https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
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som Smith målar upp som berättarröst. Han berättar hur Obamas tid har präglats av en orubblig 

partianda från båda partier och att kongressen har godkänt färre lagar och stadgar de senaste åtta 

åren än vad de någonsin gjort under modern tid och hur det politiska dödläget har skadat USAs 

internationella rykte. Det mörka och olycksbådande adagiot från stråkarna fungerar lite som en 

antydan för hur det politiska debatten håller på att polariseras men att den inte riktigt inte är där än. 

Vi får en känsla av att en konflikt är förestående och som börjar visa sig mer och mer. Slöjan 

kommer att falla av när Obamaadministrationen och demokraterna för fram deras sjukvårdsreform. 

The Affordable Care Act kommer skapa så pass djupa klyftor i partipolitikenunder Obamas 

försvarstal i Kapitolium, december 2009. 

2.3.2 Konflikten når ett nytt lågvattenmärke 

I december 2009 håller Obama sitt försvarstal i kongressen för att lugna parterna och dementera 

republikanernas skrämseltaktik, att sjukvårdsreformen är en byråkratisk lögn och kommer ge 

illegala invandrare gratis sjukvård. Denna skrämseltaktik skapade ett raseri mot presidenten från 

både republikaner som en stor del av befolkningen.33 I scenen hör vi ett tyst piano som kommer in 

med mörka toner och pendlande gång mellan G och Bb. Musiken är minimalistisk men lyckas 

förmedla den osäkra och infekterade stämning som rådde 2009. Känslan som byggs upp är en 

otrygg och illabådande då ett mörkt register används och en pendlande melodi går mellan grundton 

och molltersen.  

Musiken är lågmäld genom segmentet tills vi kommer till den stora händelsen under mötet. 

Berättaren visar den konservativa republikanen Joe Wilson när han skriker ”Lögnare!” till Obama 

som försöker tillbakavisa republikanernas skrämseltaktik. Wilson blir då en konservativ kändis för 

oppositionsrörelsen och det verbala utfallet blir ett porträtt av den ökade frustrationen bland 

republikanerna samtidigt som ett lågvattenmärke för amerikansk partipolitik nås. Wilsons utfall blir 

startskottet för en större polarisering bland parterna och en ökande konflikt byggd på demagogi och 

personliga angrepp.   

2.3.3 The Affordable Care Act röstas i genom 

Ilskan över demokraternas vårdreform går så pass långt att det resulterar i rasistiska påhopp på 

afroamerikanska medlemmar i representanthuset. Musik från en synt ligger lågmält med 

                                                 
33 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 27:55 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-

report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 

https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8
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tremoloeffekt. Samtidigt så läggs ljus och artificiell kvinnlig körsång i en ”o-ande” som en effekt 

från synt. Detta spelas medan berättaren går genom hur befolkningen var väldigt splittrad angående 

Obama  

Care skulle röstas genom i kongressen. Volymen höjs något när segmentet når sitt klimax – The 

Affordable Care Act går genom. Musiken bryter ut i stråkar som spelar med ljusa drag i adagio. 

Man ser Obama med sin stab fira i Vita Huset och när han skriver under lagen och gratuleras av 

partikamrater efter signeringen. Han tar också en svart pojke i hand som står bredvid när han 

signerar. Musiken höjs ytterligare och blir mer intensiv när demokraterna talar om The Affordable 

Care Act som sitt största och stoltaste avtryck i amerikansk politik under Obamas tid som president.  

 

2.3.4 Den semiotiska funktionen i debatten om The Affordable Care Act 

I segmentet när Obama håller tal i kongressen 2009 så används pendlingen mellan grundton och 

mollters vilket får en subtil men viktig funktion då moll har ett symboliskt värde som ger ljudbilden 

en ledsam/mörk känsla.34 Harmoniken fungerar i det här fallet som en symbol för osäkerhet, 

spänning, polarisering och den ilska som rådde bland folket och politikerna 2009. Momentet som 

gör symboliken tydligast är under Joe Wilsons utfall där musiken byggs upp med ett märkbart 

crescendo. Pianot spelar med eftertryck och slagverk kommer in bygger på melodislingan. Tempot 

ökar inte, men musiken blir mer intensiv med påbyggnaden av slagverk och de kraftiga anslagen 

från pianot. Denna påbyggnad av lager och styrkan i anslagen bygger upp en märkbar spänning som 

skildrar hur stark konflikten mellan båda partier har blivit. 

Senare under vinsten med The Affordable Care Act för demokraterna och Obama blir 

kontrasten av bytet från dunkel och spänd stämning till ett firande och stolthet väldigt påtaglig. 

Stråkarna kommer även här in som en frigörande kraft med långa, ljusa och stillsamma drag. De 

ljusa stråkarna och tonhöjden fungerar som en symbol som signalerar en lättnad och fungerar som 

ett klimax efter den långa och hårda fighten mellan republikaner och demokrater. Tonhöjden blir 

igen en ikon för lugn, befrielse och även stolthet.35 Stråkarna som spelar i adagio och långa ljusa 

toner under segmentet börjar när demokraternas förra talman i representanthuset, Nancy Pelosi, 

berättar: ”I don't think there is any question that the passing of The Affordable Care Act is our 

proudest boast. It stands right there with social security, Medicure and Medicaid as a pillar of 

economic health seurity for Americas families. It's a giant accompishment.” Musiken som används 

                                                 
34 Monelle 1992, s. 199 
35 Monelle 1992, s. 206 
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är minimalistisk och väldigt avskalad och den väcker inte så stor uppmärksamhet förrän crescendot 

kommer in med kraft. Användningen av tonhöjd och valet av instrument och anslag fungerar i det 

här fallet som en topik. Ljusa adagion från stråkinstrument blir i det här fallet en avbildning av 

seger, stolthet från den intensiva och tunga debatt som hade styrt den amerikanska politiken under 

cirka ett år. Lättnad blir som en topik då den framställs flitigt i dokumentären genom långa adagion 

från stråkar, samt att melodin alltid verkar vara ljus när berättaren framför en seger eller något 

positivt. Musiken blir en ikon av känslan som dokumentären vill förmedla. Den retoriska effekten 

ligger i intensiteten och topikerna som kan utläsas från segmentet med segern för The Affordable 

Care Act är främst lättnad byggda från kontraster mellan de olika delarna av musiken och 

berättandet.  

Om musiken inte hade varit närvarande under segmentet när Obama håller talet och blir verbalt 

påhoppad av Wilson, så hade effekten blivit mindre och dramatiken hade inte blivit lika stor. 

Berättandet hade också gått miste om det stora allvar som faktiskt pågick i debatten och skildringen 

av de djupa klyftorna mellan partierna hade mist sitt fokus. Utan ett crescendo som signalerar 

allvaret i konflikten så hade budskapet fallit relativt platt. Just den scenen blir beroende av musiken 

för att kunna skildra tyngden och av situationen och den viktiga roll som The Affordable Care Act 

hade i debatten. Sedan skulle kontrasterna inte blivit så stora i nästkommande segment där 

vårdreformen går i genom. Vinsten skulle inte skildrats som ett lika stort framsteg för demokraterna 

och även här skulle budskap som intertextualitet i narrativet gått miste om den känslomässiga effekt 

som den har potential att ha.  

 

2.4 Polariseringen ökar – The Grand Bargain och Obamas andra valseger 

Nästa segment visar hur Obamas administration har kompromissat fram en lösning med Eric Cantor 

och John Boehner (republikanernas majoritetsledare respektive representanthusets talman), för att 

täcka landets utgifter och skulder – The Grand Bargain.36 När de ska lägga fram förslaget i 

representanthuset så har ”the gang of six”, de sex senatorer som ska skrivit färdigt förslaget, ändrat 

upplägget och fört fram ett eget förslag. Republikanerna blir förvirrade och drar sig ur och 

återvänder inte till förhandlingsbordet. Mycket på grund av det ökade inflytandet som Tea 

Partyrörelsen hade i partiet. Förvirringen och motviljan att samarbeta och samlas vid 

                                                 
36 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 42:53 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-

report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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förhandlingsbordet blir en bild av hur dysfunktionellt det politiska läget var i USA. Musiken börjar 

när ”the gang of six” introduceras. Vi hör slagverk som spelar i medelsnabbt tempo och 

ackompanjeras av en melodislinga i moll från en synt. Den spelar samtidigt som vi ser klipp som 

växlar från Boehners presskonferens till Obamas konferens om misslyckandet. En märkbart upprörd 

Obama undrar ”Can they say yes to anything?” medan Boehner anklagar Obama för att ändrat på 

premisserna. Musiken slutar och allt blir tyst när Obama säger ”We now have run out of time!” 

Resultatet blir att USA förlorar sin AAA-kreditstatus på den internationella marknaden och ses för 

första gången någonsin som en instabil ekonomi och en potentiell riskinvestering från omvärlden. 

Obama blir ändå omvald för en andra period i Vita huset. Vi ser honom stå vid sitt podium 

och hålla sitt segertal.37 Vi hör honom tala om Amerika som något mer än röda och blåa stater och 

att de för all framtid kommer att vara de förenta staterna. Talet handlar om hopp och främjar USA 

som ett land och ett folk som Obama aldrig tidigare haft en starkare tro på. Vi hör hans tal väcka 

dånande jubel från publiken och man får intrycket av folket som relativt samlat då Obama vann 

med god marginal. Musiken återkommer igen med adagio från stråkar som ligger på det ljusare 

registret. Känslan som kommer är igen befriande och man kan känna den starka känslan av hopp 

och gemenskap som sköljer över folkmassan under segertalet.  

2.4.1 The Grand Bargain och omvalet – analys  

I segmentet om The Grand Bargain så verkar musiken blir intensivare och öka pulsen, även om 

musiken stannar på samma tempo och inte blir intensivare ljudmässigt. Den ökande intensiteten i 

musiken i det här segmentet bygger främst på de snabba växlingarna mellan Boehner och Obama 

och visar hur stressen och ständiga konflikten byggs på ytterliggare. De mörka tonerna och 

slagverken växlar sedan till segmentet när Obama blir omvald till president. Segmenten av talet 

Obama håller är storslaget och en hyllning till folket: ”Despite all the frustrations of Washington, I 

have never been more hopeful of our future [...] And we were made more than a collection of red 

states and blue states, we are and forever will be the United States of America!” Musiken får en 

befriande och stoltserande effekt i segmentet tack vare tonhöjden och genom klippningen. Även om 

Obama är en skarp retoriker och talare som bygger upp en överväldigande känsla, så stärks känslan 

av de kraftfulla stråkarna som ackompanjerar talet. Musiken blir ännu en ikon via det ljusa registret 

och stråkarna, precis som vid de föregående scenerna. Det här är ett exempel på hur musikens effekt 

                                                 
37 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 46:10 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-

report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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ännu en gång bygger på intertextualiteten mellan föregående segment. Känslorna av befrielse och 

gemenskap blir inte överdrivna av musiken men ligger ändå i bakgrunden då den inte verkar ha en 

fast melodislinga. Melodin lägger bara några toner innan det byter till ett mer allvarlig stämning när 

vi får berättat att Tea Party-rörelsen fått fler mandat i representanthuset och senaten efter valet. 

Här blir musiken också bärande för dramatiken som byggs upp i Obamas segertal. Utan 

musiken skulle vi gått miste om kontrasten från berättandet mellan det stora nederlaget i The Great 

Bargain och Obamas omval till president. Musikens roll här bygger mycket på kontrast och 

berättandet skulle falla ganska platt och dramatiken skulle inte nå ett klimax i segertalet om 

musiken inte skulle funnits i scenen. Argumentationen skulle inte vara lika stark och inte ha samma 

effekt på publiken. 

2.5 Tea Party-rörelsen – vänner eller fiender? 

Nästa segment handlar om Tea Party-rörelsen och dess grepp om det republikanska partiet. När Tea 

Party-rörelsen föddes i republikanska partiet så välkomnades de av partiet, men när falangen växte 

sig större började etablissemanget hos republikanerna förlora kontrollen över situationen. Ted Cruz, 

republikansk senator för Texas, tillhörde Tea Party-falangen och ville tvinga Obama och 

demokraterna att riva The Affordable Care Act genom att stänga ner hela statsapparaten under hösten 

2013.38 Republikanerna hade makten att stänga ned verksamheten då de hade majoritet i både under- 

och överhuset. Tea Party-falangen ville stänga ned detta då de visste att det kongressen och senaten 

har makt över är statskassan och genom att strypa tillgångarna så kunde de tvinga demokraterna att 

riva vårdreformen. Detta skapade kaos då landet var beroende av en fungerande statsapparat och 

republikanernas anseende skadades avsevärt. Förtroendet för kongressen sjönk till det lägsta 

någonsin: endast 5% hade förtroende för dem efter stängningen. Efter sexton dagar så öppnades 

verksamheten igen för att rädda landets internationella anseende. Det intressanta var att Tea Party-

falangens rykte inte skadades, utan fick större förtroende medan etablissemanget inom det 

republikanska partiet fick ta smällen. Även om Tea Party-rörelsen var de som kom på idén, så gav 

den ökande polariseringen medvind för extremhögern.  

                                                 
38 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 47:10 

https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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2.5.1 Musikaliska skildringen av Tea Party-rörelsen 

Musiken som ackompanjerar segmentet byggs främst på slagverk som ligger ganska tyst i 

bakgrunden när de berättar om Tea Party-rörelsens ökande inflytande. Musiken tystnar när vi ser 

Ted Cruz säga ”I intend to speak in support of the defunding of Obama Care, until I am no longer 

able to stand”. Efter Ted Cruzs uttalande återkommer samma slagverkstema men påbyggt med slag 

på cymbaler. Volymen är högre och uppbyggnaden till klimaxet av den politiska polariseringen blir 

ett faktum när John Boehner berättar om idén att stänga ned hela stadsapparaten. Ljudeffekter 

kommer in med swishanden och känslan är tryckt och en spänningen byggs upp med den stadiga 

påbyggda pulsen från slagverkssektionen. Dramatiken i den politiska polariseringen är på väg att nå 

sitt klimax. Musiken slutar när Raul Labrador berättar om varför de ville stänga ned statsapparaten 

och använda en sån extrem och okonventionell metod.  

Musiken skapar en stressande känsla och bygger märkbart upp spänningen och dramatiken. 

Ljudbilden förstärker den tryckta känslan för scenen i och med den pulserande rytmen och de 

ljudeffekter som kommer in när republikanerna går till såpass stora längder så att de stänger ned 

hela statsapparaten. Denna politiska ”brända jordens taktik” blir toppen av det politiska dödläget 

som skapats mellan partierna, vilket byggs upp med slagverken. Utan slagverken skulle inte samma 

spänning och tryck byggas upp, vilket skulle resultera i en underminering av allvaret i situationen. 

2.6 Ett delat land – slutresultatet av politiska dödlägen 

Slutsatsen av vad som har delat världens kanske mäktigaste land i två olika läger sammanfattas av 

Obama och Boehner som en farlig blandning av individuella opinioner från websajter, talkshower 

och artiklar från extremhöger eller extremvänster som trycker på osanningar och demagogi. Alla 

kan skaffa sig egna referensramar och åsikter samtidigt som faktabasen som hittills har varit 

väletablerad i kvällstidningar, vanliga nyhetskanaler och nyhetssajter, suddas ut. Människor bombas 

konstant med information från höger och vänster och den gemensamma faktagrund som människor 

fått från kvällsnyheter etc. förvinner i mediabruset från opinionssajter som driver en speciell 

agenda. Objektivitet byts ut mot subjektivitet i ett konstant surr av information. Samtidigt erkänner 

Frank Luntz problemet som ledde till den stora polariseringen: ”We fucked up. We killed the goose 

that laid the golden egg. We fucked it up! Nobody is listening. Nobody is learning. It's all just one 

big gab-fest”. Luntz är märkbart trött på demagogin, polariseringen och smutskastningen som 

dominerar debattklimatet och har gett upp hoppet och flyttar till Nya Zeeland.  
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Under sammanfattningen berättar Smith att folket har tröttnat på politiska dödlägen och 

väljer hellre en kontroversiell kandidat som står utanför politiken, utan erfarenhet som lovar att han 

själv kan göra allt rätt. I det avslutande segmentet när Smith sammanfattar orsakerna till varför 

Trump, den mest kontroversiella presidentkandidaten i modern tid, kunde vinna presidentvalet så 

ändras musiken och blir mer framträdande.39  

2.6.1 Den musikaliska funktionen i sammanfattningen 

Segmentet börjar med en tyst monoton melodi från elgitarrer med ekande effekter men byter snabbt 

till stråkar som spelar i ett lägre register, med snabba och och kraftiga drag och trumslag när Trump 

kommer in i bild och säger att han kan fixa systemet på egen hand. Segmentet visar hur 

presidentkampanjen 2016 byggde på ”hyper-partiprincipiella” hycklerier och smutskastning mellan 

kandidaterna. Musiken kantas av montage av höjdpunkter från Hillary Clinton och Donald Trumps 

ordväxlingar och hycklerier mot varandra. Musiken byggs på av långa och mörka stråkdrag under 

tiden som montaget visas. Musiken byggs på med fler lager av stråkar och ökar spänningen när 

Frank Luntz berättar att folket är så trötta på Obama så att de röstade på ”the antidote”. Luntz 

fotsätter med förklaringen att Trump är Obamas antites. Obama är smidig och Trump rå. Obama är 

lugn och Trump är hetlevrad. Obama är intellektuell och Trump är känslostyrd. All demagogi och 

jakt på en syndabock är varför Trump blev president. Han gav lätta lösningar på svåra problem och 

är en produkt av de senaste åtta årens skyttegravskrig i amerikansk politik. Segmentet med Frank 

Luntz blir väldigt talande och pekar på kärnan i missnöjet hos folket och samtidigt på resultatet av 

polariseringen. Folket är trötta på politiska spel och klyftorna mellan partierna. 

Samtidigt som Luntz jämför Obama och Trump så höjs även volymen på musiken och 

trumslagen blir starkare och melodin från stråkarna blir ljusare. Detta crescendo höjer spänningen 

samtidigt som vi ser klipp där Trump anklagar Obama för att vara terrororganisationen IS grundare 

och Obama som står och berättar att folket inte kan ge en sån oberäknelig person som Trump 

kärnvapenkoderna. Bådas uttalanden är väldigt kraftfulla och allvarliga gentemot varandra, vilket 

höjer pulsen och dramatiken. Musiken följer alltid med som en följetong i narrativet och bygger på 

den hotfulla stämningen. Musikaliskt så används tonhöjden som ett verktyg som signifierar att man 

når klimax. Musiken byggs på med crescendon och ljusare drag från stråkarna. Här används inte 

tonhöjden som en befriande effekt som tidigare segment har använt det, utan som ett 

                                                 
39 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 1:00:28 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-

report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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spänningshöjande verktyg till narrativet. Detta beror på att det används i samspel med ökande 

bastrummor och en märkbar höjning av volymen för att matcha dramatiken. 

Detta sammanfattar resultatet av vad nästan ett årtionde av polarisering och vad 

dokumentären tema bygger på: Motsatser och kontraster, vilket visar sig också vara användningen 

av de topiker som musiken bygger på. Dokumentären använder sig ständigt av samma knep i hur 

den bygger upp dramatiken via musik. De bygger på musiken i lager. Varje lager byggs på när 

spänningen och dramatiken ökar i berättandet.  
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3. Sammanfattningen av semiotiska teman 

Genom hela filmen är musiken minimalistisk och repetitiv, men trots detta finns det semiotiska 

tecken som döljer sig inne i de musikaliska segmenten. I flera av de musikaliska segmenten 

fungerar tonhöjden och valet av instrument som det signifierande elementet. I nyckelscenen när vi 

träffar Obama och ser det Ovala rummet för första gången, så byggs musiken på med ljust adagio 

från stråkar som blir en symbol för den befriande känsla som vi får efter det smygande pizzicato 

från stråkar som spelats genom introt dittills. Intrycket blir hemkärt och tryggt med det varma ljuset 

från de tända lamporna och panoreringen över ett bord fyllt av familjefoton på presidenten och hans 

familj. Den ljusa tonhöjden ackompanjeras av bytet från det dunkla ljuset till den ljusa, hemtrevliga 

och pampiga miljön. Tonhöjden associeras alltså med positivitet, harmoni och trygghet som 

tillkommer när vi tänker oss kontoret också som en del av ett hem. Adagiot från stråkarna bygger på 

lugn och trygghet genom de långsamma och lugna drag som spelas. Det lugna och ljusa har inte 

bara en symbolisk funktion då vi associerar något ljust och lugnt med hemtrevlighet och trygghet, 

utan det har också en direkt ikonisk effekt då det ljusa och lugna i ljudbilden blir som en avbildning 

av det vi ser.40 Den befriande känslan grundar sig i det intertextuella förhållande inom musiken i 

scenen då vi går från det dunkla, mystiska och känslan från att smyga omkring – till en känsla av 

befrielse från detta som övergår till harmoni och lugn.  

Användningen av liknande harmonisering används på andra ställen i filmen. Samma form 

används när Obama och hans administration lyckas rösta genom The Affordable Care Act i 

kongressen. Detta ses som Obamaadministrationens största avtryck i den amerikanska politiken och 

det speglas väl genom musiken. Adagio och själva klangen från stråkarna blir som en symbol för 

hopp, stolthet och framgång. Symboliken blir så pass stark och påtaglig på grund av det stora fokus 

dokumentären ger The Affordable Health Care Act, då dokumentären bygger upp första halvan av 

dokumentären genom att skildra den stora delningen mellan partierna som skapats av 

sjukvårdsreformen.  

Stråkarna har också samma retoriska funktion i ett sista segment: Obamas segertal till det 

amerikanska folket efter hans vinst i presidentvalet 2012. Obamas talar till folket: ”Despite all the 

frustrations of Washington, I have never been more hopeful of our future [...] And we were made 

more than a collection of red states and blue states, we are and forever will be the United States of 

America!” Hans tal om stolthet och gemenskap som amerikaner och ett folk besvaras med dånande 

                                                 
40 Monelle 1992, s. 206-207 
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jubel och applåder och ackompanjeras av stråkar som spelar i adagio och som spelar i ett ljust 

register. Melodierna är inte samma som i de andra segmenten som använder sig av topiken, men 

den harmoniska uppbyggnaden är snarlik. Musiken byggs upp med talets stigande intensitet och 

stärker budskapet om gemenskap, stolthet och framgång samtidigt som den bevisar att denna 

symbolik är hållbar och fungerar som en topik genom dokumentären. Detta visar också på något 

mer: Stråkarnas timbre refererar i den här kontexten till tidigare segment genom deras snarlika 

struktur och skapar på så sätt en intertextuell koppling byggd på symboliken som skapats.  

Trots musiken som ackompanjerar all denna symbolik, funktion och etableringen som en 

topik för dokumentärfilmen, så har musiken också en till funktion och det är att skapa kontraster. 

Delarna där dessa musikaliska segment har använts, efterföljs alltid av mycket mörkare musikaliska 

teman och en stark uppbyggnad av spänning då Smith alltid tycks trycka på hur polariseringen blir 

starkare och starkare. Dessa segment blir starkt sammankopplade eller direkt efterföljande till de 

lugna och hoppfulla segmenten. Det är alltid en kännbar växling mellan uppbyggnad av lugn och 

hopp om gemenskap och ett hot av osämja, polarisering och osäkerhet. Musiken som 

ackompanjerar de efterföljande segmenten är ofta en grund som består av slagverk som ökar pulsen 

vilket resulterar i en känsla av stress och spänning.  

Musiken som visar politiska dödlägen och skildringen av polarisering har fler musikaliska 

byggstenar och framställs på olika sätt jämfört med de positivare topikerna. De förlitar sig inte på 

en specifikt musikaliskt uppbyggnad som vi ser när dokumentären skildrar ett positivt budskap eller 

visar hopp och stolthet. Stråkarna används också på liknande sätt, med långa och långsamma drag, 

men när de porträtteras i en dyster situation så är alltid tonhöjden låg och mörk. Det visar sig i 

segmentet där Smith sammanfattar Obamas svårigheter att få genom lagförslag på grund av en 

växande polarisering och principiell partitillhörighet.41 Här sammanfattas stämningen som 

frustrerande, dyster och delad. Den mörka tonhöjden fungerar som en ikon som fungerar som en 

avbildning av dessa känslor och användningen av stråkarna och melodin i moll gör känslan dyster 

och släpig. Framställningen ger tittaren en känsla av hopplöshet och musiken blir som ett 

förstärkande verktyg till framställningen. Dock så används inte bara stråkar som ett instrument för 

att visa delningen och frustrationen som visas i dokumentären. Det verkar finnas en större mångfald 

av harmoniska uppbyggnader i musiken som ackompanjerar framställningen av kaos, frustration 

och polarisering. Under Obamas tal i representanthuset där han avfärdar anklagelserna om The 

                                                 
41 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 7:00 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-report-

a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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Affordable Care Act, så används musiken för att ge en kraftfull effekt för att visa den starka 

delningen av landet.42 Under segmentet hör vi ett piano som pendlar i moll. När Obama avfärdar att 

vårdreformen ska ge illegala invandrare gratis sjukvård och får svaret ”Lögnare!” så höjs volymen 

avsevärt i musiken och anslaget på tangenterna blir starkare vilket stärker skildringen av 

polarisering och konflikt. Scenen blir viktig därför att den visar hur djup klyftan i politiken har 

blivit och att en republikansk politiker verbalt anfaller presidenten under ett tal, vilket aldrig hade 

hänt tidigare. 

För att öka spänningen och visa osäkerheten och den stora klyftan i partipolitiken så används 

också mycket slagverk. Slagverken ligger oftast som rytmisk grund och används som ett underlag 

för att sätta pulsen i segmentet och speglar spänningen och dramatiken, speciellt i segment där det 

finns ett starkt budskap eller en stor konsekvens. Det främsta exemplet är segmentet där Tea 

Partyrörelsen har fått större inflytande i representanthuset och senaten och pressar för en tillfällig 

stängning av representanthuset och senaten för att tvinga Obama att riva sjukvårdsreformen. 

Musiken börjar med tunga och ekande slag som byggs lager på lager med high-hat och trummor. 

När Smith berättar att Tea Party-rörelsen vill stänga ned hela statliga apparaten för att få sin vilja 

igenom så byggs temat på med att anslaget på trummorna blir starkare och ljudbilden byggs ut med 

fler och fler slagverk. Här är också en av de få ögonblick i dokumentären som de använder 

ljudeffekter som svischar förbi. Pulsen i rytmsektionen är fortfarande stark och bygger på att stärka 

stressen och spänningen i beslutet att ta till med sådana extrema åtgärder. 

Användandet av trummor och slagverk som en spänningshöjare används genom hela sista 

segmentet och sammanfattningen av dokumentären. Här används dock trummorna tillsammans med 

stråkar som drar snabba och kraftiga drag. Musiken byggs på av ett lager med ljusa och långsamma 

drag från stråkar som ackompanjerar den mörka och rytmiska grunden. Skillnaden mot de 

föregående segmenten där ljusa stråkar som spelar i adagio är att den rytmiska grunden låter mörk 

och hotfull, samt att den ljusa melodin klättrar långsamt för att nå ett klimax och att temat tydligt 

går i moll. Mycket beror också på hur berättandet sammanfattar den stora klyftan mellan partierna 

som fortsätter att växa samtidigt som vi ser snabbt växlande klipp av Trump och Clinton som 

smutskastar varandra och montage av Trump som gör okonventionella och extrema uttalanden.  

 

 

                                                 
42 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 27:55 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-
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3.1 Sammanfattning av analys – den musikaliska strukturen och generella musikaliska teman 

från A House Divided 

Musiken byggs på en avskalad och simpel musikalisk grund som sedan byggs på för att bli alltmer 

framstående i de segment som den ackompanjerar.43 Det musikaliska temat som används är främst 

byggt på minimalism, troligen för att inte dra uppmärksamhet från vad som verkligen sägs.44 

Minimalism är det huvudsakliga musikaliska temat, då det är genomgående för dokumentären och 

används mer som ett nödvändigt verktyg för att behålla fokus på argumentationen och berättandet i 

filmen. Den minimalistiska och repetitiva formen på musiken är vanlig inom infotainment, alltså 

inom nyhetsprogram och annan underhållning som handlar om att informera. Det musiken avses 

göra är att förmedla filmens sanningskrav gentemot en presumtiv överhet, som ska avslöjas.45 

Musiken är ofta ämnad att inte vara det centrala i vad filmen visar. Om musiken blir för explosiv 

och kanske för melodisk så drar det uppmärksamhet från filmens budskap och trovärdigheten faller. 

Därför är musiken ganska monoton i vissa bitar och mer av musikaliska ljud än vad det är musik. 

Musiken blir väldigt känslig inom dokumentärfilm då den ska fungera som ett övertygande element 

i argumentationen men ofta endast som ett undermedvetet sådant.  

Musiken följer uteslutande samma form för hur den används och byggs upp genom hela 

dokumentären. Musiken byggs generellt upp genom lager. Den börjar med en rytmisk grund som 

loopas samtidigt som den ackompanjerar berättandet eller sammanfattningen av situationen och 

följer narrativet genom hur den byggs på lager efter lager ju mer spänningen byggs upp. Detta 

bygger på det repetitiva och minimalistiska tema och fungerar som ett verktyg för att klättra mot ett 

klimax som sedan mynnar ut i en plötslig tystnad när en intervju tar plats eller tas över av en annan 

minimalistisk rytmisk grund. Musiken börjar aldrig med att vara speciellt märkbar eller intensiv 

och musiken är aldrig fullskaligt uppbyggd eller dramatisk från början utan sker genom en 

berättarprocess och följer strikt dramaturgin i scenerna och segmenten som de läggs in i.  

 De generella teman som framkommer i dokumentärfilmen är delning och kontraster. 

Från början till slut ser vi hur polariseringsprocessen av landet har fortgått och skapat en situation 

där kontraster mellan de båda partierna ständigt visas. Vi ser hur sprickan i politiken ständigt växer 

och blir allt större genom Obamas period vilket skapar ett vi-och-dem perspektiv mellan båda 

parter. Vi ser den ena sidan som består av demokraterna, samt en liten del av det republikanska 

                                                 
43 Stanley Sadie, Charles Wilson, New and Expanded Edition: Classical Music Encyclopedia, second edition, London: 

Flame Tree Publishing 2014, s. 472 
44 Bryngelsson 2015, s. 206 
45 Bryngelsson 2015, s. 206 
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partiet, står för dialog och kompromisser och försök till samarbete och en annan ständigt växande 

extremhöger; Tea Party-rörelsen som antingen vill förändra det politiska klimatet eller rasera hela 

den statliga apparaten för att få sin vilja i genom, i tron om att de agerar principiellt.46 Frank Luntz 

visar hur generella teman som delning, frustration och jämförelse dominerar den amerikanska 

politiken, men även dokumentärfilmens skildring när han jämför Trump med Obama:  

On the republican side, they ended up voting for the one guy who had no political experience what so ever /.../  

Obama's smooth, Trump is rough. Obama is calm and Trump is hot. Obama is intellectual, Trump is emotional. 

You couldn't get anyone more different to Barack Obama than Trump.47 

Det här visar resultatet av polariseringen och hela temat som lagt grunden för dokumentären. Trump 

är en produkt av all osämja och delning som växt fram i landet. Du är antingen långt ut åt 

högerkanten eller vänsterkanten för att få din röst hörd. Dessa teman blir en produkt som bygger 

musiken utifrån dessa topiker. Känslorna som byggs upp är hopp, stolthet och gemenskap som 

snabbt byts ut mot musikaliska teman som bygger på osäkerhet, kaos, frustration och delning. I och 

med att musiken grundar sig i infotainment och har en minimalistisk och repetitiv struktur som 

arbetar i bakgrunden så kan temana och de musikaliska tecknen vara svåra att hitta på egen hand då 

musiken inte är ett fokus. Därför blir musiken mer eller mindre driven av berättandet för att skapa 

intertextualitet, sammanhang och för att förmedla klara budskap som står i samklang med 

dramaturgin och argumentationen. 

Filmen har en objektiv och förklarande ton av hur och på vilka grunder båda partier 

resonerar när de för sin politik, men ljudbilden ger ett lite vinklat perspektiv. Dramatiken byggs upp 

och fokuseras ständigt på republikanernas handlingar mot demokraterna och republikanernas motiv 

till att skapa handlingsförlamning. Framställningen i intervjuerna och hur berättandet sköter 

framställningen skapar en viss dissonans där musiken ofta är mörk och ger ett intryck av frustration 

under segmenten republikanernas handlingar är i fokus. De lugna och stolta ögonblicken kommer 

alltid in under segmenten där Obama och demokraternas få framgångar är ett faktum. I slutet verkar 

ändå båda sidor vara överens om att resultatet av polariseringen beror på för stor lojalitet till vardera 

partis principer. 

                                                 
46 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 56:39 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-

report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
47 Vice Special Report: A House Divided (2016), HBO Nordic, 1:01:35 https://se.hbonordic.com/movies/vice-special-

report-a-house-divided/1f10ced-00b0ae5c6c8 (5/4 2017) 
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Musiken har en betydande och viktig roll i porträtteringen av argumentationen genom 

dokumentären. Om inte musiken skulle varit närvarande så hade inte argumentationen och 

känslorna som byggts varit lika framgångsrika. Musiken fungerar som en subtil men effektiv del av 

argumentationen och blir därför en avgörande del i narrativet, även om den inte ges en framträdande 

och explicit roll i många av scenerna. Musiken för inte en argumentation på samma sätt som 

berättelsen gör men blir ändå en avgörande roll genom dess påverkan av publiken. 

Argumentationen verkar vara objektiv när den skildrar de olika situationerna och berättar om de 

framgångar och bakslag som präglat Obamas tid som president men resultatet visar en annan sida. 

Användningen av musiken som ett retoriskt medium verkar framhäva en annan bild då 

republikanerna ofta porträtteras som antagonisten i dramat då scen efter scen visar hur de försöker 

underminera demokraternas politik. Musiken som används för republikanerna har alltid en mörk 

och stressande ton när dokumentären skildrar deras handlingar och de mål de vill nå medan 

demokraternas vinster skildras som segrande genom filmen. Ämnen som gemenskap och ett enat 

folk blir en topik när Obamas politik accepteras av senaten; som vi ser i framgången med The 

Affordable Care Act och Obamas segertal för sin andra period som president. Musiken skapar 

effekten att politiken som republikanerna står för är polariserande. Dock är detta inte utan undantag 

då demokraterna också skildras som partitrogna och ovilliga till att kompromissa, speciellt i 

slutscenerna när Smith visar resultatet. Demokraternas ovilja skildras som om det vore ett symptom 

av republikanernas ovilja att samarbeta. Även om detta är fallet så är inte den slutliga bilden så 

svart och vit. Vi får fortfarande höra Frank Luntz och Boehners sida av historien. De visar på en 

vilja till att hitta en gemensam partiöverskridande politik mellan blocken. Etablissemanget hos 

republikanerna framställs som de som vill skapa ett samarbete men som blockeras av Tea Party-

rörelsen. Musiken används ändå som ett verktyg för att höja våra känslor i argumentationen och 

genom detta porträtteras republikanerna som ett parti som underminerar amerikansk politik, främst 

genom den ökade polariseringen genom partiet där etablissemanget står emot den högerextrema 

falangen av partiet. Denna bild stärks ytterligare när Tea Party-rörelsen framställs som en grupp 

som vill föra sin partipolitik eller stänga ner hela statsapparaten för att få sin vilja i genom. Detta 

skapar en dissonans inom det republikanska partiet som framställs som förövarna medan 

demokraterna blir offer för en republikansk agenda. Vi får bilden av demokraterna som en resonlig 

men underminerad röst i amerikansk politik. Dokumentären skulle kunna ses som delvis partisk om 

vi utgår från de känslohöjande elementen från ett musikaliskt perspektiv där musiken får oss att 
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uppfatta republikanerna som antagonisten och demokraterna som en underminerad protagonist i 

berättelsen.  

 

4. Reflektion och avslutande ord 

Som vi har sett så har musiken en väldigt stor roll i framställningen av ett narrativ och att ett tätt 

samarbete existerar mellan ljud och bild i filmen. Vi har sett hur skaparna av dokumentären 

använder sig av specifika element i ljudbilden för att porträttera känslor som svek, kaos och 

frustration, som lättnad, stolthet och gemenskap. De semiotiska tecknen blir ett verktyg för att tolka 

musiken och sätter en etikett som förklarar vad som pågår i musiken samt vilken funktion 

ljudbilden har för narrativet. Samtidigt blir intertextualiteten alltmer framträdande genom hur det 

följer den dramaturgiska kurvan i filmen och hur tätt musiken jobbar med argumentationen. Genom 

musikens ackompanjemang till argumentationen blir det mer och mer framträdande hur filmen 

ständigt byggs på kontraster och motsatser. Detta resulterar i att polariseringen och bilden av ett 

delat USA blir mer framträdande när berättandet och ständigt trycker på dessa känslor. I och med 

att det musikaliska formatet i dokumentären bygger på minimalism och till viss del infotainment, så 

gör det att musiken inte är lika storslagen som i andra genrer. Musiken har en relativt subtil roll och 

blir endast framträdande i de mer dramatiska segmenten när argumentationen bygger upp mot ett 

klimax.48 Ett klimax i musiken byggs upp genom flera lager som byggs på sida vid sida av 

berättandet. Desto mer spänning som byggs upp i berättandet, desto fler lager läggs på i 

scoremusiken. Lagren skapar en retorisk effekt genom intensiteten som byggs upp och användandet 

fungerar som ett stärkande verktyg till att bygga och förstärka kontraster genom att framhäva 

intensiteten. När intensiteten och ett klimax nås så är dock inte endast musiken det enda viktiga 

verktyget utan den ackompanjeras alltid av effektiv och ofta hastig klippning.  

Topikbegreppet används inte som ett fokus i uppsatsen jämfört med Monelles tolkning av 

Peirces teorier. I och med att musik i infotainment är repetitiv och ofta minimalistisk så får 

topikbegreppet en lite annan mening i den studien då Monelles teori grundar sig i klassiska verk. 

Musiken i A House Divided har en annan karaktär och därför får användningen av musikaliska 

topiker också en annan karaktär. Jag försökte hålla grundfunktionerna och grundstenarna av vad 

som skapar musikaliska topiker så sanningsenliga efter verken som möjlig. Jag har kunnat 

omdefiniera och skapa egna topiker då de ses som semiotiska tecken och bygger på en användning 

                                                 
48 Bryngelsson 2015, s. 206 
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som är återkommande men som alltid har samma funktion i olika situationer, alla byggda på samma 

konvention. Topikerna blir alltså byggda efter kartläggningen i narrativet som metod. Det 

utmanande i konstruktionen av semiotiska tecken och främst musikaliska topiker, var att förhålla 

sig till dem och skapa en såpass stabil definition som möjligt för att undvika mångtydighet. Detta är 

såklart något som skulle kunnat gjorts på ett annat sätt i andra musikaliska studier, men utifrån 

Monelles och Agawus definitioner om vad en musikalisk topik kan vara, så har jag förhållit mig 

sanningsenligt och gått efter kriterierna för vad som skapar en musikalisk topik. 

Metoden och utgångspunkten för analysen skulle kunna varit annorlunda, då min studie inte 

är det enda sättet som man kan göra en retorisk undersökning på musik. Studien kunde ha behandlat 

fler artefakter än endast A House Divided. Jag kunde ha valt fler artefakter att analysera men på 

grund av begränsningarna som kommer med formatet så fick kvaliteten gå före kvantiteten. Studien 

kan inte framföra en helhetsbild av vilka generella musikaliska teman som förs inom en generell 

diskussion kring amerikansk politiks framställning i dokumentärfilmer. Det som kan sägas, men 

som inte kan ses som en generell grund, är att musik i flera dokumentärer som behandlar ämnet 

inom genren visar på generella element som dissonans och ett delat land. Även om detta nu är fallet 

så kommer det att krävas fler analyser kring ämnet för att peka på hur musiken används för att 

porträttera dessa känslor. Ett annat problem som kan finnas är att musiken är en pathosorienterad 

argumentationsform vilket gör användningen av musik som ett argumenterande verktyg ofta 

subjektiv och likt argument måste inte användandet förhålla sig till sanningar utan endast för att 

påverka en publik och för att stödja underliggande premisser i argumentationen de ackompanjerar.  

Denna studie kan endast peka på hur musiken används i denna dokumentärfilm då ett större 

urval av dokumentärer som behandlar amerikansk politik skulle behövas för att kunna peka mot 

eventuellt generella teman som används inom genren. Denna studie är ändå viktig då den ska kunna 

stå som ett exempel på hur musikaliska artefakter kan avläsas från semiotiska teorier för retoriskt 

bruk och peka på hur dessa musikaliska mönster kan se ut. Utifrån detta perspektiv så kan vi se hur 

musiken fungerar som ett språk byggt på fraser och i det här fallet strikta och begränsade former, 

som jobbar sida vid och speglar berättandet. Det är ett problem som kan komma med musiken som 

ett format men undersökningen av musikaliska teman i sig. Jag tror på att en utforskning av detta 

skulle ge mycket till en bredare publik även om musikens utgångspunkt grundar sig i att påverka 

oss på ett känslomässigt plan. Jag tror att dock att en större vetskap om retorisk forskning runt detta 

skulle ge en mer nyanserad bild av det retoriska området i och med hur utvecklingen runt 

argumentation och olika medium har utvecklats.  
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Jag tror att framtida retorisk forskning kring musik har stor potential att bredda området. Jag 

vill se mitt val av just dokumentärfilm som genre som ett exempel på hur man kan utvinna 

information från musik som ett känslohöjande verktyg i ett format där argumentationen är väldigt 

framstående och där handlingen är aktuell och kan ge ny kunskap och tolkning. Därifrån kan vi 

utvinna nya metoder för att se hur människor blir influerade från fler håll än endast bild och språk, 

men forskningen borde inte börja och sluta där. Genom att bygga upp metoder och system över hur 

musik kan appliceras på retorisk forskning i fler medier, som musik i storfilmer, nationalepos eller 

infotainmentgenren, så kan vi få en större förståelse för hur medier övertygar och influerar 

människors värderingar. Detta skulle öppna fler dörrar och en ny diskussion till vilken retorisk 

verkan musik har i olika genrer och format.   
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