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Abstrakt 

Temat i detta kandidatarbete berör etik, publik och agens. Med detta i åtanke har vi försökt 

skapa ett nytt sätt att göra en radiodokumentär på. Vi har använt oss utav transmedialt 

berättande för en ideal publik. Med hjälp av olika designmetoder har vi försökt skapa ett rum 

där narrativet ska utspela sig i. Till EXIT-utställningen på Blekinge Tekniska Högskola har vi 

gjort en visuell utformning utav detta rum. I processens gång har vi tittat på tio förhör med en 

gärningsman som blev dömd och skyldig till olaga tvång och grovt olaga tvång. Resultatet av 

detta är en cirka 15 minuter lång modern dokumentär som är en historisk återskapning av vad 

som hände under förhören tillsammans med gärningsmannen. Mycket av våra diskussioner 

och val i vår designprocess har handlat om och kring etiska beslut som har kommit att forma 

hur vår dokumentär för sitt narrativ.  

 

Nyckelord : Etik, Publik, Agens, Dokumentärt berättande, Transmedia 

 

Abstract 
The topic of this Bachelor Thesis is ethics, audience and agency. With this in mind, we have 

tried to create a new way of making a radio documentary. We have used transmedial story 

telling for an ideal audience. With the help of different design methods we have tried to create 

a room for the narrative to play with and in and for the EXIT exhibition we have made a 

visual representation of this space. During the process we have looked at ten interrogations 

with a perpetrator who was convicted and guilty of unlawful compulsion and grossly unlawful 

compulsion. The result of this is an approximately 15 minutes long modern documenatry 

featuring the perpetrator, which is a historical recreation of what happened during the 

hearings. Much of our discussions and our design choices has been about taking ethical 

decisions that later on has formed our documentarys narrative. 
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Bakgrund 

När man börjar läsa tidigare undersökningar kring dokumentärberättande framgår det väldigt 

tydligt hur de flesta som väljer att forska kring ämnet forskar om dokumentärberättande inom 

film. När bland annat forskare så som Bill Nichols (2010), Aufderheide, Chandra och Jaszi 

(2009) och Mats Ödeen (1988) skriver om dokumentärberättande beskriver de en filmatisk 

dokumentär i exempel eller i undersökandet av dokumentärmediet. Vi menar på att 

dokumentärberättande inom radio/ljudmediet skiljer sig ifrån det sätt man skildrar en handling 

av verkligheten på film. Narrativet skiljer sig på det sätt att i en radiodokumentär är det den 

mänskliga rösten ackompanjerat utav ljudeffekter och musik som för historian framåt medans 

i en dokumentärfilm tar man även hjälp utav synen. Eftersom vi är två ljudstudenter föll valet 

att jobba utefter ljudet rätt naturligt. 

För vår del vill vi skildra en tragisk och skrämmande historia som ligger nära i tid och plats. 

Följer man den ”mall” på de olika typer utav dokumentärberättande som Bill Nichols (2010) 

nämner skulle man kunna påstå att vi gjort en djupdykning i det som beskrivs som förklarande 

dokumentärberättande. Samtidigt anser vi att det är en deltagande dokumentär vi skapar och 

en deltagande design vi medverkar i eftersom vi som ljudproducenter och dokumentärskapare 

ständigt intra-agerar med vår publik, de som varit inblandade i händelserna under dessa år och 

våra etiska val som i sin tur påverkar resultatet av vår produktion både i praktik och även 

teorin. Karen Barad (s.815, 2003) menar på att det är genom specifika intra-aktioner som gör 

att begränsningar och egenskaper av artefakten (i vårt fall radiodokumentären) bestäms och 

”de specifika förkroppsligade koncepten blir meningsfulla”. Det blir alltså ett samspel med 

fokus på etik, publik och intra-aktioner i vårt dokumentärberättande, och det blir upp till oss 

att inse vad agensen mellan dessa kommer att bringa för narrativ till den historia vi vill 

berätta. 

För att historian inte skall liknas vid någon som står och pratar med sig själv i spegeln behövs 

det en publik. Monologen du håller med dig själv är dock av intresse eftersom du är din egen 

publik och du ifrågasätter aldrig dig själv. Följaktligen blir och är du din egen ideala publik. 

Ödeen beskriver den ideala publiken som:   
    ”[...] en önskepublik [...] som tacksamt tar emot 

allt man har att komma med utan att komma med kritiska invändningar eller sura kommentarer. Det är en publik 

som älskar en som man går och står, inte för vad man gör utan för vad man är. Kommunikationen med Den 

Ideala Publiken är varm och tillitsfull, omedelbar och förbehållslös.”  

                Mats Ödeen (s.80, 1988) 
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När vi berättar en sann historia som verkliga människor har varit med om blir det även stor 

vikt på våra etiska val som dokumentärmakare. Viss information kan vara känslig att gå ut 

med, som i t.ex. vårt fall där gärningsmannen inte beskrivits i nyhetsmedier vid sitt namn, 

även om rättegångens handlingar har varit öppna handlingar och det inte skulle vara fel att 

göra så. Andra etiska aspekter utav produktionen var något som framgick ur Aufderheide, 

Chandra och Jaszis (2009) studie om dokumentärmakare och deras etiska val under sitt 

professionella liv. Att betala för en intervju kan påverka legitimiteten för vad som sägs, eller 

om det framkommer att vi som dokumentärskapare betalat en informant kan trovärdigheten i 

vad vi berättar sjunka. Ett annat exempel kan vara hur vi väljer att skildra t.ex. 

gärningsmannen. I vårt fall blev han fälld för grovt olaga tvång och grov misshandel. I medier 

och vittnesmål kunde man tolka det som att gärningsmannen även var en sexförbrytare, detta 

var inget han blev fälld för i tingsrätten och således kan man inte säga att han är det. 

Tendenserna till vad medier och vittnesmål menade på var sexuella övergrepp skulle vi också 

kunna trycka på.  

Frågeställning 

Hur kan ett radiodokumentärt berättande för en ideal publik påverkas av etiska val?  

Syfte 

Vi vill utöka vår förståelse för dokumentärberättande, hur ett dokumentärberättandes narrativ 

målas upp och få förståelse för hur etiken påverkar en dokumentär som gestaltning. Eftersom 

vi går en ljudinriktad linje har vi valt att försöka oss på en radiodokumentär. Vi anser att 

audiellt berättande och de etiska val vi kommer behöva beprövas på sammansvetsas på ett 

rimligt sätt för att undersöka agensen inom berättande. Tillsammans med detta kan vi göra en 

analys av de efterföljder kring val vi som dokumentärskapare tar och vad dem kommer att ha 

för påverkan på omvärlden. Vi vill ta reda på hur stor kraft etiken har i att föra en 

radiodokumentär framåt och hur mycket av detta är i respekt för publik eller sociala aktörer. 

Dessutom vill vi ta reda på hur vi kan representera vår ideala publik på bästa sätt. Vi vill 

försöka representera de utsatta i vårt dokumentärberättande på mest sanningsenliga och bästa 

sätt. 
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Tidigare och aktuell forskning 

Posthumanism, intra-aktioner och agens. 

I texten Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to 

matter berör Karen Barad (2003) begreppet intra-aktion(er) utifrån en vad hon kallar för en 

agential-realistisk ontologi (s. 810). Barad menar på att det inte bara är mänskliga aktioner 

som kan bidra till vad som annars skulle vara en interaktion utan likväl icke-mänskliga. En 

intra-aktion består utav flera olika synsätt, tankar och uppfattningar om en artefakt eller ett 

fenomen och dess påverkan på t.ex. en publik eller oss som dokumentärmakare och valen 

inuti dokumentären så som t.ex. språkbruk eller ljudkvalité och varför de spelar en roll i ett 

skapande, och mynnar ut i vad Barad kallar för agens. Barad beskriver agens: ”Agency is a 

matter of intra-acting; it is an enactment, not something that someone or something has. 

Agency cannot be designated as an attribute of “subjects” or “objects” (as they do not 

preexist as such). Agency is not an attribute whatsoever—it is “doing”/“being” in its intra-

activity.” (s. 826-827). Agens är alltså någonting som uppstår iterativt i vår process mellan 

olika aktörer under hela skapandet och inte är bundet till en kropp eller ett medvetande vare 

sig det är mänskligt eller ej.  

Vi som dokumentärskapare i sin egenhet kan inte ses som agentiella utan det är tillsammans 

med andra aktörer, t.ex. valet utav skådespelare eller hur vi ställer en fråga i en intervju som 

agens uppstår och vad performativiteten utav detta i slutändan blir. 

Barad gör det tydligt i sin artikel att språk och språkbruk, kultur och det diskursiva spelar roll 

men att folk har glömt bort att materian också spelar en stor roll i performativiteten (s. 801). 

Hon ifrågasätter varför inte artefakten eller fenomenet får ta en större plats. Barads första 

mening på denna sida lyder: ”Language has been granted to much power.”.  

Så hur får vi ihop en dokumentär som använder sig till fullo utav den mänskliga rösten och 

språkbruk? Vi anser att det inte hindrar oss ifrån att applicera egna tankar och idéer i vår 

produktion kring vad Barad har att säga om agentiell realism. Agentiell realism är relevant för 

vår del på det sätt att det bjuder in till en väldigt situerad teknovetenskap som berör feminsm, 

posthumanism och queervetenskap för att bara nämna några. För vår del blir det att ha i 

åtanke det Barad kallar ett ”spindelnät utav tekniska, sociala, etiska och politiska utövanden” 
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(s. 813) gentemot vår publik, de som deltar i dokumentären, oss själva, designmetoder och 

tekniker vi kommer att använda.  

Om konsten att strukturera ett drama 

Vår frågeställning berör i synnerhet tre ståndpunkter: etik, agens och publik. Den ideala 

publiken är ett begrepp vi tagit ifrån Mats Ödeen (2005). Den ideala publiken är egentligen en 

sorts ”icke-publik” och kan jämföras med när du för egna tankar utan att konversera med 

någon. Denna så kallade icke-publik kan självklart vara en livs levande publik men detta 

innebär att så fort du blandar in en annan person i bejakandet så finns risken för att det du 

säger ifrågasätts. I en dokumentär är det viktigt att det som sägs inte ifrågasätts då det ska 

vara sanningen du faktiskt säger. Vi kan heller då inte anta saker utan måste gå efter den 

sanning som kom fram i (för vår del) tingsrätten. Samtidigt så vill vi ju att våra hjältar ska få 

berätta sin historia precis så som de vill förmedla den. Alltså bjuder vi in de utsatta att få 

berätta sin historia för just sin ideala publik. 

När man läser texter som berör dokumentärberättande var två saker oftast alltid med, 

författarna berörde etik och de flesta (om inte alla) refererade till textsamlingen Narrative 

Inquiry. Vi har kommit åt en återutgivning utav texterna där utgivaren Bamberg (2007) samlat 

alla texter på nytt. 

Detta är en samling texter som alla på olika sätt berör berättandets olika former, utifrån andras 

berättelser, för att sedan bli omskrivna och analyserade till vetenskapliga texter.  

I den första texten, Narrative research and the challenge of accumulating knowledge, berättar 

Josselson (2007, s. 7) om hur man ska få fram information från en annan person. Josselson 

påstår att man inte ska tolka det personen säger som ren fakta, utan använda sig utav egna 

åsikter och väga in själv som dokumentärmakare vad som faktiskt är fakta. Vi måste t.ex. se 

sakerna den åtalade blev dömd för och friad från som sanningen eftersom det är vad lagen 

anser. Här ställs vi direkt inför etiska val då han inte blev dömd för allting han var anklagad 

för. Ska detta vara med i dokumentären och hur ska vi presentera det?  

Många av förhören är direkt transkriberade från tal till text. Om vi ska presentera historien i 

sin helhet så borde vi även presentera förhören så som de faktiskt utfördes utav 

förhörsledaren, även om han inte blev dömd för dem.  

En annan känslig punkt som framgår i förhör är att åklagaren idkar för diverse sexual-

orienterade brott som den åtalade skall ha utfört (den åtalade blev inte dömd på några grunder 
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för sexualbrott). Om vi ska följa Josselsons text om att man inte kan ta all information som 

fakta så borde vi inte göra det heller. Samtidigt vill vi beskriva känslorna som offren faktiskt 

har haft och upplevt. Ett annat sätt att tänka är att det inte är vi som målar upp honom som 

sexförbrytare, utan det är offren, deras advokater och åklagare som vi faktiskt bara överför till 

tal igen. Man kan se på det som en typ av performativitet där vi blir en medlare för vad som 

har sagts i tidigare rättegångar. 

Josselson tar också upp varför det är viktigt att ha verkliga berättelser berättade för sig och 

vad de kan bidra med. Hon tar upp en studie där en forskare undersökt hur det går till när 

etiopiska flickor får reda på hur mens fungerar. Det är tabu att prata om menstruation i 

Etiopien och även om de hade varit med deras mamma på toaletten så hade de svårt att greppa 

att det faktiskt skulle hända även dem en dag. De flesta flickor trodde att det var något som 

bara mammor fick. Så när de själva fick mens för första gången fick de panik och i vissa fall 

så gick det så långt att de försökte skada sig själva för att de trodde att de var gravida utan att 

ens ha haft sex. Detta exempel visar tydligt på hur viktigt det är att prata om hur våra kroppar 

fungerar.  

Man skulle även kunna koppla och dra paralleller till t.ex. samhällsfrågor, där det gäller 

samma sak. Det tog tio år efter att den första handlingen skett innan vår gärningsman åkte 

fast. Innan gärningsmannen flyttade till Karlshamn så kallades han redan för pedofil-

”namnet” och folk blev varnade att allting inte stod rätt till med gärningsmannen. Ändå kunde 

gärningsmannen utföra dessa brott under flera års tid. Att höra på vår dokumentär skulle 

kunna öppna ögon eller öron för någon som känner igen situationen på ett eller annat sätt och 

kan komma till att ifrågasätta sin egna samhällssituering och få denne att ingripa. 

Narrative Pre-Construction (Labov, 2007) behandlar hur innan man kan börja bygga sitt 

narrativ så måste man förkonstruera det. Vår tolkning utav denna text är alltså att när vi väl 

fått alla ”pusselbitar” i berättandet, kan vi sedan börja bygga pusslet så som vi vill att det skall 

se ut. Texten tar även upp att man borde börja konstruera dramat där den ska sluta och jobba 

sig bakåt i tiden till en början. Det blir då enklare att vi i direkt led hamnar rätt i narrativet 

istället för att man börjar gå in på massa sidospår som inte är speciellt aktuella. När en person 

ska berätta om sitt liv för dig så börjar det ofta med, ”Ja var ska jag börja?” Sedan berättar hen 

sin personliga historia om hur hen har upplevt situationen. Detta avstyr ofta ifrån narrativet 

för att bilda en egen liten minihistoria på egen hand. Vissa saker är inte värt att berätta vidare 

på.  
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Texten tar även upp hur man ska fånga intresse för en lyssnare. Att säga att ”Pappa är 

hemma!” till sitt syskon kräver inget gensvar och är heller ingen start på ett samtal. Om man 

däremot säger ”Hej jag har något att säga” så spänner lyssnaren öronen direkt. Man måste 

säga till så att lyssnaren får chansen att faktiskt följa narrativet. 

 

Enligt Amy Shuman (2007) i texten Entitlement and Emphaty in Personal Narrative så har 

personliga berättelser fått en förhöjd status under de senaste åren. Samtidigt som superhjältar 

och andra episka filmer har blivit förhöjda så har alltså motsatsen, små berättelser, också 

blivit det. Personliga historier är alltid vardagliga saker eller saker som stör det vardagliga. 

Trauma och sjukdomar är det vanligaste att berätta om när det gäller saker som stör det 

vanliga livet. Om personliga historierar endast skulle vara personliga så skulle de aldrig 

börjas diskuteras utanför denna personens vardag. Vårt fall nådde nationella nyheter och har 

förmodligen diskuterats i hela landet under någon tidpunkt. Det gör att historien växt och inte 

längre är endast personlig. Folk bildar förutfattade meningar och har redan bestämt sig vad 

de tror om historien innan de kan få höra helheten. Historieberättande om verkliga händelser 

är också svåra för andra som inte är direkt involverade att berätta. Vilka har rättigheterna till 

att faktiskt berätta historian? Har vi egentligen moraliskt eller etiskt rätt i att berätta den här 

historien utifrån endast förundersökningsprotokollet som hjälp eller måste vi faktiskt få in 

vittnen och offer till vår dokumentär för att skildra historien på ett etiskt korrekt sätt? Även 

detta är etiska val som vi ställs inför i berättandet utav detta fall. 

 

För att förstå oss på hur man behandlar narrativ inom dokumentärberättande har vi tagit del 

utav Bill Nichols teorier kring ämnet. Nichols (som är filmkritiker och teoretiker) har varit 

ledande inom moderna studier för dokumentärberättade sedan 90-talet. 

 Nichols (s. 142, 2010) menar på att dokumentärer skiftar beroende på t.ex. samhällsklimat 

och trender. Dokumentärer kan gå från att vara hyper-extroverta och ha underhållningsvärde 

för publiken i åtanke som t.ex. Super Size Me (2004) eller Michael Moores allehanda verk har 

till att fokusera mer på att skildra och upplysa om (nästan alltid) mänsklighetens mörkare 

sidor på ett informativt sätt, som i fallet med t.ex. Josef Fritzl: Story of a Monster (2010). 

Nichols menar på att dokumentärer har blivit mer ”flytande” under de senaste decennierna 

vilket i sin tur innebär att dokumentärer blivit mer dynamiska, utvecklade och oklara.  

Oklarheten menar Nichols är den största bidragande faktorn till utvecklingen (s. 143, 2010). 

Även om denna oklarhet har uppstått de senaste 25 åren påstår fortfarande Nichols att man 
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kan dela upp dokumentärer i ett utav två fack för hur man berättar och delar med sig av 

information (s. 148, 2010): De som följer ett mer klassiskt narrativ så som dagböcker, 

biografier och essäer. Detta sätt av narrativ har vi sett oftare sker inom den mer 

informativdrivna dokumentären. Det andra narrativet (som är nykomlingen av de två) är mer 

inspirerat av filmindustrins standard utav berättande där man arbetar med dokumentären på ett 

mer underhållningsdrivet sätt för att tillgodo se sin publik och sträva ifrån det klassiska 

faktabaserade sättet av information.  

Nichols menar även på att man kan klassificera alla dokumentärer utifrån antingen; vilken 

modell dokumentären adopterat av annan media som t.ex. granskande journalistik eller vilken 

typ av berättandeform den bidrar till i berättandemediet. Dessa två indelningar är inte 

exklusiva så att man bara kan förhålla sig till en av dem utan är tillsammans kompletterande. 

”[…]together, they give us a better sense of the structure of any one documentary film.” (s. 

148 2010). 

I allt detta kluster av Hollywoodifieringen utav dokumentärer som uppstått menar Nichols att 

dokumentärer kan karaktäriseras vid sex olika lägen som han själv beskriver dem som.  

”[…] provides a list of some of the primary nonfiction models from which documentary draws 

and of the six cinematic modes that characterize the bulk of documentaries” (s. 149, 2010). 

Dessa sex typer av cinematiska lägen Nichols hävdar har getts uppsåt till är: 

 Poetiska dokumentärer 

 Förklarande … 

 Empiriska … 

 Deltagande … 

 Reflekterande … 

 Verkställande … 

Vi förklarar mer ingående kring de lägen som känts relevanta för vårt skapande i metoddelen 

av denna text. 

Etik inom dokumentärberättande. 

Aufderheide, Chandra och Jaszi (2009) har intervjuat 41 olika dokumentärskapare. De tre 

forskarna behandlar en uppsjö utav frågor kring etiska val inom dokumentärskapande. Ser 

man på texten i sin helhet finns det två tydliga relationer till etiken som dokumentärmakarna 

tar hänsyn till (eller i vissa fall inte gör det). Relationen till de inblandade i dokumentären och 
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publiken. När det kommer till de som deltar i själva dokumentären handlar det mycket om hur 

man kan bibehålla ett tillmötesgående arbetssätt med en person vars historia man skall berätta 

för en bredare publik. Vilka val man tar för narrativet kan påverka inblandade på olika sätt. 

Samtidigt måste man som dokumentärskapare få ha en viss kreativ frihet och inte låta de som 

deltar få för mycket makt i beslut som tas.  

Utöver detta har man som dokumentärskapare bibehållit en viss makt över den som har valt 

att berätta sin historia. I vårt fall med tanke på att de som utsatts har varit med om en tragisk 

händelse som man kanske inte väljer att berätta på samma sätt som när man brutit ett ben eller 

fått ett nytt jobb. När det kommer till vissa känsliga ämnen måste man såklart höra vad den 

som deltar har att säga om sitt eget deltagande men samtidigt skall det berättas en historia så 

sanningsenligt som möjligt för att inte lura eller vilseleda sin egen publik som det läggs 

ungefär om inte större fokus på bland de dokumentärskapare som blivit intervjuade i denna 

text. Även om dokumentären baseras på en eller flera personer och/eller en händelse så är det 

publiken man skapar den för, Aufderheide et al. (s. 15, 2010) beskriver utifrån en 

dokumentärskapare som deltagit anonymt hur en dokumentär går ifrån att representera en 

deltagare till att jobba för publiken: 

Filmmakers expected to shift allegiances from subject to viewer in the course of 
the film, in order to complete the project. “I have to be careful not to abuse the 
friendship with the subject, but it’s a rapport that is somewhat false,” said one. 
“In the edit room . . . you decide what your film is going to be, you have to put 

your traditional issues of friendship aside. You have to serve ‘the truth. 
Aufderheide et al. (s. 15, 2010) 

 

Lärorika exempel ifrån denna text har varit saker så som att hur en betalning för en intervju 

kan påverka sanningsgraden i intervjun, det kan få den som berättar något att säga vad denne 

tror vi vill höra eftersom hen får betalt, eller om det kommer fram att denne fått betalt kan 

publiken misstänka att vi som dokumentärmakare inte har gjort en sanningsenlig vinkling 

utav verkligheten. Om man ska försöka sammanfatta lärdomen ifrån denna avhandling skulle 

vi påstå att det tydligt framgår hur varje val dokumentärskaparen tar påverkar agensen i 

längden för dokumentären och hur skör balansgången är mellan att bara vara med och försöka 

berätta något till att ingripa på grund av moraliska eller etiska värderingar. 

Vi själva som dokumentärskapare har försökt att konstant hålla oss till en etik som kan liknas 

vid pliktetik blandat med sinneslagsetik. Vi vill endast leverera sanning till våra lyssnare och 

allt som de kommer att få höra är likväl saker som har skett. Däremot kan man diskutera för 

en vinkling av historian just av den anledning av att vi samtidigt väljer ut de delar som vi 



9 
 

anser vara mest spännande och häpnadsväckande för en lyssnare. På så sätt delar vi endast ut 

delar av en historia som sträcker sig i över 10 timmar ren rättsprocess till ungefär 15 minuter i 

en radiodokumentär. Då blir det svårt att skildra just hela sanningen. 

Metoder 

I denna del går vi igenom de olika design- och arbetsmetoder vi har använt oss utav för att 

skapa dokumentären och använda oss för att hjälpa besvara vår frågeställning. 
 

Kanban 

För att visualisera vår 

produktionprocess och 

hur vi ligger till har vi 

använt oss utav 

projektmetoden 

Kanban. Kanban 

bjuder in till ett 

konkret visuellt sätt att se hur man ligger till i produktionen. Det finns diverse tolkningar och 

sätt att använda sig utav metoden men vi har förhållit oss till den simplaste där man radar upp 

vad som behöver göras(to do), vad som för tillfället görs(doing) och vad som är helt klart 

inom produktionen (done). Metoden används i mångt och mycket inom fabrik och 

tillverkningsindustrin för att effektivisera ett företags produktion men har fungerat för vår del 

som ett sätt att visualisera hur vi legat till i produktionsfasen under hela kursen. 

Mindmap 

På ett mer abstrakt sätt har vi samtidigt 

haft en mindmap som vi ständigt kurerat 

med begrepp, tankar eller sätt att arbeta 

på för att enklare fatta en uppfattning om 

vart t.ex. intra-aktioner är prominenta och 

hur saker inom vårt berättande har en 

koppling till varandra. Mindmapen 

fungerar som idegenereringmetod där 

man får visualisera sammanhang och dra 

kopplingar till begrepp och idéer. 
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Metoden beskrivs av Tony Buzan (2018) utifrån 7 punkter man bör följa men vi har snarare 

målat upp en mindmap på ett sätt för oss att enklare ha pli på hur vi kan koppla saker emellan 

varandra.  

Agentiell Realism 

 

Agentiell Realism gick från att vara tänkt som en ren och skär designmetod till att agera mer 

som en analytisk metod där vi ständigt har i åtanke t.ex. vad för sätt vi skildrar ett polisförhör, 

hur vi behandlar information ifrån inblandade i fallet både på informativ nivå men även hur vi 

arbetar runt etikens gränser för vad vi anser vara rätt eller fel att inkludera i dokumentären och 

även det språkbruk som vi använder oss utav. Agentiell realism fungerar även som ett sätt för 

att se på oss själva utifrån och om vi förhåller oss objektivt eller inte, sedan kan man diskutera 

om det verkligen går att förhålla sig helt objektiv - speciellt till sitt eget arbete. Som vi skrivit 

tidigare menar Barad (2003) att det inte bara är mänskliga men likväl icke-mänskliga faktorer 

som spelar roll. Den viktigaste agensen som uppstår enligt oss är den vi som 

dokumentärskapare bildar tillsammans med vår publik. Bidrar de intra-aktioner som uppstår i 

denna agens till en objektiv men ändå sanningsenlig dokumentär där lyssnaren känner att det 

som berättas är sant men samtidigt bjuds in till att skaffa sig en egen uppfattning om 

händelserna vi skildrar? Eftersom det är en dokumentär vi producerar behöver den vara till 

hundra procent sanningsenlig. Om vi under några som helst omständigheter skildrar något på 

ett sätt som kan anses vara icke trovärdigt sjunker direkt förtroendet för dokumentären i sin 

helhet. 

Berättande 

Våra metoder för hur vi väljer att berätta inom dokumentären kan delas in i tre olika metoder: 

”BAB-metoden”; en metod vi själva tagit fram efter att ha analyserat radio och 

filmdokumentärer tillsammans med att ha läst texter om narrativ och hur man presenterar en 

historia. Nichols (2010) två typer utav dokumentärberättande som vi berört tidigare i texten 

och Transmedialt berättande baserat i stora delar utav Henry Jenkins (2010) anförande kring 

begreppet. 

BAB-metoden är en sorts hybrid mycket baserat på de publicerade dokumentärer vi sett och 

lyssnat på, ett exempel är hur P3 Dokumentär målar upp sitt narrativ för att skildra en 

händelse, i de flesta fallen målar de upp sina dokumentärer på just detta sätt. Vi har även 

använt metoden för att bilda förståelse och analysera hur tidigare dokumentärmakare gått till 

vida för att berätta sina historier tillsammans med mycket av det Labov (2007) skriver om i 
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hur man pre konstruerar sitt drama går in på i sitt kompendium kring narrativet. Namnet 

grundar sig kort och gott i hur vi noterat att man inom dokumentärberättande ofta börjar sin 

berättelse med att berätta om slutet; i vårt fall skulle det betyda att först berätta om 

gärningsmannens fällande dom, alltså ”B”, för att sedan gå tillbaka till ”A” och berätta hur 

händelseförloppet och historian egentligen gick till för att komma till B.  

Av de cinematiska berättandelägen Bill Nichols (2010) talade om som vi presenterade tidigare 

i texten kan vi se hur vi har förhållit oss till två av dessa: 

Den förklarande dokumentären är precis vad det låter som. Tänk BBCs Planet Earth och hur 

David Attenborough (berättarrösten) talar till dig som om det vore ”the voice of god” 

(Nichols, s. 76. 2010). Eftersom vi inte har det visuella att intra-agera med blir vår berättarröst 

per automatik en ”voice of god” snarare än den andra typen av berättare som agerar som en 

informant man kan känna, se eller ta på (direkt adresserad berättarröst). Hade det däremot 

varit någon av oss som talat in berättarrösten hade det kunnat anses vara en just direkt 

adresserad berättarröst eftersom vi är delaktiga i så många faser av detta skapande. Nu har vi 

istället placerat in en helt annan person bortom vår situering av dokumentären för en annan 

typ av intra-aktion mellan publik och i detta fall berättarröst. Lyssnaren i fråga kan dock ej 

skilja på detta tills dokumentären är slut och dokumentären avslutas med att en av oss berättar 

om skådespelares namn osv istället för att berättarrösten gör detta.  Under dokumentärens 

gång vet alltså lyssnaren inte om berättarrösten är direkt adresserad eller ej. 

Nästa berättandemetod vi använder oss av är det deltagande läget. I detta läge betyder det att 

vi som dokumentärskapare går in på ett personligt plan ”framför eller bakom kameran” och 

interagerar (och i sin tur även intra-agerar med vår publik) med de som deltar i vad det är vi 

skildrar. Att hålla intervjuer med aktörer som deltar i dokumentären är ett praktexempel. 

Utöver dessa två lägen av berättande går vi även balansgången mellan det Nichols benämner 

kring narrativet. Vi tar ifrån klassiskt dokumentärberättande och skildrar den fakta vi besitter 

till en informativ dokumentär men blandar tillsammans med det mer moderna sättet av 
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dokumentärskapande där man målar upp mer av ett cinematiskt narrativ för att förmedla 

berättelsen man skildrar.  

Vår dokumentär går i de ”moderna” dokumentärernas spår som Nichols (2010) beskriver som 

diffusa eller oklara. Det går inte att peka på en klar vägren som vår dokumentär tar av de lådor 

som Nichols gärna placerar dokumentärer i.   

Den sista berättandemetoden vi formar vår dokumentär utefter är transmedialt berättande. 

Jenkins (s. 944, 2010) beskriver transmedia som en typ utav narrativ där man använder 

essentiella delar av en historia och sprider ut den i olika medium (spel, film, serietidningar 

osv.) för en ”gemensam och koordinerad underhållningsupplevelse”. Tänk på Marvel-

universumet och hur karaktärerna i detta universum kan råka på varandra i olika filmer så som 

t.ex. Avengers Infinity War (2018) anspelar och hur saker som skett i serietidningar men inte 

skett på vita duken ändå har inträffat till alla karaktärers vetskap.  Dessa transmediala narrativ 

måste inte skildra helt nya historier inom ett visst universum men Jenkins menar att: ”Ideally, 

each medium makes its own unique contribution to the unfolding of the story.” 

Transmedia blev det självklara valet för oss när vi kommit i kontakt med dokumentärskaparen 

Fredric Bergwall. Bergwall hade sedan tidigare börjat filma en dokumentär om samma ämne 

som oss och vi bestämde därför att påbörja ett samarbete. Eftersom Bergwall inte ville att vi 

skulle använda hans tidigare inspelade till material till vår gestaltning valde vi att skildra 

historien på transmedialt sätt. I samtal med Bergwall berättande han att han ville skildra det 

som hände före och efter rättegången (eller rättegången och framåt). Detta gav oss friheten att 

arbeta med alla förhör som polisen utfört under år 2017 och fortfarande ha möjlighet att ge ut 

en eventuell slutproduktion. 

För att förhålla oss transmedialt ser vi till att ständigt ha kontakt med Bergwall hur han väljer 

att skildra sitt narrativ. Om en utsatt är anonym i Bergwalls dokumentär och går under namnet 

Nisse kommer han att göra även så i vår dokumentär. Karaktärer, anonyma eller ej delar på 

det narrativa universumet. Jenkins menar på att transmediala berättelser kan operera både på 

egen hand men även som kombination med andra narrativ. Vi anser att vår berättelse skall 

fungera på båda sätt, antingen tar man del av vår eller Bergwalls dokumentär först för att 

sedan lyssna/se på vice versa dokumentär där du får en inblick i hur personer mår ett år 

senare, gärningsmannens tankar, vad de utsatta har att säga och hur polis och åklagare agerat 

under detta år av jurisdiktion.  
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Även med hjälp av transmedia bjuder vi in till intra-aktion som vi tagit upp tidigare. De två 

dokumentärerna kan delas upp i genrer eller berättandeformer där kanske det ena sättet eller 

genren talar mer till en publik. Om denne finner det den ser eller hör intressant kan det vara 

ett sätt för oss som dokumentärskapare (inklusive Bergwall) att skapa agens mellan våra 

produktioner och vår publik och på så sätt bjuda in personen till att ta del utav den andra 

dokumentären som skildrar andra delar av historian. 

Designprocess 

Designprocessen kan delas in i tre större faser, fas 1 trycker på informationssökning och 

insamling av data inför arbetet som komma skall. För vår del har detta innefattat att läsa 

aktbilagor ifrån Blekinge Tingsrätt och läsa om diverse forskning för t.ex 

dokumentärberättande. Fas två anser vi ha börjat när vi stötte på Bergwall och dokumentären 

tog en ny riktning eftersom vi nu hade tydligare designkrav. I den tredje fasen utav arbetet 

spelar vi upp dokumentären för Bergwall, och slutligen en grupp användare där vi utfört en 

kvalitativ undersökning för att se vad en publik anser om dokumentären och vår skildring så 

att vi kan ta med oss informationen vidare i forskningen och skapandet.  

 

Designkrav & Förståelse 

Vi var tidigt bestämda vid att det var just en dokumentär vi skulle skapa. Det betydde att till 

en början handlande vår initiala planering om att söka efter en historia, en händelse, en person 

osv. som vi ansåg skulle vara en intressant/spännande/rolig berättelse att både få berätta och 

dela med sig av till en publik. För att inte tappa fäste allt för snabbt bestämdes det att vi skulle 

förhålla oss till en händelse någonstans i Sverige. Efter en första sejour av ”skriv ner allt du 

hade kunnat jobba med under kursen” hade vi tillslut två tänkbara ämnen. Inget av dessa 

utspelade sig i Karlshamn och bara ett av dem var i Sverige. Även fast vi båda var 

intresserade av ämnena som hamnat framför oss valde vi tillslut att slopa dem för att försöka 

berätta en mer lokalförankrad historia. Vi sökte oss till Karlshamns Museum efter intressanta 

händelser och personer men var inte fast beslutna vid ett ämne efter besöket. I ett samtal med 

en vän fick vi ett tips om ”tortyrtränaren” som huserat i och kring Karlshamnsområdet och 
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nyligen fått sin dom. Vi blev direkt intresserade av vad som målades upp som hemska 

handlingar (som vi helt missat även fast de hänt i samma stad vi bor i) och kände att denna 

historia behövde fler personer ta del utav.  

När dokumentärens tema var fastställt började informationssökandet. Vi reste tidigt till 

Karlskrona Tingsrätt för att få ut alla de papper i fallet vi kunde. Resan resulterade i 500 sidor 

förhörsrapporter 150 sidor rättegångstvister och ungefär 200 aktbilagor. Med nästan 1000 

sidor rättsvetenskap i bagaget blev det uppenbart att vi skulle behöva öka vår förståelse för 

t.ex. den juridiska terminologin. 

En annan sak vi inte tänkte på innan vi börjat vår egen förundersökning var den aspekt att 

dokumentärmakare ofta är journalister (inte alltid). Det är inte vi. Så för att lättare förstå oss 

på hur vi skulle hantera informationssökning på ett sånt sätt som en journalist bör göra 

kontaktade vi Sylvia Asklöf, presschef på BTH, tidigare journalist på BLT i 15 år. Hon delade 

med sig av tips från yrkeslivet där våra frågor i mångt och mycket handlade om själva akten 

av att intervjua. Utöver den journalistiska aspekten av detta arbete har vi även använt oss av 

en tolk och en juriststudent för att bolla juridiska frågor i den mån det har gått där vi inte 

förstått en simpel wikipediaförklaring. 

Med en grundläggande analys av vad vi skulle behöva anförtro oss för arbetsmetoder för att 

agera dokumentärskapare behövde vi nu bestämma för vem vi skulle berätta historian. I Mats 

Ödeens bok Dramatisk Berättande beskriver Ödeen om den ideala publiken. Som vi beskrivit 

tidigare är den ideala publiken en ”önskepublik […] som tacksamt tar emot allt man har att 

komma med utan […] kritiska invändningar eller sura kommentarer.” (Ödeen, 1988). Ödeen 

menar på att den ideala publiken kan vara svårflirtad men när det slår rätt mellan den som 

berättar och sin publik händer något som resulterar i ”en euforisk känsla av gemenskap och 

samförstånd.” (s. 81, 1988). Eftersom det vi vill berätta skall skildra verkliga händelser vill vi 

övervinna vår publik på ett sånt sätt att dem anser att det vi berättar är sanning. Så för att 

förstå hur vårt berättande skall formas behöver vi analysera vem vi vill berätta för ifrån första 

början. Vi började måla upp en mindmap skala mindre för att dra kopplingar och bestämma 

vem det faktiskt är vi vill berätta denna historia för. Land, kön, etnicitet och ålder var 

grundbultarna. Till en början ansåg vi att berättelsen inte behövde en direkt personifiering 

utav publiken, historian var en sådan som vem som helst borde eller skulle kunna ta till sig. 

Hur som, eftersom vi använder oss svenska språket blir det exklusivt och per automatik en 

dokumentär för människor som behärskar svenska språket. Att vi insåg detta gjorde att vi 

började fråga, för vem i Sverige vi berättar denna historia för. Skejtare? Tonåringar? 
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Föräldrar? Vi ansåg att händelserna vi skulle komma att skildra skulle kunna hända vem som 

helst, var som helst och således bestämde vi att historian får föra sin egen talan där vår intra-

aktion med publik blir att upplysa. Om dokumentären lyckas göra avtryck skulle även vi som 

dokumentärmakare lyckas med att förmedla ett budskap om att händelser som dessa kan ske 

ovetandes i över tio år var som helst i Sverige. Ödeen beskriver relationen mellan skaparen 

och publiken som ett nykärt par där: 

Identifikationen mellan talaren och hans publik är total och de tu bliva ett. 

Idealet förverkligas enligt entelekins princip inte bara i retoriken, utan i publiken. Det innebär att 

publiken inte längre är mottagare av ett budskap. Den är själv bärare av detta budskap. 

             Mats Ödeen (s. 81, 1988) 

Vi menar alltså att så länge vår lyssnare kan känna igen sig i någon del av historian (kommer 

från mindre stad, skejtar själv, känner igen personlighetsdrag hos gärningsman osv.) och anser 

att det vi berättar inte har vinklats åt någon inblandads favör faller den som intressant i 

bejakarens öron/ögon och på detta sätt blir personen i fråga en person som kan föra vidare 

budskapet vi förmedlar genom att berätta om händelsen eller rekommendera dokumentären 

till en bekant som i sin tur kan fatta en egen uppfattning. 

Tydligare designkrav & Narrativt formande 

När vi bildat en uppfattning om vem vi vill berätta för blev nästa steg av designprocessen att 

ta reda på hur vi skall komma att berätta för vår publik. Det är här vår forskning kring 

utformningen utav berättelser och berättande inom dokumentärmediet har bidragit till hur vi 

har kommit att forma vår egen dokumentärs narrativ. Vår dokumentär enligt Bill Nichols 

skulle utan tvivel klassas som modern, i den bemärkelse att det är väldigt diffusa linjer mellan 

ett klassisk faktaberättande blandat med ett narrativ som snarare hämtar sin inspiration ifrån 

västerländsk filmindustri. Till en viss del är vi låsta i att förhålla oss till faktabaserat 

berättande eftersom vi skall skildra en verklig händelse och inte kan tänja på sanningen utan 

att tappa förtroendet för vår publik. Det vi däremot kan göra, och gör, är att placera en 

berättarröst i dokumentären (voice of god) som för berättelsen framåt på ett annat sätt genom 

att vara utanför alla dessa händelser och bara vara till för lyssnaren samt skildra moment som 

inträffat utanför juridikens område på ett mer narrativbaserat sätt. Medans polisförhör i sig är 

utförda faktaenligt utav skådespelare så är resan inom narrativet till t.ex. ett gripande fri för 

oss att skildra på ett mer filmiskt sätt. Nichols påstår att ”Documentary films speak about 

actual situations or events and honor known facts; they do not introduce new, unverifiable 
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ones.” (s. 7, 2010). Vi anser att det blir en ”egen tolkning-analys” där vi som 

dokumentärmakare måste välja vilken fakta som är bestämd för en sanningsenlig skildring 

och vilken som snarare går att berätta ur ett allegoriskt perspektiv. Nichols är smått emot detta 

eftersom han anser att det kan skada dokumentären i frågas anseende. Samtidigt berättar 

Nichols om hur modernare dokumentärer går en balansgång mellan fakta och narrativdrivet 

berättande för att delge information. I t.ex. skildringen utav gripandet av gärningsmannen 

besitter vi informationen om hur gripandet har gått till. Vi gör ett aktivt val att kreativt 

behandla fakta som dessa utanför polisförhör eftersom vi vill behålla vår lyssnares intresse 

och anser att trovärdigheten inte borde sjunka genom att göra detta.  

Utöver detta uppstår konstant agens mellan oss och dokumentären samt publiken när vi 

behöver bestämma vad som faktiskt skall vara med i vår berättelse. Ibland anser vi att något 

skall vara med för att det behövs, eller anses vara nödvändigt för att föra narrativet framåt. 

Ibland är det så pass konkret att vi som producenter anser att något är intressant. Vad vi tror 

att vår (ideala) publik skulle vilja ta del av. Konstant under insamlingen av data och material 

för att bilda en uppfattning förde vi anteckningar på påståenden som inblandade gör som vi 

anser vara kraftfulla uttryck, påståenden eller aktioner. Visst måste vi ta hänsyn till hur vi 

porträtterar inblandade men vi får inte förlora oss själva i skapandet. I slutändan är det vår 

produktion och vår skildring av en berättelse tagen ur det verkliga livet.  

När vi letade efter personer som kunde vara tänkbara intervju-kandidater stötte vi på vittnet 

Fredric Bergwall. Bergwall som är filmstudent hade påbörjat en egen dokumentärfilm om 

samma händelser. Vi kontaktade Bergwall, höll ett möte och rätt så kvickt var vi nu delaktiga 

i två olika produktioner. Bergwall såg helst att vi inte använde hans material vi fått ta del av 

till vår egen produktion och vår iterativa designprocess tog en ny riktning. Hur skulle vi som 

ljudproducenter kombinera vår dokumentär utan att spoliera Bergwalls iteration? I samtal med 

Sebastian Hastrup (mars, 2018) presenterade han begreppet transmedia för oss. Transmedia 

som vi tagit upp tidigare handlar om att bygga upp ett narrativt universum i mer än i en medie. 

I en iterativ designprocess går arbetet i cyklar och efter att Bergwall presenterat sina tankar 

började den analytiska designprocessen av vår dokumentär på nytt och handlade nu om hur vi 

skulle kunna presentera den på ett sånt sätt att vår egen produktion fortfarande förhöll sig 

relevant och sanningsenligt men samtidigt lämnade rum för Bergwalls iteration av samma 

berättelse. Eftersom både vår och Bergwalls historia är en sann sådan behövde vi inte bygga 

upp världar utan det transmediala berättandet uppstår när vi skildrar olika moment av 

historian i olika medier. 
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Vårt förberedande arbete gick över från att handla om att skriva relevanta frågor till 

informanter till att istället söka efter skådespelare och göra urval ur förhör som vi ansåg skulle 

vara intressanta, fängslande eller obscena uttalanden. Dokumentären i detta skede bestod nu 

av skådespelare istället för sociala aktörer. Transmedialt berättande intra-agerarde på ett sånt 

sätt med vår dokumentär att hela produktionen började luta mer och mer åt en modern 

dokumentär. Modern i den mening att vi ersätter sociala aktörer med skådespelare och att vi 

istället själva dikterar vad som skall berättas. Hade vi utfört intervjuer med sociala aktörer 

hade de fått fastlägga vad som berättades, vi bestämmer däremot vad som slutligen kommer 

med men det är fortfarande deras ord och svar på våra frågor. Nu blir det istället ett arbetssätt 

där vi som dokumentärmakare dissekerar 500 sidor förhörsrapporter för att hitta vad vi tror, 

tycker och känner att vår publik skulle vilja och inte vilja höra. Med detta menar vi alltså 

intressanta saker och också jobbiga saker som man helst inte vill veta av att människor kan 

göra mot varandra. Narrativet gick över från att vara baserad på rena skära intervjuer vi utför 

till att istället bygga ett manus av polisförhör.  

Andra aspekter utav designandet av dokumentären som påverkade processen var hur vi skulle 

skildra sociala aktörer på ett informativt plan. Bergwall tog upp vid ett möte den 30 april att 

han inte ville dela gärningsmannens namn. Vid detta skede i designprocessen hade vi valt att 

ha med gärningsmannens namn i vår dokumentär, men skulle vi följa det transmediala 

narrativet behövde vi anpassa vår skildring på ett sånt sätt att det stämde överens med hur 

Bergwall skulle komma at skildra sin sida av berättandet. Där man kanske annars har 

användartester i en designprocess för att få fram vad en testgrupp, publik etc. skulle tycka har 

vi snarare ett arbetssätt där vi har Bergwall som vår enda användartestare. Tillsammans med 

Bergwall spelar vi upp material där vi vill veta vad Bergwall tycker både rent krasst om 

produktionen men också om vi förhåller oss på ett sånt sätt att våra dokumentärer inte 

motverkar varandra, berättar samma historia och hela tiden förhåller sig till transmedialt 

berättande. Efter ett möte med Bergwall har vi ny information och input att implementera i 

nästa designfas och så fortsätter processen.  
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Iterativ design 

På ett mer abstrakt plan kan man påstå att etiken också är ett slags användartestande, 

dokumentären präglas ständigt utav etikens gränser och ramar. Vare sig det är i en analytisk 

del av skapandeprocessen eller om det är när vi får höra på hur skådespelare väljer att spela en 

social aktör. Om ni ser på 

skildringen av hur en 

iterativ designprocess går 

till på bilden nedan skulle 

man kunna placera etiken 

och hur vi har använt oss av 

etiken i de flesta 

delmomenten. Etikens roll i 

dokumentären intra-agerar 

kanske på fler plan än något 

annat. I t.ex. planerings och analysdelen av vår första designfas när vi skulle börja leta efter 

potentiella intervju-kandidater fick vi direkt sortera bort vissa intressenter eftersom vi ansåg 

efter att ha läst polisförhör att vissa av de utsatta fortfarande hade men efter det som hänt och 

väldigt svårt att berätta om händelserna. Då ansåg vi att det skulle vara etiskt fel av oss att 

som två okända personer kontakta dessa unga killar över huvud taget och gjorde valet att inte 

närma vissa av personerna.  

I design, implementation och utlösningsmomenten uppstod också agens mellan etik och 

dokumentär. I de tidigaste iterationerna delade vi inte med oss av gärningsmannens namn, 

kanske för att vi var obekväma med att göra det eftersom ingen tidigare media gjort det. I 

samtal med diverse personer (som man kan idka för också är nån sorts micro-användartester) 

kunde man märka att den röda tråden i samtalen var att vi självklart skulle dela med oss av 

namnet. Vi delade uppfattningen men om ingen annan etablerad media gick ut med namnet 

kändes det för vår del udda att i sådana fall vara de första som gjorde det. Till slut valde vi 

ändå att ha med gärningsmannens namn i dokumentären av den anledningen att rättspapprena 

är offentliga handlingar som vilken människa som helst skulle kunna ta del av om hen så 

önskar detta. På detta sätt förhöll vi oss tills det att Bergwall berättat att han planerade att inte 

dela med sig av gärningsmannens namn. Vi ansåg då att för att fortsatt förhålla oss till ett 

transmedialt berättande skulle vi behöva censurera namnet på nytt. 

En illustration utav en iterativ designprocess 
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Dokumentäruppbyggnad 

Eftersom vi skulle skapa en transmedial produktion tillsammans med Bergwall så kunde vi 

inte berätta samma historia som den som skildras i dokumentären. Istället väljer vi att 

fokusera på förhören med gärningsmannen. Manuset är skrivet utifrån allt material i 

förundersökningsprotokollet. Transkribenterna ifrån dessa förhör har använt olika sätt att 

skriva ner hur gärningsmannen har svarat, vissa har skrivit exakt så som han har sagt något, 

medans andra har skrivit mer på ett ungefär så som det sades. Vi vill skapa en produktion som 

är helt sanningsenlig i hur förhören har utförts. I de fallen där det inte är skrivet exakt hur 

gärningsmannen svarade gjorde det svårare för oss. Där är det våra egna tolkningar och våra 

egna ord som vi använder och förmodligen inte på samma sätt som vår gärningsman svarade 

på frågorna, men aldrig (enligt oss) i den mån att vi tänjer på sanningen med orimliga 

skildringar av citat. Ibland tar vi hjälp utav berättarrösten då det inte finns någon bild att 

anspela på när han t.ex. svarar på något som visas upp på en TV i förhörsrummet. I förhören 

så visas de filmer gärningsmannen har spelat in för honom och han svarar på frågor utifrån 

vad som ses i filmen. Vi använder berättarrösten för att berätta för lyssnaren vad som syns på 

skärmen så att lyssnaren förstår vad polisens frågor anspelar på. Gärningsmannen var på totalt 

tio olika förhör men vi har valt att skildra förhören som om allt kommer ifrån ett och samma 

tillfälle. Detta för att förhålla oss till den dramaturgiska kurva vi bestämt vi ville bygga upp. I 

det här skedet går vi en balansgång mellan att skildra sanningen kontra att skildra en 

spännande dokumentär. Vi har en skyldighet till både sociala aktörer och publik att berätta 

sanningen men vi som dokumentärmakare har också en skyldighet till publik att framföra 

historian på ett sånt sätt att publiken tar till sig historian vi vill berätta. Här är återigen ett fall 

utav agens som uppstår mellan publik, etik och dokumentären där vi som dokumentärmakare 

har sista ord i hur agensen uppstår i själva dokumentärberättandet. 

Gärningsmannen är väldigt förtegen i sig under förhör och anser sig vara oskyldig eftersom 

det i hans ögon inte är några brott han begått. Vi har valt ut frågorna som förhörsledaren 

ställer utifrån hur intressanta frågorna är, hur intressanta svar gärningsmannen ger och vilka 

frågor och svar som vi som dokumentärskapare anser vara mest uppseendeväckande för både 

vår del men även en publik. Det är väldigt mycket information att hämta ifrån de olika 

förhören och mycket är repetition av frågor som ger samma svar. Det kändes inte intressant 

att få höra detta repeteras vid ett flertal gånger. De mest intressanta frågorna är de frågor som 

man inte kunde bekräfta genom att se på filmerna som berättarrösten talar om. Ett exempel på 
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det är när gärningsmannen ses tortera en av pojkarna och frågan är “Beskriv vad du gör 

här?”. Detta är något som berättarrösten kan berätta rakt upp och ner medans frågan “Vad är 

syftet med det här?” genererar ett mer intressant svar sett till dokumentären eftersom man inte 

kan se det tydligt i filmen och även om han ger väldigt diffusa svar och idkar för sin 

oskyldighet så får man mer än känsla i hur gärningsmannen tänker och tycker kring hans 

handlingar. I tidningarna så fick man bara läsa på ytan vad han gjorde med sina offer. Vi har 

gjort ett etiskt val att ta med de grövsta och mest skrämmande brott han blev anklagad för i 

historien och hans svar på frågorna kring dem. Förhörsledaren frågar även mycket frågor 

angående sexualitet till gärningsmannen, något vi har valt att ha med i dokumentären eftersom 

andra medier inte delat denna information, på ett enligt oss transparent sätt. Detta eftersom en 

stor del av förhören snarare handlar om huruvida gärningsmannen skall bli fälld för någon typ 

utav sexualbrott utöver de misshandelsfall och fall av olaga tvång han är frihetsberövad för. 

Vi menar även att detta är ett lager till utav det transmediala berättandet där annan medias 

bevakning av dessa händelser, som blir en del av denna ”värld” vi skildrar inte tagit upp 

denna infallsvinkel. Sedan avslutas produktionen med att berätta hur långt, och av vad för 

straff gärningsmannen får, samma början som Bergwalls dokumentär komma skall, för att 

binda ihop de två narrativen. 

För att ge dokumentären ett narrativt lyft har vi applicerat en tämligen snål ljuddesign på vår 

dokumentär. Även om vi förhåller oss till ett modernt dokumentärberättande där vi tillåts 

dramatisera sociala aktörer och händelser som skett finns det ingen poäng i att överdriva 

narrativet med en ”Hollywoodifiering” utav ljudbilden och har därför valt att behålla 

ljudbilden relativt simpel så att lyssnaren inte flyger iväg i tankar om varför vissa saker låter 

som de gör. 

Eftersom dokumentären utspelar sig helt och hållet på förhör som skett i förhörsrum valde vi 

även att placera lyssnaren i detta rum. Dokumentären inleds med att ett par klackskor närmar 

sig rummet som sedan äntrar rummet för att slå sig ner på en stol och sedan rätta till en bunt 

papper mot bordet. Sedan början förhören. I förhör har vi placerat röster från förhörsledare 

och intressent i hur vi föreställer oss att ett förhörsrum ser ut. Detta har vi gjort genom 

”reverb”, eller rumsklang.  

Utöver detta har vi endast klippt repliker så att de samarbetar på ett sånt sätt så att lyssnaren 

får uppfattningen av att denne lyssnar på två personer som sitter mittemot varandra vid ett 

bord och inte hör på när två skådespelare som inte träffat varandra under inspelning läser 

repliker från en datorskärm. Till skillnad från skådespelarna i dokumentären har vi valt att 
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placera berättarrösten över de andra rösterna, utan rumsklang, helt torr för att inge den känsla 

som Nichols (2010) kallar för ”Voice of God”. Berättarrösten skall inte ses som en del av 

skådespelandet utan snarare som en informativ röst som berättar viktiga saker som inte 

framkommer i narrativets skådespel. 

Eftersom denna dokumentär skall presenteras på utställningen EXIT, vid Blekinge Tekniska 

Högskola, har vi även gjort vissa designval i kring hur vi väljer att presentera den på plats. Vi 

anser att som intressent på en utställning som EXIT där det finns över 40 talet utställningar 

kan det vara svårt att ta sig tiden att stå vid vår ”monter” för att lyssna på en ca. 15 minuter 

lång radiodokumentär. Vi förstår att människor har ställen att vara på och saker att göra.  

För att bjuda in lyssnaren på plats till att lyssna, om det så är en minut eller hela 15 har vi låtit 

bygga en miniatyrversion av ett rum som skulle kunna liknas vid ett förhörsrum. Två stolar 

med dockor iklädda rollerna som förhörsledare och gärningsman med ett bord emellan sig och 

en tredje stol för personer som närvarar vid utställningen, tillsammans med ett par hörlurar där 

lyssnaren får starta och stoppa dokumentären när denne så vill. Vi anser att om lyssnaren själv 

får bestämma över paus/play-funktionen behöver inte lyssnaren känna att denne måste sitta 

där och lyssna för vår skull. Utöver detta har vi designat dokumentären på ett sånt sätt att 

lyssnaren är tänkt att sitta i mitten av rummet och ha gärningsmannen till höger och 

förhörsledaren till vänster om sig. I ljudbilden har vi framhävt detta genom att panorera 

förhörsledarens repliker till en viss grad i vänster öra och vice versa med gärningsmannen i 

höger öra. Berättarrösten förblir i ”mitten” av lyssnarens periferi för att fortsatt ha den roll 

som ”voice of god”. Detta för att spela på hur agens mellan rum, ljud och narrativ samspelar 

med vår lyssnare och på detta sätt förhoppningsvis supa in lyssnaren i berättelsen på flera plan 

än bara i lyssnademediet.   

Resultat 

Syftet med detta arbete handlade till en början om att få en större förståelse för 

dokumentärberättande, och utvecklades till hur dokumentärer formas av alla etiska val som en 

dokumentärmakare ställs inför. Detta eftersom vi tidigt märkte hur tidigare forskare som t.ex. 

Aufderheide (2009) tar upp vikten av etik i dokumentärmediet. För vår del blev etiken en 

faktor man ej kunde bortse ifrån. För att skildra dessa historier vi bestämt att berätta om 

behövdes etiska val som vi tagit upp i texten konstant tas i samband med publik och 

dokumentär.  
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När gestaltningen var klar så ville vi göra användartester för att kunna se hur vår potentiella 

ideala publik skulle ta emot och uppleva dokumentären. Vi skapade en kvalitativ 

undersökning med frågor baserade på hur dokumentären upplevdes ur ett sanningsenligt 

perspektiv, om vi ingav trovärdighet, och om den förhöll sig objektivt. Av de fem personer 

som fick höra dokumentären kunde vi direkt märka att om du målar upp berättandet som 

något som är sant till punkt och pricka så tar lyssnaren oftast dig på orden. Ingen av de fem 

personer vi intervjuade hade hört talats om händelserna tidigare och man kunde läsa av på 

kroppsspråk och diverse kommentarer under lyssningssessionen att personerna blev chockade. 

Eftersom vi låter berättarrösten säga till lyssnaren att det som den skall få höra på är taget 

ifrån förhörsprotokoll förhöjer det sanningsgraden för lyssnare eftersom det är officiella 

papper vi baserar manus ifrån. På frågan om det var något speciellt i ljudbilden lyssnaren 

reagerade på svarade en person att pip-ljuden som är till för att censurera namn ”ingav 

autenticitet” och tryckte på att  ”historian har skett” och ingav ett extra lager utav trovärdighet 

samt för att denne då förstod att det var verkliga personers namn vi var värna att skydda. 

Samtidigt ansåg denne person att pipet tog bort personen ifrån rummet som vi nämnde 

tidigare vi ville placera lyssnaren i. Denne person målade alltså upp en egen bild av när 

förhören skedde fram till dess att pipet kom in i ljudbilden, men inte berättarrösten. Alltså 

intra-agerade berättarrösten på ett sånt sätt att den kändes som att den behövdes eller hörde 

hemma medans pipen var till för lyssnaren, men till för lyssnaren utanför uppmålandet utav 

vårt förhörsrum vi vill sätta lyssnaren i. Bara i ett fall var en lyssnare missnöjd med hur 

samtalen uppbyggnad lät och denne ansåg att det blev tydligt att det var skådisar och inte ett 

förhör vi lyssnade på. I resten av fallen var kontentan att de trodde och ansåg att det var två 

personer i ett förhörsrum som höll en konversation. 

På frågan om det var något speciellt i ljudbilden som lyssnarna reagerade på svarade en 

person att denne tyckte sig vara osäker på vad som försiggick till en början innan hen förstod. 

Detta skulle kunna vara ett tecken på att vara ännu tydligare med berättarröst eller ljuddesign 

för att beskriva och berätta om vart man befinner sig i narrativet. Resterande lyssnare svarade 

smått unisont att de uppskattade hur vi valt att måla upp historian och kunde själva föreställa 

sig att sitta med i rummet medans det skedde, vilket var ett av våra mål med uppbyggnaden av 

narrativet.  

När vi frågade personerna om vår dokumentär kändes vinklad eller om den uppfattades som 

objektiv svarade en person att eftersom vi inta använde våra egna ord i manus ingav det stort 

förtroende för objektivitet i dokumentären. En annan menade på att den var mer objektiv 
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eftersom vi även skildrar gärningsmannens försvarande. En lyssnare menade på att ”eftersom 

det är taget ur protokoll känns det opartiskt, men jag vet ju inte vad som hände före och efter 

så då vet jag inte om den är opartisk”. I resterande fall hade inte lyssnare några invändningar 

mot vår skildring och att vi inte skulle ha varit objektiva. Detta är ett smått läskigt resultat 

enligt oss. Bara för att vi har målat upp en historia som ”känns” och är på allvar tar lyssnaren 

detta som sanning rakt av. Av denna anledning har vi samtidigt bildat en ideal publik eftersom 

den är icke-ifrågasättande precis som Ödeen (1989) menade på att den skulle vara.  

Tyvärr hade ingen av lyssnarna hört talats om händelsen tidigare och bildat en egen 

uppfattning. Vi anser att en ideal publik enkelt kan vara det för att det är en ovetande publik 

och ibland ovetande av helt fel anledningar (tänk propaganda). Om man inte vet något om 

ämnet i fråga och en person som är insatt börjar berätta om det tar lyssnaren det som sägs i 

bejakning. Om publiken är ovetande om händelserna kan vi som dokumentärberättare enkelt 

skildra historen så som vi känner. Det krävs att din publik går in i lyssnandet med ett kritiskt 

lyssnande där de inte låter sig forma en åsikt utifrån dokumentärskaparens tankar utan 

dokumentären ses endast som en plattform för att ta upp diskussion. I vårt fall förhöll vi oss 

sanningsenligt eftersom vi skildrar förhör, däremot så kan våra åsikter sippra igenom i 

dokumentärens performativitet där vi använder ord som ”tortyrtränare” istället för 

”idrottsprofil”, två smått olika laddade ord för att beskriva en och samma person.  

Så hur formades vårt berättande utav etiken till slut? Etiken var den största faktorn i denna 

iterativa design för en ideal publik. Både sett till skrivandet utav dokumentären och sedan 

produktionen av den. Som Nichols (2010) menar är det sociala aktörer och inte ”vanliga” 

aktörer som man skall skildra i sitt berättande, vilket i sin tur betyder att man behöver visa 

respekt för personen bakom den skildring man bygger upp. I fallet med de utsatta i denna 

dokumentär fick vi gå igenom alla polisförhör de hållit i för att utifrån dessa bestämma vilka 

personer som ens var värda att kontakta, samt vilka vi ansåg som skulle vara oetiskt utav oss 

att ens närma oss från en första början. I ett utav fallen var det en utsatt där gärningsmannen 

nekade till varje anklagelse. I de andra utsattas fall fanns det videoinspelningar på det som 

hänt och gärningsmannen erkände att han deltagit vid händelserna. I fallet med den utsatte 

som fick alla sina anklagelser nekade valde vi att inte ta med denne personen. Personen i fråga 

var den som ingav enligt oss minst förtroende i hur denne valde att berätta om händelserna 

och vi valde därför att inte gå vidare med denna person av dessa anledningar.  

I fallet med namn var vi tidigt bestämda att censurera de utsatta eftersom det var för de vi 

slutligen ville berätta historien. Gärningsmannen valde vi till en början att inte dela namnet 
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på, men återgick sedan till att säga det öppet. I detta fall fick vi återgå till att censurera namnet 

för att förhålla oss transmedialt sett till Bergwall och hans produktion. I dokumentären har vi 

valt ut mycket av de påståenden gärningsmannen säger som vi ansåg vara uppseendeveckade 

eller mest intressanta för en lyssnare. Detta kan anses vara snarare oetiskt i den mån att vi tar 

axplock av tio förhör och kokar ner till ungefär 15 minuter dokumentär. Hur som, förhåller 

oss vi till etiken på det sätt vi skildrar vad som faktiskt sagts. Inga av citaten är 

omskrivningar. I användartesterna påpekades det utav en person att våra skådespelare 

anträffades smått robotiska, kanske av just den anledning att vi skrivit manus baserat på vad 

transkribenten hos polisen skrivit. Här fallerade agensen mellan skådespelare, uttal/språkbruk 

och lyssnare sett ur våra ögon 

Etiken formade hela berättandet på ett sånt sätt att vi inte kunde blunda för det. Hur man än 

väljer att berätta i en dokumentär stöter man på etiska val. Vare sig det är om man skall 

skildra en social aktör som går med på att delta i dokumentären eller om det som i vårt fall är 

ett återskapande av historian man utför. 

Diskussion 

I nedanstående del utgår vi mycket från de författarna som har följt med oss under forskandets 

och dokumentärens gång. Fokus ligger i de tre orden: etik, publik och agens. Det de har 

gemensamt är berättande och hur vi försökt forma en radiodokumentär utifrån dessa begrepp. 

Utöver detta går vi in på diverse underrubriker som har tagits upp i denna text och diskuterar 

kring huruvida de har bidragit eller ej till vår forskning och produktion. 

Metoder  

För att bilda struktur i arbetet använde vi oss utav Kanban, som ett sätt för oss att visualisera 

vad som behövdes göras och hur vi låg till i produktion/designfaserna. Till en början 

fungerade det som ett bra sätt för att förtydliggöra hur vi låg till i diverse faser men ju längre 

arbete fortlöpte desto mer gick vi på ”autopilot” och tenderade att inte hålla kanban-listan 

uppdaterad. Istället fick vår whiteboard agera som anteckningsblock över tankar och vad som 

behövdes göras. Skulle vi använt och implementera Kanban på ett mer ”riktigt” sätt tror vi att 

en fysisk version av Kanban hade varit till större hjälp. Ungefär på ett sånt sätt som t.ex. 

Mattias Schertell (2016) tar upp i sin föreläsning om agila metoder. Eftersom vi inte kurerade 

vår Kanban-lista så fungerade inte metoden för oss på ett sånt sätt som vår whiteboard gjorde. 

Whiteboarden var alltid nära till hands och att sudda bort eller lägga till nya tankar, idéer etc. 
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var det enklare steget. Vi var inte skygga med att använda vår whiteboard som bollplank för 

att visualisera idéer på ett sånt sätt som kanske Kanban vill att man gör.  

På denna whiteboard ritade vi tidigt upp en mindmap om vad vår undersökning skulle handla 

om. Mindmappen var den enda illustration som aldrig togs bort ifrån vår tavla i 

projektrummet. Den var alltid där som stöd och man kunde alltid gå tillbaka för att kolla på 

den om det var något vi missat eller glömt att tänka på. Det lades till nya saker vid olika 

tillfällen under processens gång, även om allt inte användes i slutändan. Till skillnad från vår 

”Kanban-board” som vi knappt berörde efter vi först satt ut att använda oss av den så 

använde vi whiteboarden och utgick från mindmapen nästan dagligen. Mindmapen agerade på 

ett ypperligt sätt för oss att visualisera vår produktion. Precis som Buzan (2018) idkar för så 

gjorde mindmapen att vi förhöll oss mer produktiva och hade enklare att koppla ihop begrepp 

och trådar.  

 

När vi började arbetet var tanken att göra en produktion baserat på agentiell realism ur en 

design och skapandesituation. Istället blev Barads agential-realistiska ontologi snarare ett sätt 

för oss att analysera hur samspelet mellan allt inom dokumentären uppstår och vad för effekt 

det kan ha på t.ex. en publik. Barads ontologi blev alltså snarare en analysmetod för oss själva 

och vår produktion. För att agens skall uppstå behövs aktörer som först intra-agerar med 

varandra. Dessa saker behöver inte vara mänskliga och därför kan man analysera de flesta 

aspekterna utav arbetet. Om vi agerar marionetter kan man klart peka på hur etiken agerar 

dockmästare. Genom att ha etiken i åtanke valde vi bort diverse utsatta och började med att 

kontakta vittnen. I detta fall visade sig att vittnet Fredric Bergwall själv höll på att skapa en 

dokumentär. På detta sätt kan man se hur agens uppstår i ett ”spindelnät utav tekniska, 

sociala, etiska […] utövanden” som Barad beskriver det. Ett annat exempel är intra-aktionen 

som uppstår mellan publik, vårt manus och skådespelare. En lyssnare under användartesterna 

beskrev skådespelaren till gärningsmannen som ”harmonisk, kanske för harmonisk” vilket 

kan ha gjort att denne lyssnare i fråga tagit med sig en starkare upplevelse om hur 

gärningsmannen är som person än vad en annan lyssnare hade. Även ifall manus, skådespel 

och plats för uppspelning är den samma kan personers tolkning av t.ex. en skådespelare intra-

agera och bilda en agens på ett sånt sätt att dessa två tänkbara lyssnare har helt olika 

erfarenheter av historian. 
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Narrativ 

Sett till hur mycket material vi faktiskt hade att jobba med blev det en ganska kort 

dokumentär. Vi hade utan problem kunnat göra en hel timme där bara intervjuer med 

gärningsmannen hörs. Eftersom dokumentären skapades i samband med en utställning kände 

vi att vi inte ville jobba med en för lång dokumentär så att tänkbara intressenter på 

utställningen tappar intresse eller finner dokumentären långrandig. I slutändan skrev vi ner 

manus till ca. 15 minuter av de bitar vi fann mest intressanta för ett narrativ i en modern 

dokumentär. Ett misstag eller fel vi begick var att inte följa intervjuer i kronologisk ordning 

och på det sättet gjorde vi dokumentären om nåt mindre trovärdig. Detta gjorde vi för att 

förhålla oss till vårt moderna dokumentärberättande där vi har ständig tanke på att föra 

narrativet framåt och göra det spännande för bejakaren. För att bibehålla den dramatiska 

kurvan så mycket som möjligt så valde vi därefter bort vissa intressanta saker som sas av 

gärningsmannen för att det inte passade in emellan vissa av frågorna. Utöver detta gör vi 

precis som Nichols (s. 148, 2010) menar på när han skriver om moderna kontra traditionella 

berättandelägen där han påstår att ”[Modern] Documentaries select and arrange sounds […] 

in distinct ways, using specifically cinematic techniques and conventions.” precis som vi har 

gjort med diverse ljudeffekter som placerats i ljudbilden för att berätta t.ex. när ett band spolas 

fram under ett förhör. Skulle vi däremot ha arbetat utefter en mer traditionellt berättande 

dokumentär hade vi inte velat manipulera narrativet på det sätt vi valt att göra i den nuvarande 

gestaltningen. Nichols (s. 148, 2010) refererar till Erik Barnouw (1993) och hur han behandlar 

begreppet ”icke-fiktion” och [traditionellt] dokumentärberättande som samma ord men anser 

att man inte kan applicera begreppet på det moderna dokumentärberättandet eftersom man 

modifierar sanningen till en viss grad när man väger in ett spännande narrativ med 

dokumentärberättande. 

 

Det mest intressanta vi la märke till inom dokumentärnarrativet var hur lätt det var för oss 

som dokumentärberättare att få en ideal publik att tro på allt man förmedlar. Endast en av fem 

lyssnare i våra användartester påstod sig inte vara helt säker på vår objektivitet för att denne 

inte visste vad som hänt före och efter vår skildring. För att testa vår frågeställning på ett 

bättre sätt så skulle vi egentligen ha fabricerat en historia som inte skett över huvud taget. 

Alternativt hade vi kunnat ta delar från olika historier som var sanna för att sätta ihop till en 

egen fiktiv historia och presentera den som sanning. För oss räckte det att säga att vi tagit del 

av material kring rättegång och förundersökning för att få det att låta som sanning i lyssnarens 

öron. Vi anser att det är på ungefär detta sätt propaganda kan liknas. Om det blir presenterat 
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som sanning för dig och du inte har någon vidare expertis inom ett område så kommer du att 

tro på det som förmedlas eftersom den som berättar något, i bejakarens ögon, vet mer kring 

ämnet i fråga. Du behöver själv vara källkritiskt och faktiskt kolla upp om det stämmer och 

använda dig utav kritiskt tänkande. Både Nichols (2010) och Aufderheide (2009) tar upp 

vikten av pengar inom ett dokumentärberättande. En dokumentär kan t.ex. vara sponsrad av 

ett företag eller en politiker för att i sin tur spegla en motståndare eller sig själva utefter 

dennes agenda och ideologi. Kontentan blir att förhålla sig kritiskt till nyheter, dokumentärer 

och andra källor av information eftersom det alltid kan finnas underliggande medel till varför 

det man läser, ser eller hör är på det vis som det är.  
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Ordlista 
Ord och begrepp vi tar upp i texten som kan behöva en kortare förklaring 

Agens – Verksam faktor, uppstår mellan olika aktörer (både mänskliga och icke-mänskliga) 

Aktbilaga – Handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer). 

Handlingarna ges nummer i kronologisk ordning. Innehåller bland annat förhör och bilder på 

bevismaterial. 

Cinematiska Berättandelägen – Hur en (i vårat fall) dokumentär presenteras genom narrativ 

Enteleki – Grundat ifrån Aristoteles, principen för ett väsens utveckling, den bestämmande 

livskraften 

Intra-aktion – Delar som interagerar som är beroende av varandra för sitt samspel, 

samverkan 

Ontologi – Läran kring det varande gällande hur världen eller tingen är beskaffade och vilka 

deras väsingsbetingande drag är 

Panorera – Placera ut ljud till vänster, mitten, höger för en bredare ljudbild 

Performativitet – Handlingsaspekten hos språkliga yttranden eller andra symboliska 

uttrycksformer 

Reverb - Rumsklang 

Social Aktör – Någon som deltar i en dokumentär och ”spelar” sig själv 

Transmedia – Ett sätt att forma narrativ över flera ”universum” och inom olika medier 
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Den första prototypen av vår monter, eller förhörsrum där vi presenterar lyssnaren med bevismaterial, rummet i 

sig och ett par hörlurar ackompanjerat av en modul som fungerar som play/pause knapp. 


