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Abstrakt 

 

Syftet med denna undersökning är att ge en bredare syn på dokumentärfilm och det mänskliga 

uttrycket, i ett medium där ord som realism och neutralitet ofta yttras. Vi anser att dessa ord 

begränsar en ljuddesigners kreativa uttryck. Genom att analysera tre dokumentärer, som valt att 

vända ryggen till genrens förväntningar och vill berätta istället för att representera det verkliga, 

kan vi se hur estetiska val ger en rikare narrativ upplevelse. Utifrån analysen av dessa tre filmer 

så har vi valt att ljudlägga delar ur en isländsk dokumentär på ett sätt som går ifrån realismen 

och istället fokuserar på tonalitet, stämning och känsla i narrativet. 

Vi upptäcker ett större perspektiv på dokumentärens narrativ som kan uppnås med det 

personliga uttrycket. Istället för att berätta om det visuella används ljuddesign för att ge oss ett 

djupare narrativ som dyker under ytan och ger oss ett nytt perspektiv på det förflutna. 

 

Nyckelord: Dokumentär, kreativitet, neutralitet, realism, ljuddesign, narrativ , estetik 

 

 

Abstract   

 

The purpose of this study is to broaden our views on the documentary film and the personal 

aesthetics. The documentary film is plagued by such words as realism and neutrality, which 

in our view limits our creative expression as sound designers.  

By analyzing three documentary films which has chosen the creative and personal expression 

instead of  representing the story through realism, we get a deeper understanding of what 

sound in documentary truly is, which is not limited by previous conceptions, neutrality and 

realism. With this analysis in mind we made our own sound design on an icelandic 

documentary. A sound design more focused on tonality, mood and sensation. Documentaries 

has the possibilities to merge realism with beauty to put stories about our past in a different 

light that can’t be created through any other method. 

 

Keywords: Documentary, creativity, neutrality, realism, sound design, narrative, aesthetics 
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1. Bakgrund  
Vi människor har alltid haft en strävan att berätta, att dela med oss av en fiktiv historia eller 

dela med oss av våra upplevelser. Mycket av den tekniska utvecklingen inom medieteknik 

har underlättat när det gäller att berätta. 

 

Från den första grottmålningen ristad i sten till den senaste filmen av Michael Bay som 

skapades tack vare den tekniska utvecklingen. Från början hade vi rösten, sen skriften, sen 

stillbildskameran, videokameran och ljudinspelaren. Alla dessa tekniska instrument hjälper 

oss att berätta en historia.  

 

Dokumentärfilmen är en utveckling inom media, ett verktyg till för att berätta om det som 

sker eller skett omkring oss. Vår uppfattning är att en dokumentärfilm har vissa förväntningar 

på sig, om etik, representation av det verkliga, att dokumentärfilmen ska ge en neutral bild 

som inte dramatiserar och leder publiken åt det ena eller andra hållet. Alla dessa 

förväntningar begränsar skaparens estetiska uttrycksform inom film och dess ljuddesign. 

 

Vi vill uppmärksamma de filmer där skaparna valt att gå ifrån dessa begränsningar och 

undersöka hur dessa filmer arbetar med realism och skönhet. Hur filmerna strävar efter ett 

djupare narrativ och vad ljudets funktioner är inom dokumentärfilmer av denna stil samt hur 

ljudet manipulerar och förfinar det verkliga för ett narrativt syfte.  

 

1.1. Frågeställning 

Hur används ljuddesign för att skapa ett övergripande tema och en tonal känsla för att få ett 

djupare narrativ i dokumentärer av poetisk karaktär?  

 

 

1.2. Syfte 

Syftet är att frigöra oss från vår tidigare syn på dokumentären och dess begräsningar om att 

skapa illusionen av det verkliga.  

Vi vill se på dokumentären ur ett större perspektiv och inte begränsa dess dramaturgiska  

egenskaper på grund av föråldrade förväntningar av neutralitet och realism. 

Även få en större förståelse för vad dokumentärfilm egentligen är och på vilket sätt genren 

etablerar estetik, samt att undersöka vissa dokumentärfilmers ljuddesign och hur dess 

användning kan bidra till filmernas narrativ på ett djupare plan.  
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1.3. Tidigare och aktuell forskning 

För att ta oss genom denna undersökning gav vi oss ut på en resa, en resa genom estetik, 

realism och dokumentärens historia. Hur berättar en dokumentär om historiska händelser?  

Vi startar resan vid dokumentärfilmens ursprung och försöker reda ut vad genren egentligen 

innebär. 

 

Dokumentär myntades 1926 av John Grierson, en skotsk dokumentärskapare och filmkritiker, 

när han recenserade en film av Robert Flaherty som Grierson ansåg hade “documentary 

value” (John Grierson, 1926, New York Sun) . Han såg potentialen i filmmediet för att tolka 

den moderna världen. Hans definition av dokumentären blev sedan "a creative treatment of 

actuality” (John Grierson, 1933, The Documentary Producer, Cinema Quaterly, s. 8). 

Griersons definition är den mest citerade och den som används oftast när man talar om 

dokumentärfilm. Flera teoretiker och kritiker anser dock att denna definition är för generell 

och ytlig. Carl Plantinga skriver i essän Defining documentary: Fiction, non-fiction and 

projected worlds hur “a creative treatment of actuality” (1933) är en definition med brister. 

 
His famous phrase, "the creative treatment of actuality," remains overly general in that it would apply 

to much that we would not call documentary. In a sense, the fiction film as well treats reality 

creatively, for are not actors, sets, and decor also real? On what basis can we distinguish between 

what is "real" and what is not? (Plantinga,, 1987, s.44) 

 

 

Det råder delade meningar kring användandet av ordet dokumentär, att det av bekvämlighet 

används som beskrivning av så gott som alla filmer som inte är fiktiva. Jill Godmilow är en 

dokumentärfilmare som i en intervju från 1997 med historikern Ann-Louise Shapiro svarar på 

frågan vad hon tycker om termen dokumentär och varför. 

 
I do use it, for convenience, but I hate it. Why? Because everybody thinks they know what the term 

means, because everybody has seen some television programs labeled documentary neither televisual 

"white papers", that is, so-called objective journalistic presentations of social problems, or history 

programs that chronicle certain social movements, or portraits of famous artists or historical figures 

and the like. Unconsciously embedded in these forms called documentary is the conceit of "the real", 

which substantiates the truth claims made by these films. These general notions about documentary 

film produce a fairly limited understanding of what non-fiction cinema can be and do. (Godmilow, 

1997) 
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Godmilow menar att om man även kallar reportageprogram för dokumentär så tror folk sig 

veta vad en dokumentär innebär som då skapar en väldigt begränsad förståelse för vad en 

dokumentärfilm egentligen kan vara och göra. Stämpeln dokumentär sätter direkt åskådarna i 

ett annat betraktelsesätt än om man vet att en film är helt fiktiv.  

 

Ordet dokument är fornfranska och betyder “skriftlig bevisning” eller “lektion”, som i sin tur 

kommer från det latinska ordet documentum vars betydelse är “exempel”, “bevis” eller 

“lektion”. Med det i åtanke är det inte konstigt att man automatiskt tänker att en 

dokumentärfilm ska vara väldigt informativ och lägga fram bevis på ett tydligt sätt. Men 

dyker man djupare i dokumentärfilmens värld hittar man filmer som man kan bli förvånad 

över att de kallas för dokumentär. Filmer som Djurens blod av Georges Franju från 1949 som 

visar djurens grymma öde då de förs till slakt och hur denna slakt visas i minsta detalj. Men 

det som berättarrösten säger har inget direkt konkret att göra med hur slakten går till. Den 

inhumana slakten kontrasteras av fridfulla stadsbilder från gamla kvarter i Paris. Eller filmen 

Microcosmos av Claude Nuridsany och Marie Pérennou från 1996, i vilken insekter visas på 

väldigt nära håll, men med en speciell ljuddesign och musik som skapar symbios med 

bildspråket, helt utan berättarröst. Resultatet blir en mer poetisk vision av insekternas 

verklighet som på ett sätt känns utomjordisk. Båda filmerna klassas som dokumentärer men 

de skiljer sig väldigt mycket i stil. Den ena visar ärliga, chockerande bilder av djurslakt 

tillsammans med en berättarröst som beskriver det visuella på ett mer poetiskt sätt, medan 

den andra filmen, bland annat, visar insekter i slow-motion och i tonal rytm med klassisk 

musik. Långt ifrån informativ och faktadriven som traditionella dokumentärer oftast är.  

 

Bill Nichols, en amerikansk kritiker och teoretiker, har skrivit böckerna Representing Reality: 

Issues and Concepts in Documentary (1991) och Introduction to Documentary (2001) där han 

i den senare bland annat tar upp och beskriver olika stilar inom dokumentärfilm. Dessa stilar 

identifierade han när han tittade igenom dokumentärfilmens historia. Han ville få det till att 

dessa “modes” har en kronologisk ordning. Med detta menar han att de ingår i ett slags 

släktträd där man kan peka ut vad en dokumentärfilm är för typ av film baserad på dessa 

modes. Men han säger också att dessa stilar ofta överlappar varandra men att en film oftast 

har en dominant stil som går att definiera. 
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Med ursprung på 1920-talet betonar den poetiska stilen (poetic mode) personliga tolkningar 

av ett eller flera ämnen/objekt. Den går ifrån den traditionella linjära strukturen i narrativet. 

Karaktärer och händelser kan förbli outvecklade. Istället favoriseras stämning och känsla för 

att nå en inre sanning i likhet med experimentella filmer. (Nichols, 2001) Exempel på filmer 

som genomsyras av den poetiska stilen är Koyaanisqatsi av Godfrey Reggio från 1982), 

General Orders No. 9 av Robert Persons från 2009 och Microcosmos av Claude Nuridsany 

och Marie Pérennou från 1996. 

 

Filmen Koyaanisqatsi av Godfrey Reggio från 1982 är helt utan tal. Vackra naturmiljöer av, 

bland annat, urinvånare kontrasteras av storstadsmiljöer och människans teknologiska 

framfart. Musiken spelar en central roll i filmen. Repetitiv och minimalistisk musik till de 

vackra och ibland chockerande bilderna skapar en suggestiv stämning. Det visuella är oftast 

inte i normalt tempo utan antingen är det mångdubbelt tempo eller nedsänkt till slow-motion. 

Resultatet blir hänförande. Ordet Koyaanisqatsi kommer från Hopiindiandernas språk och 

översätts som Livet, ur balans. 

 

Den typ av dokumentärer som istället talar direkt till tittaren, med en så kallad "voice  

of God", kallas för expository mode. Strukturen i dessa filmer innefattar en serie påståenden 

som stöds med bevis (fakta). Detta var den klassiska formen av en dokumentärfilm och är den 

stil de flesta associerar dokumentärfilm med. (Nichols, 2001) De flesta naturfilmer faller 

under denna kategori, eller den typ av filmer som till exempel visas på tv-kanalen The 

History Channel. 

Planet Earth (BBC, 2006) är en brittisk dokumentärserie som visar upp stora delar av vår 

planets mångfald av platser och djur. Varje avsnitt kommenteras av en berättare som inleder 

en scen med att berätta om till exempel ett visst djur, om dess situation på en viss tid på året, 

och allt bevisas genom det visuella. Fakta berättas, för att sen bevisas. 

 

Runt 1960, när filmutrustningen började utvecklas rent tekniskt och praktiskt, blev det lättare 

för dokumentärskapare att fånga verkligheten. Nu slapp man vara låst på grund av 

kamerastativ och klumpig ljudutrustning. Filmskaparen avstod från att ha kontroll på vad som 

skedde framför kameran och därför så kom denna stil att kallas observational mode. I dess 

renaste form undviker filmskapare att använda musik, intervjuer eller berättarröst. Vi som 

tittar ska bara observera och bilda oss en egen uppfattning av den verklighet som blir filmad. 

(Nichols, 2001) 
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Exempel på filmer är Titicut Follies av Frederick Wiseman från 1967 och The War Room av 

Chris Hegedus och D A Pennebaker från 1993. Titicut Follies visar upp insidan av 

Bridgewater State Hospital for the criminally insane, Massachusetts, USA. Patienter/interner 

vanvårdas, tvångsmatas och mobbas av flera anställda. Wiseman använder ingen musik eller 

berättarröst. Inte ens att personer pratar in i kameran, i en slags envägsintervju. Han väljer 

dock noga ut sekvenser och sätter de i en dramatisk struktur.  

 

Målet med reflexive mode är, enligt Nichols (2001), att få tittarna att tänka på hur en 

dokumentärfilm formar deras uppfattning av det verkliga med sin så kallade truth claim. 

Filmskaparen förmedlar för tittaren att det du ser nödvändigtvis inte är sant. Man får ofta 

följa själva skapandet av dokumentärfilmen då mötet mellan filmskapare och den som tittar 

betonas mer än vad själva ämnet filmen belyser gör. (Nichols, 2001) 

Exempel på filmer är Mannen med filmkameran av Dziga Vertov från 1929, Driving Me 

Crazy av Nick Broomfield från 1988 och B som i bluff  av Orson Welles från 1974.  

I Driving me Crazy blir Broomfield ombedd att dokumentera skapandet av en musikal. Men 

problem som till exempel kapning av budgeten för filmen gör att Broomfields film istället 

blir en självreflexiv dokumentär om problemen kring sitt eget skapande. Broomfield och hans 

arbetslag syns ofta i filmen. 

 

Errol Morris är ett exempel på en känd dokumentärfilmare som av följande anledningar 

passar in i participatory mode. I denna form av dokumentärer belyser man ett interagerande 

mellan filmskapare och dess deltagare. Intervjuer varvas ofta med arkivbilder för historisk 

bakgrund till ämnet och man filmar ofta scener som återberättar händelser. The Thin Blue 

Line från 1988 är en av Errol Morris största framgångar och en kritikerrosad dokumentär 

(Nichols, 2001).  

I The Thin Blue Line berättar Morris om Randall Dale Adams, en man som fick livstid i 

fängelse som straff för ett polismord han aldrig begick. Intervjuer varvas med återskapande 

scener av mordet och utredningen, baserade på vittnen till händelserna. 

 

När dokumentärer belyser ämnen som filmskaparen har personliga band till ingår de i 

performative mode. De som kan placeras detta fack är filmskapare som har en tydlig 

subjektiv åsikt om ett ämne, engagerar sig och vill uppmärksamma tittaren om sitt deltagande 

i filmens ämne. (Nichols, 2001) 
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 Michael Moores filmer är exempel för denna stil, som till exempel Bowling for Columbine 

från 2002 och Fahrenheit 9/11 från 2004. Dessa två är förmodligen hans mest kontroversiella 

och kända filmer. 

 

Det huvudsakliga ämnet i Bowling for Columbine är USA:s syn på rätten att bära skjutvapen 

och antalet mord som sker med skjutvapen varje år där. Moore som själv är medlem i NRA 

(National Rifle Association) är väldigt kritisk i denna vapenfråga. En händelse som har stor 

fokus i filmen är den som skedde 1999 på Columbine High School, Littleton, Colorado. Två 

elever gick bärsärkagång med ett stort antal vapen och ammunition, sköt ihjäl och skadade 

flera elever och lärare för att sen skjuta ihjäl sig själva. Det blir väldigt personligt då Moore 

tillsammans med två elever som sköts men överlevde händelsen på skolan, konfronterar 

affären Kmart, under öppningstid, och kräver att de slutar sälja ammunition i sina butiker. 

Ammunition som de menar såldes av Kmart som sedan sköt ihjäl och skadade flera personer 

på skolan. En kort tid efter filmen visades upphörde försäljningen av ammunition för pistoler 

i Kmarts butiker. 

 

Dessa modes som Nichols (2001) grovt satte i en kronologisk ordning kritiseras av bland 

andra Toni de Bromhead i Looking Two Ways: Documentary Film's Relationship with Reality 

and Cinema (1996). De Bromhead är en dokumentärfilmare som anser att Nichols syn på 

dokumentärfilm är journalistiskt rationell. Hennes syn är mer fokuserad på de cinematiska 

kvaliteterna i dokumentärfilmer. Det journalistiska synsättet fokuserar på analys, lärande och 

information medan det cinematiska, som hon förespråkar, värdesätter de personliga åsikterna, 

och är känsloladdad samt uttrycksfull. De Bromhead fokuserar på narrativ istället för 

neutralitet och sanning, då det inte går att vara helt neutral vid skapandet av film. Hennes syn 

på berättande är att det inte går att konstruera en meningsfull berättelse enbart med fakta. 

Berättandet ligger i symbiosen av bild, ljud och dess struktur för att skapa en mening.  

 

Kate Nash, doktorand på The University of Leeds, England, har skrivit ett flertal artiklar om 

dokumentärfilmers etik och narrativ. Vi har valt att ta en titt på hennes artikel från 2012,  

Telling stories: The narrative study of documentary ethics. I artikeln tar Nash upp ett flertal 

problem som en dokumentärskapare förhåller sig till när de skapar sin film, faktorer som 

påverkar narrativet. Hon skriver att det skapas en konflikt mellan producent, filmskapare, 

deltagarna och mottagaren, vilket omöjliggör att ge en neutral bild inom dokumentärfilm. 
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Nash tar upp flera faktorer som påverkar dokumentärskaparens kreativa frihet och chansen att 

ge en neutral gestaltning. En faktor är att på ett rättvist sätt representera deltagarna i filmen, 

men samtidigt förhålla sig till publiken för att ge dem en realistisk bild och inte leda eller 

manipulera publiken för att gynna sina egna eller andra utomståendes intressen.  

Det finns även utomstående faktorer som påverkar kreatören, för bakom varje film finns en 

utgivare som har sitt syfte och sina krav för att ge ut filmen. Samt filmens finansiärer har stor 

makt inom dess slutliga narrativ för att filmen ens ska få  produceras. Med alla dessa faktorer 

ifrågasätter Nash dokumentärens förhållande mellan dessa partners och vill lyfta fram hur 

många element i slutändan påverkar filmskaparens kreativa frihet samt styrandet av 

narrativet.  

 

Nashs diskussion kring neutralitet inom dokumentärens narrativ förde oss vidare på vad en 

neutral återspegling är samt vad realism och den verkliga upplevelsen innebär inom 

ljuddesign och dess representation. Det var då vi hittade Leo Murray, doktorand på Murdoch 

University i Perth, Australien. Murray har skrivit ett flertal artiklar om etik och 

dokumentärers ljuddesign.  

 

Vi har tittat närmare på hans artikel Authenticity and Realism in Documentary Sound (2010). 

Murray tar upp konflikten mellan de dramatiska förväntningarna vi har på film och 

autenticitet i dokumentärer. I artikeln tar Murray upp skillnaden mellan realism och det 

verkliga, där han förklarar realism som “realism is the product of creative choice“ (Murray, 

2010, s.132). Leo Murray tar upp ett exempel från den amerikanska tv-kanalen CNN, som 

2004, under presidentvalet, visade Howard Deans tal till sina väljare. När talet visades på tv 

användes bara ljudet från mikrofonen som Dean använde. Problemet var att mikrofonen inte 

fångade ljudet från publikens jubel utan bara Deans röst. Allt eftersom publiken började jubla 

mer och mer, desto mer tog Howard i när han talade och energin höjdes. Detta var helt 

naturligt om man var på plats, men vi som andrahandstittare, som mest hörde Howards 

entusiastiska och energirika tal, fick en annan upplevelse, en mindre trovärdig sådan. Då 

Howard Dean istället framstod som smått galen. 

 

 
The soundtrack of the news event contained only the recording from Dean's hand-held microphone, 

which largely eliminated the noise of the crowd. Thus, deprived of its context, Dean's voice, rising 

both in pitch and intensity, and finally ending with a whoop, became the subject of a campaign 
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focusing on his anger, instability and unsuitability for office. The perspective of the recording, and in 

this case its combination with the perspective of the camera, provide a misleading representation that 

did not correspond with the experience of those individuals present at the event. (Murray, 2010, 

s.134)  
 

Här får vi ett tydligt exempel på när det verkliga tappar sin realistiska trovärdighet. Men om 

man med rätt enkla medel i efterhand hade försökt återskapa den realistiska upplevelsen som 

fanns på plats i publiken genom realism hade man representerat den mer trovärdigt trots 

manipulation. 

 

Leo Murrays beskrivning av realism och det verkliga, samt konsekvenser av dessa, använder 

vi som grund för vår tolkning av vad realism och det verkliga är. Det verkliga är det personen 

på plats upplever medans realism är en tolkning av situationen som försöker ge 

andrahandstittaren en representation, genom hörseln, likt den som uppfattas på platsen. Detta 

väcker frågor om realism och kreativa val inom dokumentärfilm. Dessa, till synes, helt skilda 

världar blandas ofta med varandra, för dokumentärfilm är en konstform som befinner sig i det 

verkliga men med en kreativ behandling blir det en plats där skönhet och realism möts. 

 

Michael Renov, professor i kritiska studier och chef på School of Cinematic Arts i Los 

Angeles, USA, har skrivit böckerna Hollywood's Wartime Woman: Representation and 

Ideology (1988) och The Subject of Documentary (2004) samt gett ut boken Theorizing 

Documentary (1993). I ett avsnitt ur Towards a Poetics of Documentary (Renov, 1997, s.24), 

skriver Michael Renov bland annat om klyftan mellan sanningen och skönhet, att det är ett 

resultat av en västerländsk dualism i likhet med vetenskap och konst, kropp och själ. Den 

vackra, estetiska funktionen i dokumentärer har många gånger förutsatts vara oförenlig när 

dess uppgift är att representera historia. När Renov skriver om dessa binärer, sanning och 

skönhet, nämns Hans Richters filmer som ett bidrag till en slags anti-estetisk genre av 

dokumentärfilmer. Richter citeras ur Renovs bok The Struggle for the Film (1986):  

 
It became clear that a fact did not really remain a ’fact’ if it appeared in too beautiful a light. The 

accent shifted, for a ’beautiful’ image could not normally be obtained except at the expense of its 

closeness to reality. Something essential had to be suppressed in order to provide a beautiful 

appearance. (Richter, 1986, s.42-44) 
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Men Renov menar att trots dessa begränsade antaganden har den estetiska funktionen varit en 

del av dokumentärfilmen sedan filmens skapare, bröderna Lumières, tid. För nog har en 

faktor som till exempel kameravinklar haft en påverkan på hur även de tidigaste filmerna 

uppfattats av betraktaren. 

 

Vi vill fortsätta på detta spår som Renov (1997) ledde in oss på, alltså om det personliga 

uttrycket inom dokumentärfilm. Vi vill se hur det personliga uttrycket används och hur dess 

skapare ser på sin roll som dokumentärfilmare. 

 

Werner Herzog, tysk filmskapare och manusförfattare, blandar skönhet och realism för att 

finna något som han vill kalla “den inre sanningen” (Herzog on Herzog, 2002, s.240). 

Herzog gör ingen skillnad på vad som är dokumentärfilm eller fiktionsfilm, för honom är det 

kort och gott film. Båda använder ju fakta, berättelser, karaktärer och leker kreativt med dem 

på liknande sätt. Herzog strävar efter att nå djupare in i oss som tittar på hans filmer, att nå 

denna inre sanning som Bill Nichols pratar om i poetic mode (Nichols, 2001). Men Herzog 

blandar friskt bland dessa modes. Det hans filmer ofta har gemensamt med det som definierar 

poetic mode (enligt Nichols) är att Herzog inte bryr sig om struktur, händelser och karaktärer 

kan uppstå i filmen utan att få en direkt förklaring. Filmen skapar sin egen struktur, men hans 

filmer håller en viss rytm och ton som en röd tråd från början till slut. 

 

 Herzog (2002) anser att man bör vara försiktig med hur man använder ordet dokumentär för 

alla tycks ha en klar definition av vad det är. Det används av vana för människans behov av 

att lätt kategorisera film i brist på ett mer lämpligt begrepp av ett väldigt stort urval av filmer. 

Herzog själv anser att Fitzcarraldo (1982) är hans bästa dokumentär.  

 

Herzog talar om fakta och sanning i filmskapande och har skrivit ett slags manifest där han i 

12 punkter skrivit ner det som har upprört och engagerat honom under hans år som 

filmskapare, designade för att provocera. Han menar att film är, likt poesi, naturligt kapabel 

till att nå flera dimensioner mycket djupare än den så kallade sanningen som presenteras i 

Cinema verité (observational mode). Han kallar Cinema verité för the accountants truth och 

menar att den filmformen bara skrapar på ytan av den djupare form av sanning som utgörs av 

film. En ecstatic truth, alltså en sanning som är hänförande. (Herzog, 2002, s.95, 238, 239-

240) 
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Filmer inom observational mode kan dock, enligt oss, ge en inblick i en plats eller personers 

liv och ge en stor känsla av realism. Men eftersom filmformen strävar efter att så lite som 

möjligt påverka omgivningen de filmar, kan man inte direkt peka ut några estetiska val i 

varken ljuddesign eller det visuella. 

 

Herzogs stil är, som sagt, en blandning av fakta, fiktion, manipulation. När det gäller 

historiska händelser bryr han sig inte så mycket om ren fakta av dessa händelser utan är mer 

intresserad av människan, hans/hennes drömmar och att nå in i deras själ. 

 

Att skildra historiska händelser och finna ett eget uttryck inom det faktadrivna mediet historia 

är något som väckte vårt intresse. Hur behandlas fakta i dokumentärer, hur får man fram det 

hänförande som handlar om historiska händelser och på vilket sätt skiljer sig 

dokumentärfilmen från historieböckerna? Hur tar dokumentärfilmen med den personliga och 

gestaltande egenskapen utifrån fakta och fiktion? Dessa frågor ville vi undersöka lite 

närmare. 

 

I artikeln Documentary film and the poetics of history (2011) skriver Desmond Bell, 

professor på National college of art and design i Dublin, Irland, om dokumentärens möjlighet 

att kunna ge en mer personlig syn på historia genom arkivbilder och intervjuer av personer 

som personligen varit en del av händelser som rör filmens tema. Bell kallar detta för “witness 

of history” (Bell, 2011, s.13), att berätta utifrån en persons upplevelse istället för att basera 

berättelsen på fakta. 

 
Documentary film with its power to provide personal witness and to explore memory through our 

visual archives has contributed to re-establishing the new centrality of the oral and the visual as 

sources for ‘doing history’.(Bell, 2011, s.13) 

 

Bell ser dokumentärfilmen som ett sätt att kunna ge ett annat perspektiv på historia. Detta ger 

en mer personlig och känslosam inblick i historiska händelser. Man har möjligheten att 

gestalta historia fri från de klassiska auktoriteterna som till exempel professorer, 

vetenskapsmän etc. 

 

Bell (2011) fortsätter med att diskutera berättarröstens roll i dokumentärfilmer och hur vi 

väljer att använda den påverkar den slutgiltiga upplevelsen. Han tar upp fenomenet “the voice 

of god” (Bell, 2011, s.19) som används i stor utsträckning i dokumentärer, när en historiker 
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eller någon annan form av auktoritet presenterar fakta efter fakta utan känsla eller värderingar 

i dialogen. Men dokumentärer måste inte följa detta, för det är en kvarleva från det 

“klassiska” sättet att lära ut i form av dokumentärfilm. Istället kan man använda en mer 

undersökande person eller personen som filmen handlar om i rollen som berättarröst. 

Berättarrösten kan få mer personlighet och upplevas mer som en inre monolog om det 

visuella som mottagaren upplever. 

 

Att ge auktoritet till personer, som vanligtvis inte betraktas som auktoriteter, ger tittaren ett 

nytt perspektiv på det förflutna. Vi kan se exempel på denna förståelse av auktoritet i Alan 

Resnais film Natt och dimma från 1955, en fransk dokumentär som handlar om förintelsen. 

Manuset är skrivet av den franska författaren Jean Cayrol, en överlevare som satt i 

koncentrationslägret Mauthausen i Österrike. (Alan Resnais, 1955), Det Desmond Bell 

(2011) antyder är att dokumentärfilmen kan ha en mer flexibel berättarteknik inom historia. 

Tillsammans med personliga vittnen och arkivbilder bygger vi vår historia som inte är lika 

låst vid fakta utan blandar fakta med känslor för att ge betraktare en ny syn på historia. 

 

Nu när vi är framme vid slutet av resan genom dokumentärens värld vill vi diskutera våra 

tankar kring alla texter vi studerat och på vilket sätt de relaterar till varandra, och en tolkning 

på vad dokumentär är för oss utifrån tidigare texter. 

 

Som dokumentärfilmare kan man inte förbli neutral. Flera faktorer spelar in på valen vi gör 

som filmskapare eller ljuddesigner, till exempel hur vi redigerar de narrativa valen kan leda 

till manipulation och på så sätt en slags regi av det verkliga. Men utifrån de artiklar vi läst så 

anser vi att dokumentärens roll inte är att ge en neutral berättelse, utan att berätta om historia 

på ett annat sätt, att få en annan syn på historiska händelser och få en djupare sanning i filmen 

istället för den faktadrivna ytan. Allt utifrån filmskaparens personliga uttryck. Något som inte 

går att nå fram via historieböcker eller absolut fakta. Dokumentärer har en förmåga att ge 

auktoritet till personer som vanligtvis inte besitter den rollen, via “witness of history” (Bell, 

2011, s.13). 

 

Om vi utgår från John Griersons (1933) definition av dokumentärfilm, “a creative treatment 

of actuality“ samt Leo Murrays (2010) syn på verklighet och realism (“Realism is the product 

of creative choice“) är det två uttryck som är väldigt stora och ytliga. De lämnar mycket till 

tolkning för oss skapare. Även fast många har kritiserat just Griersons definition så förhåller 
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vi som skapare oss till denna just för att mycket lämnas till vår personliga uppfattning av vad 

en dokumentär egentligen är och kan vara. Den förstärker vår syn på genren och sättet den 

berättar på. 

 

Det var här vi kom in på estetik, det personliga uttrycket utifrån Griersons syn på vad en 

dokumentär är, “a creative treatment of actuality” (1933), alltså vår kreativa behandling eller 

våra kreativa val av det verkliga och vad vi vill betona eller berätta. Valen vi gör, de kreativa 

valen, ser vi som det personliga uttrycket inom film. De kan också ses som estetiska val. Men 

vad är då egentligen estetiska val? När vi väljer ljud i narrativt syfte istället för val med syftet 

att skapa realism. Estetiska val blir alltså val som gynnar sinnet eller skönheten istället för det  

verkliga, vilket vi kan koppla till Herzogs filmer om den inre sanningen, där valen han gör 

gynnar det större narrativet mer än det gynnar realismen i hans dokumentärfilmer. 

 

Det verkliga, eller fakta, kan inte berätta allt, det är där estetiska val kommer in. De ger oss 

möjlighet att berätta om den inre sanningen inom dokumentären. Peter Giger, som är 

universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn, har skrivit en del om estetik i 

Conversation and Figuration from the Horizontality of the 2.0 Decade (2010) där han bland 

annat tar upp estetiska val och förklarar det som följande:  

 
....In choice–based aesthetics, on the other hand, most actions are about choice – everything that it is 

not possible to reduce to simple facts or deduce as conclusively true within a situated environment.  
(Peter Giger,, 2010, s.24)  

 

På detta sätt kanske sanning och skönhet inte är helt skilda världar, denna dualism som 

Michael Renov (1997) menade alltid varit en del av dokumentärfilmen. Både sanning och 

skönhet tar plats och bidrar med olika egenskaper för att bilda vårt uttryck inom 

dokumentärens ljuddesign. Den djupa sanning som Werner Herzog försöker uppnå i sina 

filmer är nästan omöjlig att förklara, vår uppfattning är att det är något man bara känner 

utifrån de estetiska val han gör och lämna djupare spår än vad en ren faktadriven film kan 

göra. 

 

Vi vill konstatera vad det stora begreppet estetiska val är for oss. Alltså det vi ser som dess 

mening och hur vi tolkar det. Estetiken är en form av uttryck i en gestaltning och det vi 

känner inom oss. Vi ser på estetiken som de personliga preferenserna och det personliga 
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uttrycket inom dokumentärfilm och det är just det vi nu ska fortsätta med i texten. Att 

begrunda vilket sätt det personliga uttrycket gestaltas i Werner Herzogs dokumentärfilmer. 

För att i slutändan göra oss fria från det verkliga och det neutrala inom dokumentärgenren.  

 

 

 
Rather than opening a window directly onto the past (it) opens a window onto a different way of 

thinking about the past. (Robert Rosenstone, 1995) 

 

    

                                                                                                                                                                           
 

2. Metoder  
Vår syn på estetik är som sagt det personliga uttrycket inom media, så estetiken blir en form 

av metod att i Herzogs filmer ta reda på vad för val han har gjort och hur de påverkar filmens 

budskap. 

 

Metoden är utformad efter Tomlison Holmans syn på ljudets narrativa roller tillsammans med 

olika designtekniker inom ljuddesign. För att sedan applicera denna på vår egen ljuddesign i 

den isländska dokumentären Family Ties (Helgi Felixson, work in progress)   

 

För att kunna analysera tidigare dokumentärfilmer och ta reda på vad de vill berätta genom 

val estetik tar vi hjälp av Tomlinson Holman som är en amerikansk teoretiker och 

ljudingenjör som uppfunnit flera olika tekniker inom film. Han skapade till exempel det 

kända THX (Tomlinson Holman's eXperiment) som är en kvalitetsmärkning, ett regelverk, för 

biografer, hemelektronik, billjudssystem, ljud- och videoproduktioner. I sin bok Sound for 

Film and Television (1997) skriver han bland annat om ljudets olika narrativa roller i film. 

 

”Direct narrative role” 

Dialog och berättarröst är det som oftast berättar storyn. Ljudeffekter kan dock också ha en 

narrativ roll. Till exempel hur ljud som förknippas med en karaktär används akusmatiskt. 

Akusmatisk ljud innebär att ljudet redovisas i bild en gång, sedan associerar åskådaren ljudet 

från ljudkällan bara genom att höra det och minnas var det kom ifrån och ljudet får då en 

berättande funktion. Eller så används det tvärtom, alltså att man först hör ljudet men får inte 

reda på källan till ljudet förrän långt senare. Det får då en berättande funktion i efterhand. 
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Ett exempel på när ljudet används akusmatiskt är i filmen Once Upon a Time in the West av 

Sergio Leone från 1968, där en av huvudkaraktärerna känns igen genom sitt spelande på ett 

munspel. I en scen vet man inte att han är med men så plötsligt hörs hans munspel och han 

framträder då i bild.(Holman, 1997, s.11) 

 

 

”Subliminal narrative role” 

Ljudet påverkar tittaren undermedvetet. Där man som tittare lätt kan urskilja alla objekt i 

bilden i en scen så lyssnar man ofta på ljudet som en helhet, trots att ljudet består av väldigt 

många små delar. Ljudet uppfattas sällan lika analytiskt som bilden. 

 

Då man inte kan särskilja små element i ljudbilden kan det lätt uppstå en så kallad ”willing 

suspension of disbelief”. Oförmågan att uppfatta de enskilda ljudens funktion kan 

manipuleras för att skapa ett känslomässigt engagemang hos tittaren. Detta görs ofta med 

filmens originalmusik. Musiken skapas speciellt för scenen för att sätta stämning och 

understryka händelser. (Holman, 1997, s.11) 

 

 

“The emotional sound equation” 

Holman (1997) nämner även hur vi som människor reagerar på vissa ljud som kommer från 

våra primordiala rötter, att vi som människor upplever fara genom mörka toner, alltså låga 

frekvenser i ljud. Till exempel om vi hör ljudet från åska vet vi instinktivt vad som komma 

skall. 

 

The emotional sound equation används som teknik inom ljuddesign. Att genom låga toner, 

musikaliska drones (minimalistisk musik som ofta är uppbyggd av ett eller flera akord 

spelade i legato, alltså sammanhängande utan paus emellan tonerna) sätta publiken i 

förväntan inför en förändring i narrativet, eller att manipulera publiken så att det dom ser får 

en seriös ton av att något är fel, hotande. Holman tar upp ett exempel från filmen Hajen av 

Steven Spielberg från 1975. Man ser en solig strand med glada badgäster, sheriff Brody anar 

att hajen kommer att slå till och sitter på helspänn. Minsta skrik får honom att tro att det sker, 

men musiken man blivit introducerad till tidigare i filmen har vi inte fått höra än i scenen 

vilket gör att vi som tittare inte anar något än. Sedan klipps bilden till under vattnet och 

hajens musikaliska tema sätts igång, då vet vi vad som komma skall. (Holman, 1997, s.12) 
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“Grammatical role”  

Ljudet kan även ha en grammatisk roll, alltså en roll som har som syfte att styra kontinuitet i 

filmen. Det görs via olika övergångstekniker som lead in (när ljudet från en scen hörs innan 

bilden klipps in), lead out (ljudet från scenen ligger kvar in i nästa scen) och segue (när klipp 

i bild görs i samband med en ljudeffekt). Den grammatiska rollens funktion blir att sätta takt 

och ton i filmen. Hur vi väljer att göra med övergången mellan scener gör att publiken 

antingen dras ut direkt eller lever kvar i föregående scen. (Holman, 1997, s.12) 

 

Genom analys av ljudets roll i narrativ och kontinuitet, vilka tekniker samt designmetoder 

som används, kan vi ta reda på hur ljuddesign används i dokumentärar av mer poetisk 

karaktär för att gestalta genom uttryck så den inre sanningen etableras. 

Utifrån kontentan av våra filmanalyser utformas sedan en designmetod om vad vi vill skapa 

för stämning och ton i vår egna gestaltning. 

 

2.1. Analysmetod 

Analysdelen går ut på att studera dokumentärfilmer och se vad för val och vilka 

designmetoder som används. Genom dessa metoder ska vi få fram vad ljudets funktion blir 

utifrån ljudets narrativa roller enlighet Holman (1997). 

 

Analysmallen utgår från olika kända tekniker inom ljuddesign som till exempel added sound 

value, stylized sound och akusmatiskt ljud (Audio-Vision: Sound on Screen, 1994, Michel 

Chion, s. 6-7, 32 och 154). Tillsammans med Tomlinson Holmans syn på ljudets narrativa 

roller i film så analyserar vi tre filmer, utifrån vilka egenskaper Holman beskriver samt vilka 

egenskaper tekniken innehar. 

 

3. Analys 
 

3.1. Lessons of Darkness (Werner Herzog, 1992) 

Lessons of Darkness kretsar kring förödelsen efter kriget i Kuwait, 1990. Den gestaltar 

förödelsen som blev kvar i skuggan av kriget. Främst de brinnande oljefälten. Filmen är dels 

en dokumentär om efterkrigs-Kuwait men också en apokalyptisk vision. Herzog kallade den 

för "a requiem for an inhabitable planet.". 
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Narrativet är uppbyggt via klassisk musik tillsammans med flygbilder över det förfallna 

Kuwait. Filmen har inget direkt narrativ. Bara en berättarröst som inte blandar in fakta utan 

kortfattat beskriver förödelsen tillsammans med bibliska textstycken. Det är endast ett par 

korta scener där personer som drabbats av kriget berättar om något traumatisk de varit med 

om. Bland annat en kvinna som efter traumatiska händelser inte längre kan prata ordentligt, 

men ändå försöker berätta vad som hänt. Man får dock ingen förklaring av vad hon vill 

berätta. 

 

Sekvens - Oljefältet 

 

Vi har valt denna sekvens på grund av att den visar båda sidorna av filmens ljuddesign. 

Just denna sekvens skildrar amerikanska arbetare som fått i uppdrag att släcka de brinnande 

oljefälten i Kuwait. Den visar på några av de designtekniker vi uppmärksammar i 

analysmallen, som added sound value och stylized sound och hur Lessons of Darkness 

kontinuerligt använder sig av ljudet i det grammatiska narrativet. 

 

Det förekommer få exempel på när punkteffekter uppfattas, i samband med musiken, i form 

av added sound value. En punkteffekt som tränger sig igenom den, för sekvensen, finare och 

mer harmoniska musiken, är när arbetarna slår på en stor oljeledning. Det hårda, smutsiga 

arbetet i det visuella kontrasteras och förfinas av musiken. När människor syns i bild så hör vi 

inga “mänskliga läten” i form av foley (foley är läten som ska kommer ifrån karaktärer i film 

som t.ex. kläder, andning, rörlser). Musiken och de få punkteffekter som yttras är dominanta. 

 

 

3.2. Encounters at the End of the World (Werner Herzog, 2007) 

Herzog reser till McMurdo i Antarktis för att fånga landskapates skönhet och undersöka 

människorna som har valt att bosätta sig vid världens ände. Narrativet är likt Lessons of 

Darkness. Det som skiljer sig är att fakta blandas in i det poetiska. Fakta presenteras utifrån 

personerna Herzog möter och filmens ljuddesign ändras dynamiskt utifrån vad som skildras. 

 

Herzog strävar efter att fånga och skildra skönheten i landskapet. Detta görs bland annat med 

filmens soundscape (summan av alla element i ljudbilden, där man har plats, tid, narrativ i 

åtanke).  
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Musiken romantiserar platsen och gör det finare än vad vi någonsin skulle kunna skapa med 

realism, den förstärker även deltagarna i filmen. Förstärker deras känslosamma intervjuer och 

ger oss skillnad på dröm och fakta. 

 

Musiken ligger ofta utbredd, även i intervjuer när deltagaren talar om sin egna inspiration till 

varför de har valt att leva på Antarktis. Musiken leder oss, för när en deltagare pratar mer 

personligt om drömmar och upplevelser så smyger musiken in och romantiserar tillvaron. 

Musiken tonar ut när samtalet går in på fakta och om deltagarens arbete på Antarktis. 

 

Sekvens - “A strange world“ 

 

Herzog träffar på ett par forskare som dyker under den tjocka isen. Istället för att lägga fokus 

på själva arbetet de genomför väljer Herzog att fokusera på världen under oss, världen under 

ytan. 

"This strange world", säger Herzog om platsen där dykarna (som han jämför med präster som 

gör sig redo för mässa) samlar in sand och encelliga varelser som ska studeras.  

 

Herzog försöker återskapa den spirituella känslan som han fick på platsen tillsammans med 

dykarna. Han hänför åskådarna via  romantisering i form av sakral musik tillsammans med 

sin beskrivning “präster som förbereder sig inför mässa” och att platsen kallas för katedralen 

av de som fått uppleva den. 

 

Vi tolkar det som att musiken kan ses som dieges eller meta-dieges. Antingen är musiken där 

enbart för publiken, eller så försöker den binda samman platsen med människorna som 

undersöker den, att försöka fånga den mäktiga känslan som dykarna upplever under ytan. 

Dieges innebär ljud som deltagarna i filmen hör medans meta-dieges är ljud som en eller flera 

personer i scenen hör men ljudkällan är overklig för dem, t.ex. i en hallucination. Detta 

används ofta på samma sätt som ickedieges och kan klassifieras som subliminal narrative 

role. 

 

Hela filmen befinner sig i samma anda där fakta och skönhet blandas med varandra och ger 

oss ett djupare narrativ än det som är på ytan.  
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3.3. The White Diamond (Werner Herzog, 2004) 

Dr. Graham Dorrington har utvecklat en ny prototyp av ett luftskepp som rör sig mer eller 

mindre ljudlöst genom luften. Herzog har bestämt sig för följa med Dr. Graham på 

testflygning genom den guyanska djungeln. En berättelse om människans äventyrslåga, 

drömmar, mål och hopp. 

 

Sekvens - Mystiken i regnskogen 

 

Den dominerande narrativa funktion som ljudet innefattar i denna sekvens är musiken i form 

utav subliminal narrative role (Holman, 1997, s. 11) tillsammans med en andning som vi 

tolkar som stylized sound (Chion, 1994) som tränger genom musiken och beskriver känslan 

av platsen vi befinner oss på. 
 

Vi noterar inte så många tekniska designval i denna film utan mer att ett soundscape byggs 

upp av musiken och miljöljuden från regnskogen (som överdrivs). Musiken dominerar ofta en 

större del av ljudet. 

 

Men det vi märker i denna sekvens är hur tonen i musiken ändras beroende på var vi befinner 

oss. Uppe i luftskeppet, när vi svävar ovanför djungelns trädtoppar, är det en ljusare ton i 

musiken men en form av oro, precis som att det de gör är väldigt vackert och frigörande men 

samtidigt riskfyllt och lätt kan gå fel. Denna oro är något som ligger över huvudkaraktären 

genom hela filmen då han några år tidigare var närvarande vid en förödande olycka som 

innebar att en person dog. Denna oro etableras i musikens avsaknad av en tydlig rytm och 

ibland smått kaotiska struktur, När vi befinner oss nere i djungeln i slutet av sekvensen blir 

musiken mer dissonant och påminner oss mer om faran som vilar  under oss.  

 

Vi tolkar ljudets narrativa roll som en känslomässig guide för vilken geografisk plats man 

befinner sig på. Att bygga upp djungeln som en plats av mystik, faror och skönhet åstadkoms 

genom musikens ton och stylized sound (Chion, 1994, s.154) när vi befinner oss djupare inne 

i skogen, samt kontrasten mellan att se skogen från ovan och vad som egentligen finns i 

regnskogen. Detta är också ett övergripande tema i filmens stora narrativ även fast det är mer 

en underton. Alltså faran och riskerna med att flyga detta luftskepp och minnena av den 

olycka som ledde till en förlorad vän, speglas i ljuddesignen genom musiken och kontraster 

mellan flygbilderna och regnskogens inre. 
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Herzog säger själv att han vill att hans filmer ska gå djupare i filmens narrativ. En inre sanning 

som ligger under ytan i filmen som han tycker bör lyftas fram för att nå djupare. (Herzog, 2003, 

s.239). Detta märks i de tre filmer vi har valt att analysera. Att soundscape och musik berättar 

mer än vad själva synopsis tydliggör. En inre sanning i berättelsen. 

 

Herzogs filmer består oftast av narrativ med mer än ett perspektiv. Filmerna har dels ett ytligt 

narrativ, mannen som vill flyga, människorna som är bosatta på Antarktis och ett krigs 

förödelse. Men via ljuddesign skapas ett djupare narrativ som är mer öppet för tolkning av 

åskådarna. Ett narrativt lager berättat med musik och added sound value (Chion, 1994) vars 

ton sätter oss i en hänförande stämning. Därmed kan vi tolka dessa signaler som filmens 

helhet sänder och skapa en diskussion inom oss om vad det är som bubblar under ytan i 

narrativets olika lager. 

 

3.5. Designmetod 

Utifrån kontentan av analysen kan vi se att Herzog utnyttjar till större del musik och miljöljud 

som designmetod och väldigt få punkteffekter. På samma sätt vill vi bygga upp och berätta 

om något som finns under ytan fast genom att blanda både sfx och musik. Målet blir att 

blanda musiken och de ljudeffekter vi väljer för att nå en symbios. Att få ljudeffekterna att 

kännas som en del av musik istället för att kännas som två lager skilda från varandra. Detta 

kan uppnås genom att hitta en rytm i hela ljudläggningen. 

 

Vi vill skapa ett drömlikt soundscape. Ett berättande utifrån händelser baserade på vittnens 

egna erfarenheter.  

 

4. Resultat / Diskussion 

Vår gestaltning applicerades på den isländska dokumentären Family Ties (Helgi Felixson, 

work in progress). Filmen handlar om en isländsk familj som under andra världskriget blir 

misstagna för att vara dubbelagenter från Tyskland, de blir bortförda och satta i ett engelskt 

fängelse under misstänksamma omständigheter. Narrativet är uppbyggt av interjuver med 

personer som kände paret på första hand samt med arkivbilder och brev skickade från 

fängelset.  
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För att sammanfoga det verkliga med det mänskliga uttrycket, utgick vi från Herzogs filmer 

för att se hur de behandlar den så kallade inre sanningen och sedan använde vi det i vår 

gestaltning men satte vår personliga prägel på dess ljuddesign. Vi ville, till skillnad från 

Herzog, även etablera ljudeffekter i ljudbilden och hade som mål att musik och ljudeffekter 

skulle bli ett. 

 

I vår ljuddesign används mycket av det verkliga som sedan blir modifierat, blandas med 

musik och bearbetas för att skapa en symbios. Ambiens som har liknande tonal karaktär som 

finns i musiken används för att skapa den helhet vi söker. Detta har vi skapat till stor del av 

designmetoden added sound value (Chion, 1994) som ekar ut i ljudbilden med ett starkt 

reverb (efterklang), vilket i sin tur gör att ljudeffekter klingar ut och in i musiken som ger oss 

den symbios vi strävar efter.  

 

En sekvens ur filmen som vi ljudlagt valde vi att kalla för Kriget på havet, där en blandning 

mellan då och nu möts. 

I denna sekvens befinner vi oss i nutid samt i det förflutna så vi ville etablera detta även med 

ljudet, genom att låta ljudet från dåtid ligga kvar i bilderna av nutid.  

 

Vissa ljud från arkivbilderna ekar ut i de moderna bilderna som ett sätt att koppla det till de 

personer som tidigare i filmen pratat om minnena från denna tiden, samtidigt som musiken 

binder ihop scenerna så får vi en starkare känsla av att vi befinner oss på samma plats som i 

det förflutna. 

 

Överlag i denna filmen försöker vi skapa en drömlik känsla, där vi inte är låsta i realism utan 

låter just tonen i filmens berättande om osäkerhet och missförstånd vara i fokus. 

Det vi fokuserade på i vår ljuddesign var just hur minnen känns för oss. 

Ett minne är som ett eko inom oss av något suddigt och oklart och binds in i varandra som ett 

montage. 

 

Det vi tog med oss från analysdelen var just användandet av added sound value (Chion, 

1994) som tydligast framgick i Lessons of Darkness (Herzog, 1992). Filmen om förödelsen i 

Kuwait där added sound value användes då vissa punkteffekter trängde igenom musiken, och 

den inverkan tekniken fick. Av något drömlikt och vackert i det visuella skapas det, 

tillsammans med musiken, något som ska hänföra tittaren. 
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Målet med vår gestaltning var just att undersöka hur vi kan använda ljuddesign för att berätta 

mer än vad det visuella visar och mer än vad filmens synopsis berättar, utifån dokumentärer 

med poetisk karaktär. 

 

När vi fick materialet fanns det en tidigare ljudläggning som var gjord av filmens klippare 

(Helgi Felixson) som gick mer åt det klassiska hållet att ljudlägga en dokumentär på. Dess 

ljuddesign var till stor del gjord för att skapa realism, att representera platsen och tiden i det 

visuella. 

 

Vi ser direkt skillnaden mellan den tidigare ljuddesign och kontrasten som blev mellan den 

designen och våra designval där våra känslor och uttryck ligger i förgrunden. Detta ger även 

en helt annan upplevelse för publiken vilket vi anser är mer intressant och mer involverande 

för betraktaren som sätter djupare spår och låter publiken bilda sin tolkning av de val vi gör.  

Det är intressant att se hur upplevelsen förändras när vi lägger till vårt egna uttryck.  

 

Blandningen mellan skönhet och det verkliga som smälter ihop i ett drömlikt soundscape, ger 

en rikare upplevelse och i sin tur berättar mer än vad realism någonsin skulle kunna göra. De 

estetiska valen och dess förmåga att berika narrativet ger plats åt både skaparen och 

mottagaren att skapa sin egen tolkning kring ämnet. Något som går ihop med Desmond Bells 

(2014) text om att man som dokumentärskapare har chansen att ge ett nytt perspektiv på 

verkliga händelser. Ett perspektiv där det mänskliga uttrycket blir en faktor i narrativet. 

 

4.1 Slutsats 

Vi kan se att det personliga uttrycket passar in väl i dokumentärfilm. Man får som 

ljuddesigner eller filmskapare inte vara låst i sina förväntningar utan tillåta att blanda realism 

och det personliga uttrycket för att skapa en djupare, mer meningsfull narrativ upplevelse. 

Dokumentärfilmen har den egenskapen att kunna ge ett nytt perspektiv på saker som tidigare 

har dokumenterats i historieböcker eller tidsskrifter. Vi borde nyttja den egenskapen till fullo 

för att nå dokumentärfilmens fulla potential. Detta kan vi märka direkt med konstrasten 

mellan realism och uttryck, estetiska val, vilket ger oss människor en starkare koppling till 

ämnet. 
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Det känns som att det estetiska alltid varit en faktor inom dokumentärfilmer men någonstans 

på vägen har det försvunnit och tagits över av realism och neutralitet. Men estetiken har alltid 

varit grunden i dokumentärfilmen och det är dags att befria den från de förutfattade meningar 

om etik, neutralitet, representera det verkliga, och låta dokumentärfilmen bli fri som 

konstform. Att låta den, genom estetiska val tillsammans med det verkliga, ge oss människor 

en emotionell koppling till det förflutna. 
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5. Ordlista  
 

Added sound value Denna teknik innebär att man väljer ut ett element i bilden/ljudbilden och 

förstärker det för att uppmärksamma publiken. Elementet kan ha en narrativ funktion 

 

Ambiens Ljud som används för att återskapa miljöljud (t.ex. vind, regn), atmosfär eller en viss 

stämning. 

 

Akusmatisk ljud Ljudet redovisas i bild en gång, sen associerar åskådaren ljudet från ljudkällan 

bara genom att höra det och minnas vart det kom ifrån och ljudet får då en berättande funktion. 

 

“Det verkliga” (inom filmljud) Ljudupptagning som inte modifierats. 

 

Dieges (inom ljud) Det ljud som betraktaren hör, hörs även av deltagarna i filmen. 

 

“Direct narrative role” Talar direkt till tittaren om handlingen, behöver inte avkodas av 

tittaren. 

 

Fiktiv / Fiktion Berättelseterm som innebär att något är påhittat genom fantasi. 

 

Foley Ljud från karaktärer i filmen som läggs på i efterhand, t.ex. kläder, andning, rörelser. 

 

Icke dieges Ljud som bara hörs av betraktaren. 

 

Lead in Övergångseffekt där ljudet från en scen hörs innan bilden klipps in. 

 

Lead out Övergångseffekt där ljudet från en scen ligger kvar in i nästa scen. 

 

Ljuddesign (inom film) Att via hörseln påverka betraktarens uppfattning av det visuella. 

 

Meta-dieges Ljud som en eller flera personer i scenen hör men ljudkällan är overklig för dom. 

T.ex. i en hallucination. 
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Realism (inom filmljud) Att försöka återskapa det verkliga genom representation. 

 

SFX Ljudeffekter. 

 

Segue Övergångseffekt där klipp i bild görs i samband med en ljudeffekt 

 

“Subliminal narrative role” Lik direct narrative, men påverkar tittaren undermedvetet. 

Försöker via olika medel berätta om filmens undertoner. 

 

Stylized sound Teknik som innebär att man använder onaturliga ljud för kontexten. 

Man hämtar fenomen från andra element för dramatisk effekt. 

 

Soundscape Summan av alla element i ljudbilden, där man har plats, tid, narrativ i åtanke. 

 

Symbios (enligt vårt syfte inom mediateknik) Interaktion mellan två närliggande element i 

ljudbilden med syftet att bli ett. 

 

Synopsis En kortfattad översikt och summering av de stora händelseförloppen i en berättel 

 

“Witness of history” (i dokumentärer) Personer som används för att berätta om vad de 

bevittnat inom filmens ämne. 
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