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Abstract 

This paper is a study of documentary film production with focus on the filmmakers choice 

and usage of sound equipment. Using professional articles and literature have first of all 

helped us determine a standard for the conventional use of sound equipment in documentary 

film. Afterwards, by analyzing our own interviews we’ve received answers on how 

filmmakers relate to the conventional usage and why they select equipment as they do. 

Thereafter, we describe a technical method which helps a filmmaker to be able to record 

sound for documentary film on his/her own, using simple measures without reducing quality. 

A production in the form of a short documentary film has then been recorded using this 

method to ascertain what challenges a simplified equipment could bring. 

 

Keywords 

ZOOM H4n, documentary film, sound equipment, dialogue recording, fidelity, intelligibility 

 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats är en studie i dokumentärfilmproduktion med fokus på filmarens val och 

användning av ljudutrustning. Till att börja med redovisas en standard för ljudutrustning och 

ljudinspelning i dokumentärfilm, samt en genomgång av begreppet dokumentärfilm och dess 

undergenrer. Genom intervjuer med erfarna ljudtekniker inom dokumentärfilm, ges bl.a. svar 

på hur dessa förhåller sig till film- och ljudutrustning och hur de tolkar begreppet kvalitet. 

Därefter beskrivs en tekniskt förenklad metod med idén att fånga tydliga dialoger med hjälp 

av extremt närgånget filmande. En produktion i form av en kort dokumentärfilm har sedan 

spelats in med hjälp av denna metod som kommit att kallas ”Närupptagningsmetoden”. 

Filmen har i sin tur visats för en testgrupp bestående av personer med professionell erfarenhet 

inom ljud i dokumentärfilm. Genom testgruppens analys och egna reflektioner kring 

produktionens resultat, konstateras slutligen vilka utmaningar och/eller vinningar en förenklad 

teknisk utrustning kan innebära. 

 

Nyckelord 

ZOOM H4n, dokumentärfilm, ljudutrustning, dialoginspelning, närhet, känsla, tydlighet, 

verklighet 
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1 Inledning 

Det är svårt att hitta en konkret definition av begreppet dokumentär. Till skillnad från t.ex. 

bordssalt, som är uppbyggt av en given kombination av byggstenar, varierar beståndsdelarna i 

en dokumentär beroende av dess karaktär och budskap. Det är också svårt att på ett kortfattat 

sätt konstatera vad god ljudkvalitet i en dokuemntärfilm innebär. I diskussion med 

dokumentärfilmare och ljudtekniker med lång erfarenhet av ljud i dokumentärfilm konstateras 

i denna uppsats vad de anser viktigt för att uppnå detta. Utifrån det görs en undersökning i 

form av en dokumentärfilmproduktion med samma utgångspunkt men med andra verktyg för 

att nå samma mål. Hur kan man som dokumentärfilmare hantera konflikten mellan spontanitet 

och teknisk kvalitet? Vad vinner/förlorar filmskapern på vägen? 

 

2 Problemområde 

Valet att för denna undersökning i första hand fokusera på ljudinspelningen i dokumentärfilm, 

beror på att det inom dokumentärfilmproduktion krävs mindre ansträngning för att fånga en 

godtagbar bild än ett hörbart och tydligt ljud. Att dialoger i dokumentärfilmer - förutsatt att 

det förekommer dialoger – ofta är det som för berättandet framåt, är ytterligare en anledning 

att sträva efter en tydlig ljudbild. Det är enligt dokumentärfilmaren Per Anders Rudelius, med 

många års erfarenhet av film och TV-produktion i SVT, ofta ljudet som många 

dokumentärfilmer faller på helhetsmässigt. Han menar att man i många produktioner tvingas 

göra sig förstådd med hjälp av textning på grund av otydliga eller ohörbara dialoger.  

 

Det råder ingen brist på verktyg för att fånga ett tydligt ljud. Svårigheten är att göra det på 

egen hand och att samtidigt manövrera en kamera. En annan svårighet när det kommer till 

ljud i dokumentärfilm - och då speciellt inom den observerande och medverkande typen - 

(mer om dokumentärfilmens sub-genrer under rubriken Typer av dokumentärfilm) är 

oförutsägbarheten. I en dokumentärfilm offras teknisk kvalitet för att på ett trovärdigt sätt 

kunna fånga spontana skeenden på plats, vilket skiljer den markant från spelfilmen. 

Dokumentärfilmaren Axel Danielson talar om känsliga situationer som är svåra, om inte 

omöjliga, att fånga när fler än en person finns med i inspelningsteamet, då det hindrar honom 

att komma nära inpå skeendet. Michel Wenzer, kompositör, fotograf och regissör, menar att 

tekniken inte får gå före den konstnärliga ambitionen. Men är det möjligt att kombinera närhet 

och spontanitet med teknisk kvalitet? Är det möjligt att som ensam dokumentärfilmare fånga 

människors vardagliga liv och spontana agerande med bild och ljud utan att mista tydligheten 
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i dialogerna? Vi vill kunna åstadkomma så mycket som möjligt med en så minimal utrustning 

som möjligt.  

 

 

2.1 Problemformulering 

I detta kandidatarbete besvaras följande frågeställning: Vilka tekniska och praktiska 

utmaningar innebär användning av minimal ljudutrustning för dokumentärfilmproduktion? 

Det resoneras kring den estetiska påverkan en förenklad teknisk utrustning kan ha på 

helhetskänslan i en produktion, samt i vilken utsträckning det är möjligt att i 

inspelningsteamet för en dokumentärfilm minska antalet personer till att en person sköter 

både ljud och bild, utan att reducera kvaliteten på resultatet. 

 

 

 

 

2.2 Historia 

Metoder för att föra samman ljud och bild har gått från att för hand skapa synkroniserade 

ljudeffekter bakom vita duken, till att spela in ljud med mikrofon direkt in i digitala 

videokameror. Filmens uppkomst härstammar från 1890-talets mitt då korta stumfilmer 

visades på Broadway i New York. Detta var år 1894 och åskådarna fick se filmerna via små 

fönster på Kinetscope apparater, så kallade tittskåp. Året efter visades korta stumfilmer, även 

kallade levande bilder, för publik i Berlin 

(http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/kronologi.html,1894-95, 2012-02-21). 

Apparaturen var av annan teknik än den sistnämda och de tyska upphovsmännen gav sin 

projektor namnet Bioskop. Värt att nämnas är att skriven musik spelades synkront till filmerna 

(http://www.tekniskamuseet.se/1/310.html, 2012-02-21). Sammanfattningsvis gjordes alltså 

filmer redan i slutet av 1800-talet fast då utan ljud, så kallad stumfilm, där tystnaden i 

efterhand ersattes med musik. Det dröjde cirka 30 år innan den första hybriden av stumfilm 

kom. Den hette The Jazz Singer (1927) och av samtliga scener i filmen innehöll två hörbar 

dialog. Ljud i kombination med film blev ett genombrott som kom att förändra 

filmmarknaden. I takt med publikens ökade intresse för filmljud, ökade efterfrågan av teknik, 

vilket uppmanade uppfinningsrika ingenjörer att utveckla kompatibel film- och ljudapparatur. 
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2.3 Teori 

Denna del beskriver begreppen ur problemformuleringen i detalj. Det innebär bl.a. en 

fördjupning i begreppet dokumentärfilm samt konventionell ljudutrustning för 

filmproduktion. Professionellt erfarna dokumentärfilmare och ljudtekniker redogör, genom 

intervjuer, vad de anser är viktigt för att uppnå god ljudkvalitet i en dokumentärfilm. 

 

2.3.1 Vad är dokumentärfilm? 

Eftersom dokumentärer talar om den värld vi lever i, snarare än en värld framställd av en 

filmmakare, skiljer de sig markant från alla varianter av fiktion (science fiction, horror, 

äventyr, melodrama etc.). Skillnaden skapar dock inte en självklar gräns mellan fiktion och 

dokumentär. Vissa dokumentärer använder sig av element som man i vanliga fall förknippar 

med fiktion, så som manus, repetition och iscensättning. I vissa fall kan det inom fiktion 

förekomma improvisation, icke-skådespelare, handhållen kamera och inklippt filmmaterial 

som ej filmats av filmskaparen, saker vi oftast förknippar med dokumentärfilmer 

(Introduction to Documentary, Bill Nichols, 2001, s.xi).  

 

Personer och platser i en dokumentärfilm förväntas existera även utanför filmens värld. 

Dokumentärfilmaren påverkar till så liten del som möjligt hur karaktärerna i filmen ska agera 

eller vad de ska säga och har oftast inte heller något val angående ljussättningen. Dock kan 

vissa händelser iscensättas för att förstärka det man berättar på ett eller annat sätt. I en 

dokumentär om t.ex. en bonde, kan man ha bett bonden att skyffla hö framför kameran för att 

förstärka berättandet och dokumentärens trovärdighet. En del iscensättning anses alltså 

legitim så länge den fyller det större syftet att förmedla faktisk information. Utöver filmandet 

kan även tabeller, kartor och andra visuella tillägg användas. Det finns exempel på tillfällen 

då iscensättning av händelser är nödvändigt. Man ville under andra världskriget dokumentera 

tyska flygbombningar av London, men hade inte möjlighet att filma de faktiska händelserna 

på grund av livsfara. Istället satte man eld på redan sönderbombade byggnader och filmade 

dessa (Fires Were Started, 1943) . Soldater som hade varit med vid de faktiska bombningarna 

fick sedan se den färdiga filmen och ansåg att det iscensatta materialet stämde överens med 

deras bild av händelserna.  

 

Om vi istället tänker oss att materialet i en produktion är uppdiktat, men att den trots det utges 

för att vara en dokumentär, förvandlas det hela inte till en spelfilm utan förblir en lögnaktig 
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dokumentärfilm. Precis som det finns opålitliga nyhetskällor finns det opålitliga 

dokumentärfilmer, så kallade mokumentärer d.v.s. fiktiva dokumentärer.  (FILM ART An 

introduction, David Bordwell, Kristin Thomson, Sixth Edition, 2001, s. 110-113) 

 

 

 

2.3.2 Typer av dokumentärfilm 

Bill Nichols, professor i film på San Francisco State University och författare till boken 

Introduction to Documentary, delar upp begreppet dokumentär i 6 olika sub-genrer; poetic, 

expository, participatory, observational, reflexive och performative. Introduction to 

Documentary är en djupgående forskning i dokumentärfilm och videoproduktion som bryter 

ner begreppet dokumentär in minsta tänkbara detalj, och det här är ett försök att sammanfatta 

de för detta arbete relevanta delarna ur texten på ett så konkret sätt som möjligt.  

 

Den poetiska typen av dokumentärer (poetic documentary) skiljer sig från de andra genom att 

klippen inte nödvändigtvist kommer i given följd utan präglas av filmskaparens konstnärliga 

ambition. Berättandet saknar den narrativa strukturen och karaktärer presenteras sällan 

ingående. Ett exempel på denna sub-genre är Joris Ivens Rain (1929). 

 

Den förklarande typen (expository documentary) är tvärt om konkret och tydlig i sitt 

berättande. Ofta har den en retorisk berättarröst som talar direkt till tittaren. Berättarrösten är 

antingen en ”voice-of-God” (berättaren hörs men syns aldrig i bild) vilket vi finner i Victory 

at Sea (1952-53) och Dead Birds (1963), eller en ”voice-of-authority” (berättaren både hörs 

och syns) som i nyhetssändningar i TV. 

 

Den observerande typen (observational documentary) lämnar berättarröster, supplementmusik 

och iscensättningar därhän. Runt 1960 började kameror tillverkas, som var tillräckligt lätta för 

att kunna manövreras av en ensam filmare. Det var nu möjligt att följa människor och 

spontant dokumentera deras vardagliga liv så som det skedde på riktigt, utan den kontroll och 

det arrangemang som de poetiska och förklarande dokumentärerna innebär. En film som ofta 

användas som exempel för denna avskalade typ av berättarteknik är Primary (1960). Filmen 

blev historisk på grund av den revolutionerande inspelningstekniken. Även den tekniska 

utrustningen var nyskapande, då den tillät filmaren att fånga bild och ljud samtidigt och 

synkroniserat med vartannat, dock med bristfällig ljudkvalitet. 
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Den medverkande metoden (participatory documentary) går ett steg längre än den 

observerande. Dokumentärfilmaren lever under en längre tid med människorna som ska 

dokumenteras och blir en del av deras vardagliga liv och skapar på så vis stor trovärdighet i 

karaktärernas agerande. Det ger även filmens åskådare en känsla av närvaro och att de är med 

i skeendet. Varken intervjuer, arkivmaterial eller berättarröster förekommer, utan det som 

sägs och görs av karaktärerna i filmen är det som för berättelsen framåt. Samtidigt handlar det 

om en interaktion mellan filmaren och karaktärerna i filmen, till skillnad från den 

observerande metoden, där filmaren strävar efter att vara som en fluga på väggen. Ett vanligt 

förekommande exempel på medverkande dokumentär är Chronicle of a Summer (1960). Ett 

nutida exempel på denna berättarteknik skulle kunna vara Pangpangbröder från 2010 av Axel 

Danielson, som intervjuas längre fram i denna uppsats. 

 

Agerande dokumentär (Performative documentary) är subjektiva skildringar av egenupplevda 

händelser. De talar om det som vårt förstånd tar del av utöver faktisk information. De riktar 

sig ofta till en viss grupp individer och försöker väcka känslor. Night and Fog (1955) är ett 

exempel på denna variant av dokumentär. 

 

Reflexibla dokumentärer, (reflexive documentary) talar inte bara om historiska händelser i 

världen utan även om problemen och utmaningarna det innebär att representera dem. Det 

handlar om hur saker representeras och inte bara om vad om representeras . Istället för att se 

världen genom dokuemntären, uppmanar den reflexibla dokumentären oss att se 

dokumentären för vad den är: en konstruktion av representation. Ett exempel är Letter to Jane 

(1972) som driver denna variant av dokumentär till sin spets, då ett fotografi av Jane Fonda 

under hennes resa i Norra Vietnam granskas in i minsta detalj. 

  

En dokumentärfilm som identifierar sig med en av dessa angivna sub-genrer stämmer dock 

inte nödvändigtvis med definitionen in i minsta detalj. Ofta är dokumentärfilmer hybrider 

mellan ovan nämnda kategorier.  
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2.3.3 Dialoginspelning 

God dialogkaraktär handlar om att uppta en klar och tydlig dialog på inspelningsplatsen. I 

film spelar dialog en viktig roll i att föra såväl handling som personers karaktär framåt 

(Rekommendation för god dialogkaraktär, Ljungberg L., artikel ur filmsoundsweden.se, 1969, 

7, 2012-02-23). För att kartlägga hur dialoginspelning vanligtvis går till i 

dokumentärfilmproduktion, kommer två mikrofontekniker att presenteras. Den första tekniken 

är med bom och den andra är med mygga. För- och nackdelar beskrivs utifrån 

anändarvänlighet av utrustning, mikrofonupptagning och avstånd mellan mikrofon och 

ljudkälla. Båda teknikerna är väletablerade i dokumentärfilmproduktion. 

 

 

2.3.4 Standardutrustning för ljudinspelning i dokumentärfilm: 

Riktmikrofon och myggmikrofon 

Riktmikrofonen begränsar ljudintaget genom att utelämna miljöljud, förutsatt att inte 

bullernivån är för hög. Istället prioriteras tydliga dialoger (Sound for Film and Television, 

Tomlinson Holman, Third Edition, 2010, s. 57). Den här inspelningsmetoden innebär att en 

ljudtekniker med ljudutrustning följer kameramannens rörelser med mikrofonen riktad mot de 

som talar i filmen (ibid, s. 58). Att spela in på det här viset kräver separat ljud- och 

filmutrustning samt minst två personer i inspelningsteamet. En av nackdelarna är att 

mikrofonen och/eller ljudteknikerns skugga riskerar att hamna i bild (ibid, s. 57).  

 

Riktmikrofon på bom 

 

Utrustningen som används på inspelningsplatsen består av en eller flera separat utplacerade 

riktmikrofoner på bom. Antalet riktmikrofoner bestäms utifrån antalet dialoger. Om t.ex. ett 

flertal dialoger ska spelas in samtidigt, där de talande befinner sig långt ifrån varandra, behövs 

ytterligare mikrofoner (Using Intereference Tube Microphones in the Reel World, Somers 
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Edwin J., 96th. AES Convention Paper, 1994, s. 4). Inom svensk dokumentärfilmproduktion, 

när flera myggor och/eller riktmikrofoner används samtidigt¨, styrs dessa via en 

flerkanalsinspelare av typen Edirol eller Sound devices, berättar ljudteknikern Michel Wenzer 

som intervjuats inför detta arbete. (Längre intervju med Michel Wenzer finns under rubriken 

Professionserfarenheter.) Flerkanalsinspelaren manövreras av ljudteknikern i 

inspelningsteamet, och ibland används även en tillhörande mixer. Michel Wenzer berättar att 

han vid senaste dokumentärfilminspelningen At night I fly använde sig av både 

myggmikrofoner och en handhållen mikrofon för att få bästa möjliga kontroll över ljudet från 

alla talande i rummet. Mer om det finns att läsa i intervjudelen.  

 

Det andra sättet att spela in dialog på är med myggmikrofon. Det är en mycket liten 

mikrofonen som kan fästas på bringan med syftet att dölja den från kameran och samtidigt 

komma så nära den talande som möjligt. Den kan även placeras på klädsel, t.ex. slips, tröja 

och jacka, vilket används mer frekvent i dokumentärfilm och reality serier då mikrofonen kan 

vara synlig (ibid, s. 63-65). Vid dialoginspelning av flera personer kan den här tekniken, i 

förhållande till att använda riktmikrofon på bom, komma väl tillhands. T.ex. om person A rör 

sig ur bild medan person B är kvar behövs flera mikrofoner (ibid, s. 65 ”Using Multiple 

Microphones”). Om mikrofonen däremot placeras under ett eller flera lager kläder, är risken 

stor att höga frekvenser absorberas, filtreras bort, vilket resulterar i otydligt ljud. Det finns 

även risk att klädprassel eller annat icke önskvärt ljud tas upp vid inspelningen oavsett val av 

placering (ibid, s. 63-64).  

Ovan nämnda tekniker spelar in ljud med en kanal, så kallat mono (ibid, s. 57). 

 

 

Myggmikrofon 
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2.3.5 Stereoinspelning 

Ljudinspelning i stereo, dvs. inspelning med två mikrofoner, används vanligen när man vill 

spela in miljöljud såsom t.ex. vind eller vimlet i en stadsmiljö. Stereoinspelning med 

riktmikrofoner används även för inspelning av effekter, t.ex. bilkrock (Using Intereference 

Tube Microphones in the Reel World, Somers Edwin J., 96th. AES Convention Paper, 1994, 

s. 9). En vanlig metod för att spela in i stereo är att två mikrofoner placeras bredvid varandra 

med olika riktning. Metoden kallas för X-Y. När mikrofonerna är placerade på detta sätt blir 

tidsförskjutningen minimal, dvs. ljudkällan träffar både vänster och höger mikrofon i stort sett 

samtidigt (Stereo Michrophone Techniques For Broadcast, Pizzi S., National Public Radio, 

76th AES Convention, 1984, s. 3). Den här metoden lämpar sig bäst för inspelning av 

ljudkällor med brett frekvensomfång och ger en naturtrogen ljudbild för lyssnaren (ibid, s. 8). 

 

2.3.6 Professionserfarenheter 

Tre personer har valts ut för intervju angående ljudutrustning i dokumentärfilm. Samtliga 

informanter har professionell erfarenhet av ljudinspelning i bl.a. dokumentärfilm och alla har 

fått svara på samma frågor.  

 

 

Den första intervjun gjordes med dokumentärfilmaren Axel Danielson, vars senaste 

produktion i skrivande stund är Pangpangbröder. Det är en dokumentärfilm med scener ur två 

tvillingbröders liv från barn till tonåringar. Frågorna i intervjun ställdes utifrån Axel 

Danielsons film, som dessutom är av en typ som påminner om produktionen för detta arbete, 

vilket gör Axel Danielson och hans synpunkter extra intressanta. 

 

Pangpangbröder spelades in mellan 1999 och 2009 vilket inneburit att tekniken som använts 

varierat mycket med tiden, berättar Axel Danielson. De första tre åren spelade han in allt ljud 

med kamerans inbyggda mikrofon, men efter att ha börjat på filmhögskolan i Göteborg 

började han experimentera med andra tekniker. Han använde sig då bl.a. av en MKH 50-

mikrofon, som han ibland fäste på kameran och ibland på bom. Vid senare tillfällen använde 

han sig ibland även av myggmikrofoner. 

 

I och med att filmen spelats in under tio års tid, har det varit väldigt många olika typer av 

inspelningssituationer. Vid vissa av dem har det funnits flera personer med i 
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inspelningsteamet. Vissa scener har däremot endast varit möjliga för Axel Danielson att filma 

på egen hand, då händelser bl.a. utspelat sig inomhus på natten. Han tycker definitivt att valet 

av utrustning kan påverka människors beteende framför kameran och att vissa situationer 

dessutom knappt går att fånga, om man är ett team. Han menar också att det beror på vad man 

är ute efter att fånga. ”Medlen måste följa målet” säger Axel Danielson och anser att det inte 

kan finnas en regel för hur det ska se ut, utan att det verkligen måste anpassas efter vad man 

är ute efter som filmskapare. ”Man ska vara medveten om att det kommer att påverka den 

situation man är i” fortsätter han. I vissa lägen tycker han nämligen att tekniken kan skärpa 

dem som är framför kameran, vilket kan vara bra om det är det man är ute efter.  

 

Axel Danielson nämner också att mycket är gjort i postproduktionen och att mycket tid lagts 

ner på ljudläggningen. En hel del efterkonstruktioner har alltså förekommit, vilket är ett 

vanligt fenomen i dokumentärfilm och som tagits upp tidigare i denna uppsats. I en scen ur 

filmen Pangpangbröder som utspelar sig på en stor äng, där en av pojkarna försöker få en 

kaja att flyga, har allt ljud lagts på i efterhand. Man har trampat i efterhand, berättar Axel 

Danielson, d.v.s. spelat in fotsteg och klädprassel i en studio. Även ”vindbummel” är 

efterkonstruerat, vilket man gjort med en fiktiv mikrofon för att skapa den rätta känslan i 

scenen. Ibland vill man efterkonstruera en defekt. ”Jag menar att publiken idag kan avläsa det 

där så tydligt och förstå att – nu blåser det vind in i mikrofonen för att man springer – och då 

blir det en berättarkomponent” säger Axel Danielson.  

 

Han tillägger att det hänt mycket med film- och ljudutrustningen i dokumentärfilm sen han 

avslutade projektet Pangpangbröder. Nu för tiden filmar man ofta med systemkameror, 

antingen Nikon eller Canon, varpå man spelar in externt ljud på digital inspelningsutrustning, 

som har tre eller fyra kanaler. Till denna utrustning kopplas sedan myggor och/eller 

mikrofoner på bom, vars ljud synkroniseras i efterhand med hjälp av ett stödljud, som tas upp 

via systemkamerans inbyggda mikrofon. Det förekommer även att filmaren har ett bälte med 

mottagare för trådlösa myggor, där hen själv kan sköta den digitala ljudinspelningen. 

 

Mot slutet av intervjun får Axel Danielson frågan om vad han anser att god ljudkvalitet 

innebär, och han tycker att det är att man ska höra vad som sägs. God dialog är viktigt, sen 

hur man når dit kan se väldigt olika ut, menar han. Är situationen tillräckligt stark, trots 

bristfälligt ljud, får man lösa det på annat sätt genom att t.ex. texta. ”Det tekniska får aldrig 

stå i vägen för den konstnärliga ambitionen” avslutar han. 
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Den andra intervjun är med Michel Wenzer som är kompositör, fotograf och regissör och 

ligger bakom filmen At night I fly. Den handlar om livstidsdömda fångar som deltar i 

projektet Arts in Correction i det ökända fängelset New Folsom Prison i USA. Vid 

inspelningen av filmen hade han en fotograf med sig och själv stod han för ljudupptagningen. 

Ljudutrustningen bestod av en fyrkanalig digital hårddiskinspelare av typen Edirol R-4 Pro, 

som han ansåg var prisvärd och lätthanterlig. Till den använde han sig av en handhållen 

mikrofon och två myggor. Han tycker inte att valet av utrustning påverkar människors 

beteende framför kameran, förutsatt att man vet hur den ska hanteras. ”Om man dyker upp 

med splitter ny utrustning för åttahundratusen i fina väskor och börjar fumla med skiten för att 

man inte vet hur den fungerar, ger ju det ett konstigt intryck” menar Michel Wenzer. Han 

tycker dock att frågan är för enkelt ställd och menar att det handlar om många olika faktorer. 

Utrustningen, ens attityd, ens sätt att hantera sin utrustning på, ens sätt att presentera sitt 

projekt, social kompetens... ”Allt det där påverkar ju situationen” säger Michel Wenzer. Det 

han strävar efter när han väljer ljudutrustning är först och främst att få så bra ljudupptagning 

som möjligt. I At night I fly använde Michel Wenzer två myggor, som han t.ex. placerade på 

de personer han ansåg var viktigast i en scen och tog upp resten av ljudet med sin handhållna 

mikrofon. Han gjorde på det här viset eftersom det var möjligt med Edirol R-4 och anpassade 

sig efter den. Annars hade han kanske använt en så kallad Sound device, med två kanaler som 

man kan ha en mixer till, berättar Michel Wenzer. Men det hade han aldrig orkat släpa med in 

i fängelset. 

 

God ljudkvalitet innebär för Michel Wenzer att det finns en tilltalande helhetskänsla, att man 

som mottagare känner att någon jobbat med ljudet och brytt sig om detaljerna, samt att 

ljudbilden har en konsekvent hållning. Han tycker att det märks väl om ljudläggaren inte har 

haft tid att göra klart arbetet, då vissa saker t.ex. plötsligt låter för högt eller för fult. 

 

 

Den tredje informanten är ljudteknikern Lars Jameson. Han berättar att han för 

ljudupptagningen i dokumentärfilm senast använt sig av en så kallad fyrakanals Sound 

devices med bom och två myggor, med andra ord samma standard som Michel Wenzer 

beskriver. Lars Jameson menar att valet av utrustningen är helt beroende av produktionens 

budget och personal. Har man ingen ljudtekniker, kan man heller inte ha någon avancerad 

ljudutrustning. Då är det billigare lösningar och enklare utrustning som gäller. Han tar 

diktafonen ZOOM H4n som exempel för ljudupptagning, vilken även använts i produktionen 
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för detta kandidatarbete. Annars är utrustningen i princip alltid den samma, säger Lars 

Jameson. I vissa fall används större bandspelare med åtta kanaler om man misstänker att 

många ska spelas in samtidigt. Men då krävs i regel två ljudtekniker, berättar han.  

 

Även Lars Jameson fick frågan om vad han tycker att valet av ljudutrustning har för påverkan 

på människors beteende framför kameran. Frågan var föga uppskattad. Han gav en känsla av 

att han tyckte att behovet av hans närvaro som ljudtekniker vid filminspelning ifrågasattes. 

Han svarade med ett nej och menade att folk vänjer sig väldigt snabbt.  

 

Lars Jameson gör till att börja med en väldigt teknikrelaterad beskrivning av vad han tycker 

att god ljudkvalitet innebär - få störljud i bakgrunden och att ljudet är inspelat med en bra 

mikrofon som är hanterad på ett bra sätt. Han talar också om närhet, att det är viktigt för 

ljudteknikern att komma nära ljudkällan. Men när det kommer till att bedöma hur en film låter 

menar han att det är annat som spelar in. ”Det kan ju låta apa om dialogen, men med ett 

fantastiskt arbete runt omkring” säger Lars Jameson. Han tycker att dokumentärfilm i 

allmänhet kan få låta lite skitigt, som att man är där.  Som exempel nämner han 

dokumentärfilmaren Stefan Jarl vars tidigare produktioner, trots ”skruttiga” dialoger, 

innehåller ett fantastiskt berättande. 

 

 

Samtliga intervjuade ljudtekniker tycker att all teknik fungerar bra i rätt händer. Don efter 

person. Det är viktigt med tydligt ljud, och Lars Jameson talar om närhet vilket är en central 

del även i Närupptagningsmetoden. Men de är också alla överrens om att tekniken inte får gå 

före den konstnärliga ambitionen, som Michel Wenzer så fint utrycker det. Dock skiljer sig 

åsikterna kring huruvida utrustningen påverkar karaktärerna i filmen. Det konstateras att 

mycket ljudarbete görs i efterhand även när det gäller dokumentärfilm. Axel Danielson 

nämner även att ljudet i vissa scener helt rekonstrueras i efterhand. 
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2.3.7 Förenkling, estetik, känsla och karaktär 

Det finns inom många områden ett behov av att kunna utföra stora verk med små medel. I 

vissa fall eftersträvas dessutom en unik känsla som kreatören anser inte går att nå med den 

teknik som ofta rekommenderas i professionella sammanhang. 

 

I ett reportage i Dagens Nyheter 2012-05-02 om webbradiokanaler som sänder nischad musik, 

fanns att läsa om Tommy Ericsson och hans webbradiostation Gimme Indie. Utöver ständigt 

roterande låtar han valt och spellistat enligt klassiskt radiomaner med a-lista för de mest 

frekventa, direktsänder han livekonserter från olika platser ett par gånger i månaden. Innan 

spelningarna finns han likt Sveriges Radio på plats för att gå igenom tekniska detaljer med 

konsertarrangörerna. Dock är det för Tommy Ericsson betydligt mindre som krävs och han 

berättar skrattandes om skillnaderna mot när Sveriges Radio spelar in konserter. ”- Det är 

roligt när vi är på samma ställen, och de har varit där hela dagen och dragit kablar – så 

kommer jag och promenerar in med min bruna portfölj där jag har allt som behövs. Deras 

inspelningar är ju ofta vassare. Men ibland är mina bättre kan jag tycka, just för att de är live” 

säger Tommy Ericsson. 

 

Ett annat exempel är det svenska rockbandet Graveyard som grundades i Göteborg 2007 

(www.graveyardmusic.com). De spelar vad de själva beskriver som ”gammal, tung, bluesig 

hårdrock” (intervju i TV4 Nyhetsmorgon 29 mars 2011). Medlemmarna i Graveyard valde att 

spela in albumet Hisingen Blues helt analogt, d.v.s på gammalt vis med fysisk 

inspelningsutrustning och på rullbandspelare i stället för med dagens digitala utrustning i en 

dator. Detta val av utrustning påverkar resultatet på många sätt och ur ett tekniskt perspektiv 

oftast till det sämre. Ur ett estetiskt perspektiv kan det däremot uppfattas annorlunda. Två av 

bandmedlemmarna intervjuas av svt på Siestafestivalen sommaren 2011. På frågan om varför 

de spelat in på detta viset svarar sångaren Joakim Nilsson att ”Det låter gött helt enkelt.” Han 

tycker att många band skulle tjäna på att spela in analogt och få med lite ”analog 

banddistortion” och så vidare. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utrustningen påverkar resultatet, men att 

förenkling inte behöver innebära försämring. Förenklingen kan snarare vara en bidragande 

faktor för känslan i en produktion. Med den tekniska metod som använts i detta arbete – 

Närupptagningsmetoden - och som beskrivs närmare under rubriken Teknisk metod, är det 

http://www.graveyardmusic.com/
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bilden som tvingas att anpassa sig efter ljudet. Detta påverkar onekligen karaktären hos 

filmen, dock ej nödvändigtvis till dess nackdel. 

 

 

3 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogörs vilka metoder, samt vilken teknik som använts för att genomföra 

undersökningen i detta arbete. 

 

3.1 Teknisk metod: ”Närupptagningsmetoden” 

Denna studie har som mål att undersöka för- och nackdelar med minimal ljudutrustning för 

dokumentärfilm. För att göra det på ett så konkret sätt som möjligt har en kort 

dokumentärfilm spelats in, där minimal ljudutrustning i form av en teknisk metod utformad 

för en person har använts. Denna tekniska metod, vilken vi kan kalla 

”Närupptagningsmetoden”, går för det första ut på att en dokumentärfilmare på egen hand ska 

kunna fånga bild och ljud samtidigt, utan hjälp av extra ljudtekniker. Utmaningen och det som 

gör denna undersökning intressant är att ljudet, med fokus på dialoger, är tänkt att behålla den 

kvalitet och tydlighet som traditionella ljudupptagningsmetoder (vilka vi beskrivit tidigare) 

genererar. För att Närupptagningsmetoden ska fungera krävs att kameran och mikrofonen 

befinner sig på extremt kort avstånd ifrån ljudkällan.  

 

Filmen som spelats in är, förutom en kort dokumentär om två ungkarlar i småland, ett ljud- 

och bildexperiment med idén att fånga skarpa dialoger med hjälp av ständigt närgånget 

filmande.  

 

Till Närupptagningsmetoden användes en diktafon vid namn 

”ZOOM H4n” för ljudupptagningen. Den så kallade 

multikanalsdiktafonen, dvs. att den kan spela in ljud med flera 

mikrofoner samtidigt, är konstruerad för att spela in ljud i stereo 

med X-Y metoden. ZOOM:en är idealisk för inspelning av såväl 

röst som ljudeffekter och miljöljud (H4next Handy Recorder 

Operation Manual, © ZOOM Corporation 2012, s. 1-2, 

http://www.zoom.co.jp/downloads/h4n/manual/, 2012-04-20). 

ZOOM:en lämpade sig bäst för detta experiment på grund av dess användarvänlighet och 

http://www.zoom.co.jp/downloads/h4n/manual/
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kompakta storlek. En och samma enhet består nämligen av både mikrofoner och digitalt 

lagringsutrymme för ljud som tillsammans drivs av endast två st AA-batterier, vilket gör den 

lätt att fästa på kameran. Att diktafonen dessutom spelar in i stereo ökar närvarokänslan i 

filmen förutsatt att diktafonen sitter på kameran, som om den vore bildens öron. I avsikt att 

behålla tydliga dialoger, går denna metod nämligen delvis ut på att kameran befinner sig på 

samma plats som diktafonen, d.v.s på samma avstånd från ljudkällan som en riktmikrofon på 

bom hade gjort vid en traditionell ljudinspelning. På så sätt utesluts filmning ur vissa 

perspektiv för att nå en optimal ljudbild. Det blir upp till den individuella användaren av 

Närupptagningsmetoden att avgöra, om detta är ett problem eller en bidragande effekt till 

filmens karaktär. 

 

Värt att nämna, på tal om stereo och närhet, är bristen på stereoljud i dokumentärfilmer 

skapade med traditionell ljudutrustning. Eftersom myggmikrofonen och mikrofonen på bom 

spelar in med endast en kanal och sällan befinner sig på samma position som kameran, kan 

det i dokumentärfilmsammanhang vara mycket svårt att skapa en trovärdig stereoupplevelse i 

förhållande till bilden. Vi har valt att citera ett stycke ur en text som beskriver förhållandet 

mellan bild och stereoljud väldigt bra: ”In order to maintain proper stereo image relationships 

with the picture, the stereo mic must maintain a constant relationship with the camera, 

therefor the mic will seldom if ever be in the optimum position to record the proper 

perspective and presence.” (Using Intereference Tube Microphones in the Reel World, 

Somers Edwin J., 96th. AES Convention Paper, 1994, s. 9). Användning av 

Närupptagningsmetoden, till skillnad från den med bom och/eller mygga, genererar på så vis 

en trovärdig stereoupplevelse eftersom kameran och diktafonen alltid befinner sig på samma 

plats. 

 

Om man spelar in ljud med 

mikrofonen som ofta finns inbyggd i 

filmkameran hörs stötar, 

kamerarörelser och i vissa fall 

motorljud från kameran. Dessa ljud 

minskar trovärdigheten och 

närvarokänslan i filmen och kan få 

ljudläggningen att kännas 
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amatörmässig. Vid inspelningstillfället med Närupptagningsmetoden var det därför viktigt att 

ta hänsyn till hur diktafonen monterades på kameran. Genom att skära ut små kuddar av 

skumgummi och placera dessa mellan zoomen och kameran, fick de två enheterna aldrig 

direktkontakt med varandra. Diktafonen spändes sedan försiktigt fast med en rem från ett 

stormkök. Även mellan remmen och ZOOM:en placerades kuddar. Oönskade ljud från 

kameran försvann på det här viset innan de lyckades ta sig fram till diktafonen. 

 

Filmningen gjordes med en systemkamera av typen Canon EOS 500D. Även den valdes på 

grund av dess kompakta storlek, användarvänlighet och för att Canon systemkameror ofta 

används professionellt i dagens dokumentärfilmproduktioner. Ett stödljud spelades in via 

systemkamerans inbyggda mikrofon parallellt med ljudinspelningen via diktafonen för att 

underlätta synkroniseringen av diktafonljudet med bilden i postproduktionen. 

 

3.2 Testgrupp 

Eftersom filmskaparens personliga åsikter och antalet ”likes” filmen genererat på internet kan 

tyckas otillräckligt som svar på om Närupptagningsmetoden lyckats fånga kvalitativa dialoger 

eller ej, har produktionen visats för en testgrupp bestående av personer med lång erfarenhet av 

professionell ljudinspelning i dokumentärfilm. Deras åsikter redovisas i resultatdelen och är 

tänkta att fungera som komplement till våra egna och andra människors reflektioner kring 

filmen. Testgruppen består av följande personer:  

 

 Per Anders Rudelius, en dokumentärfilmare från Blekinge med produktionsbolaget 

Kultfilm och är i skrivande stund aktuell med dokumentärfilmen Minkfarmarna 

(2012) som visats ett flertal gånger i SVT. Han är fotografen bakom åtta säsonger av 

SVT-serien Solens mat (2002-2010). Övriga dokumentärer och utmärkelser:  

 

U137 på grund (2007). Nominerad till bästa dokumentär vid TV festivalen i Monte 

Carlo 2007. Prix Circom Regional 2005: Mördaren från Hörby belönad för bästa 

dokumentär av Circom Regional. Mostra Atlantic Television festival 1997 - Azorerna: 

Kronan - passion på djupet nominerad till bästa dokumentär. Guldklappan – 

Stockholm 1996-2000: Va fan é HIV-teamet , Kronan marinarkeologi ur Östersjöns 

djup och  Ensemble Mare Balticum - totalt fyra guldklappor (kultfilm.se).  
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 Linda Wästrik är regisör och dokumentärfilmare och har studerat vid International 

Center of Photography i New York, Art Institute i Chicago och högskolan för film och 

TV i Stockholm. Hon är bl.a. känd för sin flerfaldigt prisbelönta dokumentär Pappa & 

jag från 2000, i vilken hon försöker försonas med sin bittre och kallhjärtade far 

(sfi.se/sv/svensk-filmdatabas). Tipset om att kontakta Linda Västrik kom från Axel 

Danielson (Pangpangbröder), som nämnde hennes filmprojekt i Kongo där hon 

tillbríngat flera år med att dokumentera en pygméstam som hon kommit i nära kontakt 

med. Filmen heter Inkulal, blev klar 2010 och utsatte henne för flera tekniska 

utmaningar. Teamet tvingades bl.a. att spela in på det gamla analoga filmformatet 

16mm-film på grund av den extrema luftfuktigheten i Kongos regnskog, berättar Axel 

Danielson. Hon har med andra ord både profesionell erfarenhet av traditionell 

inspelningsutrustning för tv-produktion, och likt Axel Danielson en förmåga att tänka 

utanför lådan. 

 

 Rune Jonsson har arbetat med film och TV-produktion i 30 till 35 år, varav 26 år som 

anställd vid SVT i Växjö. Han började sin karriär som filmelektriker, då främst med 

spelfilm och reklam. De senaste 30 åren ligger Rune Jonssons spetskompetens på foto, 

främst inom dokumentär och dramaproduktioner. Hans företag heter Bildaren och 

sysslar även med utbildning/fortbildning inom branschen.  

 

 Den fjärde testpersonen är Axel Danielson som nämnts tidigare i arbetet. 

 

 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Under den teoretiska forskningen hämtades information från olika källor så som 

professionsartiklar, litteratur och kvalitativa intervjuer. Valet att söka information ur 

professionsartiklar kom naturligt, eftersom de bygger på uppgifter som är sammanställda och 

praktiskt utförda av professionella yrkesmän inom branschen. Litteraturen har främst använts 

för att kunna benämna ljudtekniska begrepp och fastställa en ljudteknisk standard av 

inspelningsutrustning för dokumentärfilm. Semistrukturerade intervjuer hölls på grund av att 
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dess struktur ger möjlighet att låta den intervjuade svara både kortfattat och långdraget 

beroende på frågans karaktär. Att ställa samma frågor till olika informanter behöver 

nödvändigtvis inte betyda att svaren blir lika. Däremot underlättar det sammanställningen 

gällande strukturering av svaren. För analys av intervjuerna användes metoden narrativ 

strukturering som ger en berättande struktur till intervjuerna (Den kvalitativa 

forskningsintervjun, Steinar Kvale, 1997, s. 174). Professionella dokumentärfilmer har även 

studerats för att få en uppfattning om karaktären hos ljud som spelats in med traditionella 

metoder. 
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4 Resultat 

Här redovisas testgruppens åsikter och resonemang kring resultatet på den här 

undersökningens produktion. Utifrån dessa åsikter samt forskningen som gjorts för denna 

undersökning besvaras sedan de frågor som ställts i problemområdet. 

 

4.1 Testgruppens åsikter 

Samtliga personer i testgruppen har analyserat produktionen utifrån följande frågor: 

 

1. Bortsett från småländskan, hur upplever du kvaliteten/tydligheten i dialogerna? 

2. Hur tycker du att helhetskänslan påverkas av den närgångna ljud- och bildinspelningnen? 

3. Hur upplever du förhållandet mellan dialoger och övriga ljud i scenerna? 

4. Övriga synpunkter. 

 

Per Anders Rudelius är imponerad över ljudarbetet. Många filmer, inte minst dokumentära 

skildringar, faller ofta på det, säger han. Att man inte hör dialogen utan hänvisas till textning. 

I detta fall tycker han tvärt om att dialogerna är både tydliga och distinkta. Även det 

närgångna filmandet verkar tilltala honom. ”Jag gillar när kameran är med i skeendet och man 

som tittare känner sig mer som att man är med” säger han. Han tycker att man ibland saknar 

ögonkontakt men att principen fungerar bra i det stora hela. På frågan om föhållandet mellan 

dialoger och övriga ljud i scenerna svarar han att ljuddesignen är av väldigt hög kvalitet och 

att nivåerna mellan dialog och miljö/musik är väl avvägda. Han avslutar med en kryptisk 

komplimang genom att fråga hur mycket av dialogen som är dubbad, d.v.s. i en studio pålagd 

röst i efterhand. 

 

Dokumentärfilmaren Linda Västrik, som även hon tittat och lyssnat på filmen, upplever 

ljudkvaliteten som något okänslig. Men hon tilläger också att det inte blir bättre med den 

utrustning som använts, och skyller således inte på inspelningsmetoden och filmaren i sig. 

Hon tycker att produktionen är välgjord helhetsmässigt och har inga invändningar mot 

tydligheten i dialogerna, men menar att hon jobbar för att hennes filmer ska fungera i en 

biograf och att hon jämfört detta material på samma sätt. Istället för en ZOOM H4n 

rekommenderar hon därför en riktmikrofon vid namn Sennheiser 60a och med en separat 

inspelningsmodul, t.ex. Sound devices. Detta är samma utrustning som Ljudteknikerna Axel 

Danielson, Michel Wenzer och Lars Jameson nämnde i intervjuerna. Det verkar med andra 



 

sida 23 

ord som att dessa erfarna filmare och ljudtekniker allihop är överrens om vilken typ av 

utrustning som bör användas för ljudupptagning i dokumentärfilm. Hon tycker att bilden ser 

bra ut, men att sättet filmen är inspelad på hade lämpat sig bättre för ett intensivare drama. 

 

Rune Jonsson tycker att dialogerna är bra och tydliga. För övrigt gillar han dialekter och 

tycker att det i det här fallet tillför storyn. Det närgångna filmandet tycker han skapar 

dynamik i berättandet tack vare det varierande bild/ljudutsnittet och han har inga problem att 

urskilja dialogen med atmosfärljudet och övriga ljudeffekter. Därefter berättar han att det i 

särklass vanligaste klagomålet till Sveriges Televisions Progamupplysning (den så kallade 

Klagomuren) är just på ljudmixen, och framförallt nivåerna på musiken. Rune Jonssons 

analys av problemet – och det är ett verkligt problem, menar han – är att man som 

ljudtekniker/mixer i TV-världen har en otacksam syssla. Om ljudet är bra och fungerar bra då 

lägger en vanlig konsument inte märke till ljudet, det är ofta först när det inte fungerar. Han 

tror att många ljudläggare därmed vill sätta egna avtryck i filmerna genom att ”höras för 

mycket” - alltså lägga effekterna på allt för höga nivåer. En annan bidragande orsak han 

nämner är att man som ljudtekniker ofta arbetar innesluten i en optimal miljö med god 

lyssning. Avlsutningsvis ger han berömmelse för det goda arbetet med produktionen och 

önskar lycka till i en tuff bransch. 

 

Axel Danielson har inte heller några invändningar mot tydligheten i dialogerna utan tycker att 

de är tydliga och välbalanserade. Det närgångna filmandet tycker han ger en intim känsla och 

hans tolerans gentemot bilderna ökar. När det kommer till förhållandet mellan dialoger och 

övriga ljud tycker han att man kunde ökat dynamiken mellan miljöljud, atmosfärer och 

trampat ljud (ljud som t.ex. fotsteg och klädprassel inspelat i efterhand) i vissa scener, samt 

mellan scenerna sinsemellan. I övrigt tycker han att ljudet fungerar bra och att filmen är en 

”bra förtätad skildring av unga mäns vardag”. 
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5 Diskussion & slutsats 

För att undvika att trampa oss själva och andra ljuddesigners på tårna, vill vi poängtera att det 

här experiementet inte på något sätt gått ut på att dumförklara all typ av ljudutrustning som 

kräver mer än en person i inspelningsteamet. Vi påstår således inte heller att den tekniska 

metod som vi valt att kalla Närupptagningsmetoden är fullständigt oomkullrunkelig, utan 

snarare ett lätthanterligt alternativ för den spontana dokumentärfilmaren med ett öppet sinne 

och en ambition att på egen hand kunna komma nära inpå det som ska dokumenteras. Det är 

en metod som vi med erfarenhet av detta arbetets resultat kan rekommendera för situationer 

då det inte är möjligt med fler än en person i inspelningsteamet och då närhet, trovärdighet 

och spontanitet är minst lika viktigt som teknisk kvalitet. 

5.1 Tydlighet och teknisk kvalitet 

Standardmetoderna för att spela in ljud i dokumentärfilm som beskrivs i teoridelen, kräver 

som sagt att minst en person utöver fotografen, d.v.s. en ljudtekniker, hanterar ljudet för att 

uppnå god kvalitet. Inspelningsmetoden som Michel Wenzer använde sig av i At night I fly, 

med både handhållen mikrofon och myggor, är ett exempel på en inspelningsutrustning som 

inte är möjlig att manövrera samtidigt som man filmar. Men det ska ocskå tilläggas att 

utrustningen han valt är optimal för just den inspelningssituationen han beskriver, vilken hade 

skapat problem för en person som valt att använda sig av Närupptagningsmetoden. Tack vare 

myggmikrofonerna och sin handhållna riktmikrofon hade Michel Wenzer möjlighet att fånga 

röster från personer som befann sig på helt olika platser i rummet och samtidigt behålla 

tydligheten i dialogerna. Annat gäller för Närupptagningsmetoden som kräver att de som talar 

befinner sig på relativt kort avstånd från varandra och kameran, vilket innebär att metoden 

inte är lämplig för vilken typ av situation som helst. 

 

I observerande och medverkande dokumentärer offrar filmmakaren teknisk kvalitet för att 

smidigt och effektivt kunna vara med i och fånga skeendet på plats. Men det man offrar bör ju 

också vara proportioneligt med det man vinner i och med uppoffringen. Vi anser att sådant är 

fallet gällande Närupptagningsmetoden, förutsatt att användaren av metoden har förmågan att 

hantera den på rätt sätt, samt vid rätt situation. Att man inte ”fumlar med skiten” som Michel 

Wenzer utryckte det.  

 

Inspelningsförhållandena som rådde under inspelnignen av produktionen för denna 

undersökning var optimala för att uppnå god ljudkvalitet och ett trovärdigt berättande med 
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hjälp av Närupptagningsmetoden. Antalet scener som var möjliga att spela in på grund av att 

endast en fotograf med Närupptagningsmetoden fanns med i inspelningsteamet var betydligt 

större än det antal scener som var tvugna att tas bort på grund av att förhållandena inte stämde 

överrens med utrustningen (d.v.s. att mikrofonen befann sig för långt ifrån ljudkällan).  

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att i inspelningsteamet för en dokumentärfilm minska 

antalet personer till att en person sköter både ljud och bild, utan att reducera kvaliteten på 

resultatet, förutsatt att inspelningsförhållandena fyller de tekniska krav som 

Närupptagningsmetoden innebär för att generera tydliga dialoger. Eftersom 

Närupptagningsmetoden, som användes vid hela inspelningen av produktionen för denna 

undersökning, hanterades under rätta teknsiska omständigheter uppstod inga större problem i 

slutskedet. Av testgruppens svar att döma blev dialogerna tydliga, även nivåerna mellan de 

olika ljuden var acceptabla. De tekniska utmaningarna innebär att fästa mikrofonen på rätt 

sätt, hålla rätt avstånd mellan utrustningen och ljudkällan och att välja rätt situation för 

utrustningen, ev. avstå från Närupptagningsmetoden om flera personer med stora avstånd från 

varandra ska prata på samma gång. Om man som filmskapare inte uppskattar det närgångna 

bildutsnittet som denna metod medför, är den inte något alternativ. 

 

5.2 Estetisk påverkan 

Filmen visades för ett hundratal personer utöver testgruppen och kommentarerna från dem 

handlade mestadels om närvarokänsla. De tyckte att det fanns en stark trovärdighet i 

berättandet och att de kände sig delaktiga i händelserna. En annan intressant synpunkt från 

åskådarna var att de kände en slags gemenskap med karaktärerna i filmen och gärna hade 

velat träffa dem i verkligheten. Precis som Axel Danielson pratar om angående sin film 

Pangpangbröder, berodde denna känsla rimligtvis på att karaktärerna i filmen vågade vara sig 

själva fullt ut, vilket hade varit svårt att uppnå om fler än en person funnits med bakom 

kameran. Samtliga personer i testgruppen var positiva till det närgångna filmandet och tyckte 

att det gav en intim och dynamisk känsla till filmen. Utifrån detta kan vi konstatera att den 

estetiska påverkan Närupptagningsmetoden hade på helhetskänslan i produktionen var positiv. 
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5.3 Mansgrottan 

Produktionen för denna undersökning är en kort dokumentärfilm kallad Mansgrottan och 

skildrar två smålänningars ungkarlsliv. Om man ska försöka placera filmen under 

någon/några av dokumentärens sub-genrer, borde den hamna någonstnas mellan 

observational, participatory och poetic documentary. Tanken med filmen var att skildra 

karaktärernas agerande så som de hade skett utan kamerans närvaro. Filmen var i princip 

tänkt att fungera som ett titthål in i de två smålänningarnas vardag, vilket ger filmen en 

observerande karaktär. Samtidigt var dokumentärfilmaren under hela inspelningen närvarande 

i alla händelser och hade under lång tid levt med karaktärerna för att skapa trovärdighet i 

berättandet, men hade ingen avsikt att påverka deras agerande. Professorn Bill Nichols 

(Introduction to Documentary) talar dock om att man som dokumentärfilmare alltid har en 

viss makt över vad som sker och inte sker framför kameran, samt att det faktum att kameran 

faktskt finns där, förutsatt att den inte är dold, gör att en viss påverkan på de som filmas mer 

eller mindre alltid äger rum, oavsett filmskaparens avsikt. 

 

Mansgrottan försöker förmedla en känsla, snarare än en konkret sanning om ungkarlslivet i 

Småland. Händelserna i filmen skildras inte heller i en given narrativ följd. Detta stämmer 

således in under beskrivningnen för poetic doucumentary. 

 

Mansgrottan finns i skrivande stund att se och höra på addressen 

https://vimeo.com/45093450. 

 

 

6 Ordlista 

Mono - upptagningen och återgivning av ljud via en kanal 

Postproduktion – arbetet som görs i efterhand, så som ljudläggning och klippning av inspelat 

filmmaterial. 

Stereo – upptagningen och återgivning av ljud via två kanaler 

 

 

 

 

https://vimeo.com/45093450
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