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Abstrakt 

”I ett litet förråd i Värmland hittades nyligen några tavlor som visat sig haft ett verkligt 

inflytande i utvecklingen av modernismen.”  

Detta är ett citat från inledningen av den fiktiva dokumentärfilm jag skapade som konstnärligt 

forskningsprojekt, vilket ingick i mitt avslutande självständiga arbete på IBIS, Konstfack. 

Filmen med titeln ”Autoismens Apostlar” som blev under 20 min lång visades rullande i en 

TV-monitor i samband med Konstfacks vårutställning.  Filmen handlar om upptäckten av en 

hittills okänd konströrelse som florerade i Paris i början 1900-talet och som påverkade 

futurismen och kubismen genom sin fascination över och ockulta dyrkan av, olika motordelar. 

Några gånger visades den på stor duk och vid ett tillfälle anordnade jag ett samtal efter 

visningen där en moderator från Konstfack och konstexperten från Lund samtalade. Av 

frågorna från publiken förstod jag att en del personer tolkade filmen som en sann berättelse.  

Vilka berättarmässiga och filmiska grepp bidrar till att den aktuella filmen framstår som 

trovärdig? Forskningen kring att skapa dokumentärfilmen gjordes mot bakgrund av att vi 

lever i en tid när behovet av mediekompetens och källkritiskt kunnande ökar. Med hjälp av 

socialsemiotiska analysmetoder och multimodala begrepp analyserade jag filmen. På så sätt 

fick jag syn på hur filmens verklighet kan representeras, hur aktörerna i filmen positionerar 

sig, (vilket indirekt visar hur betraktaren positioneras) och hur filmen inom den här specifika 

genren organiserar mediets olika modes för att skapa trovärdighet och begriplighet.  

Vilka mediepedagogiska möjligheter framträder ur undersökningen? Min undersökning kan 

ses som en diskurs-analys av dokumentärfilmsgenren. Att göra elever medvetna och kritiska 

genom att arbeta med att skapa fiktiva berättelser i en viss genre ser jag som ett möjligt 

mediepedagogiskt projekt i skolan. Detta skulle kunna ge bättre förutsättningar för elever att 

tolka och kritiskt granska budskap i de medier de omger sig med. 

 

Nyckelord 

Socialsemiotik, multimodal teori, modes, modalitet, metafunktioner, Diskurs, Mockumentär, 

Fiktiv dokumentär,  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Vad är sant och vad är falskt? Idag möts vi av en mängd information via sociala medier, men 

sanningshalten verkar minska. Just nu pratas det om en viss förskjutning i sanningsbegreppet. 

En misstro mot politiker och journalister har ökat. Olika kontexter har olika trovärdighet. 

Olika ”sanningar” florerar samtidigt i medierapporteringen.  

Hur vi uppfattar vår omvärld och vår historia, och hur vår historia blir återberättad beror på en 

mängd orsaker, vilken diskurs vi befinner oss i, vilka normer som reglerar oss och i grund och 

botten, vilka som i det fördolda sitter på makten. Narrationens kraft att skapa mening och 

sammanhang ska inte heller förminskas. Vem hade brytt sig om Leonardo da Vincis 

konstverk Mona Lisa om det inte var så att tavlan blev stulen och sedan återfunnen? Historien 

om det återfunna mästerverket är en kraftfull berättelse och har skapat mening på ett sådant 

sätt att den även förändrat hur många människor värderar detta verk ur konsthistorisk 

synvinkel. 

Som lärare i bild och media har jag ett ansvar för vad jag lär ut om vår samtid och vår historia 

för mina elever. Elever måste bli utbildade i hur de ska granska fakta de möter i olika medier, 

dvs de måste lära sig använda källkritik. De behöver redskap för att förstå narrationens kraft 

som meningsskapande. Att införliva källkritik i undervisningen har blivit allt viktigare i 

skolan. Att alla i samhället förstår och har redskap att tolka den information som omger oss 

genom olika medier är en demokratisk fråga.  

För min konstnärliga forskning ville jag göra en kort dokumentärfilm där jag försöker ljuga så 

övertygande som möjligt. Filmen handlar om upptäckten av en påhittad konströrelse, dvs ett 

antal målningar och brev som visar på en aktiv konstproduktion bland rörelsens medlemmar 

och som någon plötsligt hittar i en undanskymd vrå. Filmen ska använda sig av olika 

mediespecifika grepp, eller semiotiska resurser, modes (engelska) för att övertyga betraktaren 

om sanningshalten i berättelsen. Begreppet semiotiska resurser, modes, är centralt inom 

multimodal teori, vilket jag använder som teoretisk ram i denna studie. 

 

1.2 Bakgrund 

Den här undersökningen görs med bakgrund av den märkliga förskjutningen i betydelsen av 

sanning och fakta, ”alternative facts”. Det begreppet myntades av President Trumps rådgivare 
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Kellyanne Conway under en intervju 22 januari 2017, när hon försvarade pressekreterare Sean 

Spicer som under en presskonferens hävdade att antalet närvarande vid Donald Trumps 

invigning som President, var många fler än de konkreta bevisen visade.1  

Denna förskjutning av sanningsbegreppet kan tyckas symptomatisk för det nuvarande 

presidentstyret i USA men det verkar finnas en strömning i vår omvärld att dels misstro den 

information som sprids via olika medier, men också en trend att alltför lätt lita på information 

som passar ens egen verklighetsuppfattning. I vårt behov av att skapa mening i vad som 

händer omkring oss är vi benägna att tro på rykten och uttalanden om retoriken eller sättet 

informationen framförs på görs på ett övertygande sätt.  

Vi behöver bli medvetna om i vilket sammanhang och vilka dolda krafter som har intresse av 

att påverka oss i olika riktningar. Med andra ord behöver vi bli diskursmedvetna. 

Det är viktigt att vi utbildar våra elever i att tolka de medier som omger dem så att de själva 

förstår och kan skapa mening i den värld de lever i. Genom att förstå och arbeta med det 

multimodala språket kan de på så sätt själva göra sin röst hörd och kommunicera i samhället 

och resten av världen de lever i. vilket är en demokratisk rättighet.  En del av 

kunskapsområdet mediekompetens är att lära sig vara källkritisk. Så här står det på 

skolverkets hemsida angående källkritik:  

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i 

olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens i en uppkopplad skola, på fritiden och som 

medborgare. Lärarens utmaning är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, 

värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor.2 

 

Jag väljer att arbete med film för att undersöka dess språk i förhållande till dess modalitet.3 

Den kanske kraftfullaste genren vad det gäller modalitet inom filmmediet är 

dokumentärfilmen. Vi har större benägenhet att tolka dessa filmer som sanna på grund av dess 

tradition av verklighetsskildrare. Dokumentärer använder sig av genre-specifika element för 

att övertyga åskådaren. Även om dokumentärer skildrar en viss verklighet så är produktionen 

alltid vinklad och tolkat åt någon riktning. Eftersom dokumentärfilmsgenren är så starkt 

                                                           
1 http://www.independent.co.uk/news/world/americas/kellyanne-conway-sean-spicer-alternative-facts-lies-press-briefing-

donald-trump-administration-a7540441.html (hämtat den 23 maj 2017) 
2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kompetensutveckling/sju-timmar-om/kallkritik-

for-gymnasieskolan/kallkritik-for-gymnasieskolan-1.245070 (hämtat den 23 maj 2017) 
3 Detta begrepp introduceras närmare på s 10 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/kellyanne-conway-sean-spicer-alternative-facts-lies-press-briefing-donald-trump-administration-a7540441.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/kellyanne-conway-sean-spicer-alternative-facts-lies-press-briefing-donald-trump-administration-a7540441.html
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kompetensutveckling/sju-timmar-om/kallkritik-for-gymnasieskolan/kallkritik-for-gymnasieskolan-1.245070
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kompetensutveckling/sju-timmar-om/kallkritik-for-gymnasieskolan/kallkritik-for-gymnasieskolan-1.245070
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förknippad med hög modalitet tyckte jag det skulle vara intressant att konstruera en så 

trovärdig lögn som möjligt med dokumentärfilmens olika modes.  

Jag har valt att berätta en förljugen historia som berör konsthistorien för att indirekt peka på 

hur konsthistorien konstrueras beroende på den diskurs den skapats i. Att den historiska 

skildringen av konstnärlig verksamhet oundvikligen förvrängs genom människans behov av 

tydliga narrationer och en specifik syn på verkligheten. 

Jag har tidigare i min utbildning på IBIS gjort en fiktiv dokumentär. Under en kurs i att göra 

dokumentärfilm kom jag på idén att det vore roligare att ljuga inom dokumentärfilmsgenren. 

Det projektet var oerhört lustfyllt och lärorikt och kändes inte alls som en studieuppgift utan 

allt arbete grundade sig i mitt genuina intresse för att färdigställa filmen.  

I ett inslag från UR berättar Josef Sahlin, lärare på Årstaskolan i Stockholm om ett projekt i 

skolan som ett led i att bli mer kunniga i källkritik, får eleverna skapa egna lögner som sedan 

läggs ut på nätet.4 Läraren berättar om konkreta problem som kan uppstå, tex att hålla 

elevernas arbeten inom lagliga ramar, men att eleverna deltar i arbetet med en större 

arbetsglädje än vanligt. Det är faktiskt roligt att luras! 

 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att få syn på de beståndsdelar, semiotiska resurser, en film kan 

konstrueras av för att upplevas som trovärdig. Hur kan man skapa en narration med hög 

modalitet, som tydligt gör anspråk på att skildra sanningen? Den kunskapen kan 

förhoppningsvis fördjupa förståelsen för filmmediets makt att påverka sin omgivning. 

Människan har ett stort behov av att förstå och skapa mening och jag kan se hur den här 

metoden skulle kunna användas i ett mediepedagogiskt projekt. Att skapa egna fiktiva 

dokumentärfilmer bör vara ett effektivt sätt att ge elever ett direkt och konkret sätt att förstå 

hur sanningar konstrueras, vilket ger bättre förutsättningar att tolka och kritiskt granska 

budskap i de medier de omger sig med. Det direkta ”hands on” pedagogiken och idén om att 

ljuga ihop en historia har potential att skapa en större studiemotivation. 

 

                                                           
4 http://urskola.se/Produkter/192646-Didaktorn-Ljuga-sig-till-sanning (hämtat den 23 maj 2017) 

http://urskola.se/Produkter/192646-Didaktorn-Ljuga-sig-till-sanning
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1.4 Frågeställning 

Vilka berättarmässiga och filmiska grepp bidrar till att den aktuella filmen framstår som 

trovärdig? Vilka mediepedagogiska möjligheter framträder ur undersökningen?  

2 Tidigare forskning 

 

Som exempel på konstnärlig forskning som känns relevant för mitt arbete väljer jag att 

beskriva Fredrik Helanders utställning Konstnär okänd.5 Den visades som separatutställning 

på Konstnärshuset i Stockholm under våren 2017. Projektet började med en tavla som 

Helander köpte på auktion där det inte gick att tyda vem som hade gjort verket. Helander 

funderade sedan ut utifrån bildens stil hela personens fortsatta och tidigare konstnärliga 

utveckling, var han hämtade inspirationen, vilka han mötte och i fortsättningen i vilka 

sammanhang han sedan verkade. Det här är ett annat sätt att ljuga på. Mitt arbete kan ses som 

ett försök till kritisk granskning av en genre, medan Helander skapar en egen värld som tillhör 

en osynlig persons hela liv. Detta utifrån att intuitivt förstå den diskurs som den okända 

konstnären kan ha arbetat i. Det vi har gemensamt är hur man kan fiktivt gestalta och 

kommunicera de olika konstnärliga ismerna som förekom under modernismen.  

Sandra Larsson har skrivit ett examensarbete inom området Medier, estetik och berättande 

som heter Animerad realism. Larssons uppsats handlar om att förstå nya mediers intåg, som 

animerade verk i den dokumentära genren.6 Larsson undersöker en grupp personers 

uppfattning av två dokumentärfilmer, där den ena är traditionellt filmad och den andra är 

animerad. De fick sedan besvara vilken som upplevdes som mest trovärdig (den dokumentära 

filmen upplevdes som mest trovärdig). Uppsatsen innehåller resonemang kring 

dokumentärfilmsgenren och vad som är realism. Larsson fokuserar dock på att undersöka det 

indexikala värdet i animerad film, presenterad i dokumentärfilm. I texten beskrivs 

indexikalitet så här: ”Indexikalitet kan förklaras som en del inom semiotik; läran om hur 

mening uppstår i exempelvis bild (Tomaselli, K. 1996:29). Essentiellt i beskrivningen är hur 

relationen mellan tecknet och det betecknade bygger på en närhet mellan de två.7 

                                                           
5Helander, Fredrik Okänd konstnär, 2017.   http://www.fredrikhelander.se/konstnar_okand.php  

6 Larsson, S. (2013). Animerad realism: En studie om att representera en verklighet med animerad bild och om uppfattningen 

av dess indexikalitet. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8202 

7 Ibid., s. 4 

http://www.fredrikhelander.se/konstnar_okand.php
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Larsson har precis som jag undersökt dokumentärfilmsgenren och vi har på så sätt 

beröringspunkter vad det gäller resonemang kring trovärdighet och realism. Jag är dock mer 

inriktad på vilka modes som ingår i dokumentärfilmsgenren för att skapa trovärdighet. Hennes 

undersökning är mer fokuserad på upplevelsen av trovärdighet i betraktandet av 

dokumentärfilmer och hon valde en gruppenkätundersökning som forskningsmetod.  

Konspiration 58 är en fiktiv dokumentärfilm i regi av Johan Löfstedt som handlar om en 

förening som försöker bevisa att fotbolls VM aldrig spelades i Sverige 1958 utan i själva 

verket spelades i Los Angeles.8 Filmen använde sig av genretypiska modes som fotobevis på 

att skuggor av byggnader ligger fel eller hävdandet att bilder är manipulerade. Syftet med 

filmen var att få publiken att bli mer källkritisk.  

3 Teori och tolkningsram 

Den falska dokumentären är resultatet av Konstnärlig forskning.   

Forskningsmetoderna är oftast handlingsorienterade, performativa, där egen konstnärlig 

produktion genom det materiella (som artefakter, utställningar, konserter, föreställningar, filmer, 

fonogram och litterära alster) ingår som en väsentlig del i problematisering, referensramar, 

argumentering och presentation i syfte att avtäcka dolda sammanhang, kritiskt undersöka 

samhällsfenomen eller synliggöra alternativa värden, perspektiv och scenarier. 9 

 Filmen används sedan för att för att bearbetas och analyseras. Utgångspunkten för 

bearbetningen och analysen är socialsemiotisk teori, dvs att all kommunikation är en social 

handling.10 Kommunikationen mellan människor är beroende av med vilka medel 

kommunikationen sker och i vilket sammanhang detta sker, dvs i vilken diskurs. 

Diskurs i det här sammanhanget har en koppling till socialkonstruktionistisk teori, vilket 

ingår i en hermeneutisk, kritisk eller postmodern tradition.11 Denna teori ser språket som en 

performativ handling, dvs språket konstruerar hur vi lever, tänker och uppfattar oss själva. 

Socialkonstruktionism menar att det inte finns en fast och sann verklighet utan hur vi ser på 

                                                           
8 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Konspiration_58 (hämtad den 23 maj 2017) 

9 Ämnesöverskrifter 2010, Kommittén för Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, Vetenskapsrådet 2010. 

http://www.vr.se/download/18.65001ace131e9a45eea8000304/1314106133565/KFoU+-amnesoversikt.pdf/  

10 Hodge och Kress (1988) Social semiotics. Ithaca, New York: Cornell University Press. 

11 Iedema Rick A. M. (2003) Multimodality, resemiotization: extending the analysis of discourse as multi-semiotic practice, 

Visual Communication 2003; 2;29 https://pdfs.semanticscholar.org/06f7/b2572524c8b34b63ece2028d0a245eb5f68c.pdf, 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Konspiration_58
http://www.vr.se/download/18.65001ace131e9a45eea8000304/1314106133565/KFoU+-amnesoversikt.pdf/
https://pdfs.semanticscholar.org/06f7/b2572524c8b34b63ece2028d0a245eb5f68c.pdf
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världen är en konstruktion genom språket. Dolda maktförhållanden påverkar konstruktionen 

av verkligheten och i o m det hur vi lever och förhåller oss till varandra.12   

Diskurs definieras av Kress och van Leeuwen som kunskap om en aspekt av verkligheten och 

på det sättet relaterbar till genre som kräver av sin publik en viss förförståelse. Diskurs är 

föregångare till all meningsskapande. ”all aspects of the making of the text are discursively 

situated and informed.”13 

Meningsskapande i det här sammanhanget ska alltså ses från en socialsemiotisk synvinkel. Att 

allt kommunikativt handlande grundar sig i och påverkas av vilken diskurs personen befinner 

sig i. Meningsskapande är en aktiv och konstruerande handling.  

Multimodal teori utgår från socialsemiotisk teori men fokuserar på att förstå de många olika 

sätt vi kommunicerar på. Här ingår begreppet ”det vidgade textbegreppet”, dvs vi kan se de 

olika verktyg vi har för att kommunicera med andra som likställda vid det klassiska 

kommunikationsverktyget text. 

Inom multimodal teori är de verktyg vi har för att kommunicera benämnda som socialt och 

kulturellt formade semiotiska resurser, eller teckensystem, engelskan modes. Allt format av 

människan eller placerat av människan i ett sammanhang är något som kommunicerar och har 

betydelse alltså. Detta blir extra tydligt i en analys av en film där alla olika modes såsom 

klippning, kostym och ljussättning samverkar för att berätta om något.14 

Socialsemiotik och multimodal teori är mycket användbara analysmetoder för att analysera 

rörlig bild och film. Multimodal teori ser att alla kommunikativa handlingar har tre 

övergripande funktioner. De här metafunktionerna kommer jag använda mig av i min 

bearbetning av filmen.  

Ideationell metafunktion: Hur verkligheten (händelser och i vilken omgivning) presenteras i 

materialet.  

Interpersonell metafunktion: Etablerar relationer mellan de som kommunicerar vare sig det 

är i en verklig eller fiktiv händelse eller mellan den fiktiva personen och läsaren/betraktaren. 

Textuell metafunktion: Hur materialet, texten (som består av Ideationella och Interpersonella 

                                                           
12 Burr, V. (2003). Social constructionism. (2. ed.) London: Routledge. 
13 Burn, A. & Parker, D. (2003). Analysing media texts. London: Continuum. S. 6 

14 Ibid.; Björkvall, A. (2009). Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 
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metafunktioner) är organiserad så att materialet blir begripligt. 15 

Modalitet:  Signalerar sanningsanspråk inom socialsemiotisk teori.  

Här nedan ser ni de olika modes som kan analyseras i film enligt Andrew Burn. 16 

Huvuddragen i denna modell är att inspelning och klippning kan kallas iscensättning-modes, 

medan musik, ljussättning, scenografi och skådespel skulle kunna översättas till bidragande 

modes. Bilden används i Burns egen multimodala analysmodell Kineikonic. Ett mode som 

inte står med här är typsnitt och utformning på texter, Titel, eftertexter undertexter tex. 

 

4 Metod 

4.1 Empiri 

Det empiriska materialet utgörs av den konstnärliga forskning som ledde fram till min fiktiva 

dokumentärfilm och utdrag ur loggboken från arbetet med filmen där jag resonerar kring de 

olika val som görs under arbetets gång. Jag refererar också till en visning av filmen som 

skedde under Vårutställningen 2017 i en av Konstfacks auditoriesalar med samtal efteråt.  

                                                           
15 Burn, A. & Parker, D. (2003). s. 6 
16 Burn, A. (2013). The kineikonic mode: Towards a multimodal approach to moving image media, 3/13, National Centre for 

Research Methods Working Paper, Economic & Social Research Center. 
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4.1.1 Sammanfattning av loggboken och av processen med att producera filmen  

Jag har funderat ut en historia som i möjligaste mån kunde vara sann. Jag ville också att den 

skulle ha något med konsthistoria att göra utifrån de tankar jag har i min inledning. Historien 

har växt fram med tiden och vissa spår har försvunnit under arbetets gång.  

 

Så här skrev jag i början av min loggbok:  

8 feb 2017 

Jag gillade idén med konst som är stulen, att det kan vara starten på det hela. Så jag har kollat på 

dokumentärer på Youtube och fastnade för detta att Hitler snodde en massa konst under ww2. 

Fantastiskt med dessa svartvita dokumentärbilder från kriget…. Så jag tänker mej att en film jag 

gör berättar om när konsten dyker upp någonstans och att den då försvann under kriget… Tänker 

mig sen att den här epoken ska ha skett samtidigt som Picasso och alla andra höll på i Paris. Att 

epoken bygger på alla föreställningar vi har av konst och konstnären, att mycket av den 

föreställningen av konst härstammar från Picasso-tiden (alltså inte bara Picasso men den spridda 

grupp som höll på främst i Paris).  

Sen får man presentera den här epoken i ett klassiskt lär-sammanhang och binda ihop den med 

alla andra epoker så det blir trovärdigt osv... 

Exempel på den stulna konsten är historien om att Leonardo da Vincis Mona Lisa som stals 

1911 från Louvren17  

Kanske hade inte tavlan varit lika känd om den inte blivit stulen? När det skapas historier på 

detta sätt tycker jag att det är ett tydligt exempel på människans behov av meningsskapande.  

Saker jag ville ha med:  

• Ockult rörelse vid sekelskiftet 1900  

Detta för att det faktiskt fanns många sådana rörelser på den tiden, men också för att göra 

berättelsen mer spännande och lockande. Att göra rörelsen lite hemlig gör det lättare att 

övertyga om att de fanns, trots att ingen kände till dem! 

• En konströrelse som skulle existera innan modernismen verkligen slog igenom. 

Det skulle placera min rörelse i själva epicentrumet av modernismen, där den startade, vilket 

ger min rörelse en oerhörd makt och inflytande. 

                                                           
17 https://historiskt.wordpress.com/2013/12/10/mannen-som-stal-mona-lisa/  (hämtat den 23 maj 2017) 

https://historiskt.wordpress.com/2013/12/10/mannen-som-stal-mona-lisa/
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• Paris och konstnärer och deras gemenskap och fantastiska skaparanda och kreativitet 

kring förra sekelskiftet. Idén om –ismer och att konsten utvecklas. 

 

Bilden av Modernismen, personerna som var drivande av de olika riktningarna under den 

period där många –ismer florerade, vår bild av denna epok har en stark symbolisk laddning 

för många människor över vad konst är. För att binda ihop historien med den verkliga 

konsthistorien kom jag på att min rörelse var ett för-stadie till futurismen, men även, vilket jag 

kom på senare, kubismen. Istället för symboler för fordon fart och kraft, fick tavlorna bestå av 

olika beståndsdelar av motorer. Dessa motordelar fotograferades och kunde på så vis 

monteras på tavlorna i olika vinklar. Det var genom de olika vinklarna som jag hävdade att 

kubismen måste ha tagit inspiration från min konströrelse.  

• Försöka enbart använda mig av manliga aktörer i filmen, både framför kameran men 

också vad de gäller vilka som ingick i den fiktiva konströrelsen. 

Konsthistorien har genom vår västerländska historia i möjligaste mån ignorerat kvinnliga 

konstnärer och vi har haft en stark tradition av att oftast använda oss av manliga aktörer när vi 

vill verka retoriskt övertygande i olika sammanhang. 

• Andra världskriget 

Det var ju tanken på att Hitler konfiskerade konst under kriget som fick mig att vilja inkludera 

Hitler, nazismen och andra världskriget. Samtidigt kunde jag då automatiskt inkludera gamla 

svartvita arkivbilder och filmer, vilket skulle ge högre trovärdighet åt min film och samtidigt 

likna dokumentärfilmer med samma eller liknande tema.  

• Från början ville jag att konsten skulle hittas i en mörk och trång vind eller källare. En 

plats som dignade av tavlor eller föremål.  

Detta ville jag för att associera instinktivt med Hitlers konfiskering av konst, att min berättelse 

hängde ihop med andra världskrigets händelser. I filmen blev det istället att den franska 

släktingen går upp på vinden för att visa en mystisk skulptur som användes av konströrelsen i 

deras ockulta riter. Besöket på vinden får då symbolisera en mental resa in i något mystiskt. 

Skulpturen och tavlorna var fortfarande undangömda bland andra saker, så associationen kan 

ändå kan göras. Jag gillar idén med ett myller av saker som vi gömmer eller stuvar undan och 
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sparar. Jag tycker det symboliserar den betydelsebärande historia vi som människor bär med 

oss. 

• En stökig och undangömd men ändå genuin plats där konsten hittas och en genuin 

person med lantlig dialekt som hittar konsten.  

Detta hänger ihop med det tidigare resonemanget men bygger på att vi kan uppfatta lantlig 

miljö och personer från landsbygden som mer trovärdiga. Jag spelade in scenen med en annan 

person först. Denna person kunde kanske ha uppfattats som ett ”original” med mycket bred 

dialekt, färgstark och en väldigt stor mängd skrot på gården där konsten skulle hittats. Tyvärr 

kunde han inte agera så bra framför kameran och det var väl inte så troligt att han skulle haft 

tavlorna bland massa bråte på gården. Under tak visserligen, men ändå. Personen som istället 

är med i den färdiga filmen är mindre av en kliché och kanske lite oväntad i sammanhanget. 

Detta upplever jag höjer trovärdigheten, märkligt nog.  

• En konsthistoriker med Lunda-dialekt som skulle både uttala sig som expert kring min 

konströrelse och vara speaker i filmen. En person som talar ett annat språk än svenska, 

i det här fallet en fransk familj. Från början hade jag funderingar på både det franska, 

ryska och tyska språket. Textade översättningar till andra språk. 

Lunda-dialekten har för många en stark association med kultur, expertutlåtanden och 

faktaproduktion. Det franska språket kan associeras med den epok historien handlar om men 

också att det ger trovärdighet och respekt till filmproduktionen, att inspelningen görs 

internationell. Textning till annat språk ger också en ökad trovärdighet till filmproduktionen. 

Alternativet hade kunnat vara dubbning till annat språk, något som jag ser verkar vanligt i den 

här dokumentärfilmsgenren.  

• Tillfällen där föremål eller meningsskapande tecken visas i ett annat medium, som att 

tala via Skype, ett annat språk, målningar som visas avfotograferade, foton som är 

avfilmade, text som är översatt osv.  

Jag uppfattar det som att genom att poängtera själva medieringen av olika kommunikativa 

resurser så ökar dokumentärens trovärdighet.  

8 april 2017 

Flera gånger har jag tänkt på att det verkar som trovärdigheten ökar när ett 

tecken/meddelande/händelse transformeras genom flera medier. Som att tavlorna inte visas på 

plats i vårutställningen utan visas via ett fotografi. Att använda lite främmande språk, att filma 

någon som tittar på en film, eller som jag tänkte från början, en intervju inspelad via Skype. Nu 
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har jag även ett manipulerat foto som är omgjord till en fototavla, dvs ett föremål som från 

början var tänkt som en händelse i historien.   

Att komma på hur den färdiga filmen skulle bli har inte varit en rak process. Här är några 

utdrag från min loggbok:  

2 mars 2017 Fundering i duschen:  

Har varit emot tidigare att ha kvinnor med i berättelsen eftersom jag har fokus på att ljuga så 

trovärdigt som möjligt. Men om fokus är på att Hitler förvrängde historien så kanske det är 

något positivt att ha med kvinnor.  

Idé idag.: Eftersom Hitler hade sökt till konstskola. Kanske en barndomskompis, en kvinna kom 

in. Hon flyttade sen till Paris och blev väldigt omtyckt med alla. Hade ett hov av vänner som 

älskade fart och bilar, ockultism. De gjorde dessa bilder men att den här kvinnan gjorde bilderna 

som sen Picasso och Braque härmade, influerade både dem, ready-made och futurismen. (hon 

dog i kriget som pilot) Det är därför Hitler hatade ny konst. Gillade inte futurismen. Satsade på 

annan konst. 

I Paris: ett barnbarn till en beundrare sparade hennes verk. 

En person i rörelsen flydde/ flyttade till Ryssland 

Sammanfattning av arbetet med att färdigställa filmen är att jag inte utgick från en specifik 

sub-genre inom dokumentärfilmsgenren utan planerade varje del utifrån en intuitiv känsla av 

vad som verkade vara det mest övertygande sättet att berätta min historia. Filmen bygger på 

tre sekvenser inspelad på tre olika platser med en del arkivfilmer och bilder emellan 

sekvenserna. Jag skrev manus med bildutsnitt och repliker innan varje inspelning. Speaker var 

också nedskriven. Beroende på aktör gick det att improvisera något vid inspelningen. 

Inklippsbilder var ibland planerade och ibland improviserade. Målningarna och skulpturen i 

filmen skapades på förhand och fotografier preparerades för att se trovärdiga ut.  

 

4.1.2 Beskrivning av filmen i korta drag 

V är personen som agerar i Värmland. P är mannen i Paris. L är konstexpert, även speaker. 

Historien är rakt berättad med inslag av arkivbilder och filmer för att knyta filmens berättelse 

med historiska händelser. Hela filmen har engelska undertexter. Några mystiska tavlor hittas. 

Jag är mig själv och är filmare, jag hörs ibland, två gånger är jag framför kameran och 

betraktar. Det är diffust vem som leder filmprojektet. Jag kanske arbetar åt någon eller ett 

produktionsbolag. Kanske är L hjärnan bakom, kanske vi samarbetar. Den person som hittade 

tavlorna visar dem åt mig. ”Jag” beger mig till Paris därför att brev och foton leder mig dit. 

Där får jag ytterligare information kring mysteriet. I slutet uttalar sig L som sakkunnig om de 

bilder som upptäcktes och vi får svar på vilka som gjort bilderna och vilken betydelse de hade 

i konsthistorien. Tavlorna visade sig tillhöra ett ordens-sällskap, ett hemligt sällskap där en 
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exklusiv skara dyrkade delar av motorer med ett lätt stråk av ockultism. De gjorde målningar 

och även skulpturer där delar av motorer och ockulta tecken samsades. Genom brev som 

hittas i Värmland och i Paris, kunde sedan konsthistoriken komma fram till att dessa bilder 

påverkade både Kubismen och Futurismen.  

4.1.3 Beskrivning av samtalet efter filmvisning 

Efter visningen av fake-dokumentären på Konstfack ledde en moderator ett samtal där jag och 

”experten” var närvarande. Samtalet gick ut på att efterlikna ett troligt samtal i sammanhanget 

där publiken på slutet fick ställa frågor. Det var flera i publiken som ställde sådana frågor att 

vi förstod att de trodde på filmens historia. Det är möjligt att några personer gick ifrån 

filmvisningen i tron att Autoismen var en konströrelse som har existerat. Att lura publiken på 

detta sätt kan ses som en etisk icke försvarbar handling. Dessutom är det möjligt att insikten 

om filmmediets och i det här fallet dokumentärfilmsgenrens förmåga att lura betraktaren har 

gått förlorad genom att inte avslöja lögnen på plats. Jag fick dock tag på några personer från 

publiken efteråt och kunde då berätta att filmen var en osann berättelse. Nu är berättelsen om 

en påhittad konströrelse en inte så allvarlig lögn och det är möjligt att när de eventuellt lurade 

personerna senare funderar över filmens innehåll, själva inser att historien inte verkar trolig. 

Om de sedan försöker söka information som skulle styrka min berättelse, skulle de inte hitta 

någon sådan information. Det är alltså möjligt att filmen kan locka till eftertanke kring 

mediets förmåga att luras i efterhand.  

 

4.2 Urval och avgränsning 

Mitt urval i arbetet är att fokusera den färdiga filmen och hur den är berättad. Jag kan 

eventuellt referera till mina loggboksanteckningar men avstår från att analysera 

arbetsprocessen fram till den färdiga filmen. Genom att fokusera på det färdiga resultatet blir 

det lättare att konkret analysera filmens byggstenar med hjälp av socialsemiotiska 

analysmetoder och med hjälp av multimodala begrepp.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag analyserar den film jag producerade. Jag har valt att göra en film som liknar den 

dokumentära genren utan att medvetet välja en specifik sub-genre. Jag strävade efter att 

berätta så trovärdigt som möjligt utifrån att filmen handlade om upptäckandet av en relativt 

hemlig men ändå betydelsefull konströrelse inom modernismen.  



 16 

Jag har under kapitel 5, Analys 5.1 bearbetat materialet på följande vis: Först genom att 

beskriva varje filmklipp för sig och numrerat dem, sedan har jag färgkodat filmen på följande 

vis:  

Brunt är markerat över titelrutan och eftertexter. 

Grått är markerat över allt prefilmiskt material. 

Lila är markerat över de två inklippsbilderna av tavla och fotografi. 

Grönt är scenen i Värmland och tillsammans med ljusgrönt bildar de en separat sekvens. 

Turkost markerar scenen där jag besöker den franska familjen i Paris och tillsammans med 

ljusturkost och ljusblått markerar de hela sekvensen med besöket i Paris.  

Orange markerar scenen hos Lunda-personen L, Experten 

 

Jag har försökt ta med så många modes som möjligt i texten. Vid några tillfällen har jag lagt 

ihop flera filmklipp under samma siffra om jag tyckt det känts funktionellt. Denna text är 

sedan grunden för min analys även om jag har tillgång till den färdiga filmen. Jag använder 

mig av en socialsemiotisk analysmetod beskriven av Rick Iedema.18 Iedema beskriver att man 

kan dela upp analysen i sex olika nivåer. De sex nivåerna är följande:  

1. Bildruta 

2. Filmklipp 

3. Scen (kan bestå av flera filmklipp men inom samma narrativa tidsrymd) 

4. Sekvens (En indelning som inte behöver följa en tidskontinuitet men följer en 

händelse, karaktär eller tema) 

5. Uppdelning efter filmens dramaturgi eller filmens retoriska argumentation 

6. Ett tillägg av mig: Prefilmiskt (arkivmaterial) och Profilmiskt (inspelat av mig)  

7. Genre 

Jag valde att göra analys av materialet enbart på nivå 3 (som består av tre scener) samt på nivå 

6 och 7. Jag valde dessa tre scener för att jag upplever dem som de viktigaste scenerna för 

historiens uppbyggnad. 

                                                           
18 Ledema, R. (2001) Analysing Film and Television: a Social Semiotic Account of Hospital: an Unhealthy Business. Van 

Leeuwen, T. & Jewitt, C. (red.)  Handbook of visual analysis. London: SAGE. 
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Dessa olika stadier analyserades en i taget utifrån metafunktionerna Ideationella 

metafunktioner, Interpersonella metafunktioner, Textuella metafunktioner samt Modalitet.  

 

4.4 Etik 

Jag har följt de forskningsetiska principer inom humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning 

som rekommenderas av Vetenskapsrådet. Skyddet för individen kan delas upp i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  19 Vid visningen av min film framkom att några i publiken blev lurade att tro 

att filmen berättade en sann historia. Detta går ju att ifrågasätta utifrån forskningsetiska 

principer.20 Nu var inte publiken en del av mitt forskningsarbete och de inblandade i arbetet 

var inte förda bakom ljuset. Jag skriver mer om detta på sidan 15. 

5 Bearbetning och analys 

Först redovisas bearbetningen av filmen, sedan analyserar jag delar av filmen enligt en 

socialsemiotisk metod och slutligen redovisar jag ett resultat under kapitel 6.1, 6.2 utifrån 

analysen. Jag valde att analysera tre scener då dessa tre tydligast berättar filmens innehåll. 

V är personen i Värmland. P är mannen i Paris. L är konstexperten från Lund, även speaker. 

5.1 Beskrivning av filmen i detalj  

1. Filmen börjar med Nürnbergrättegången. Vi ser en översiktsbild på en stor åhörarsal. 

Filmen är gammal, analog och i svartvit. I filmen är det en amerikansk man som 

berättar om förteckningar över konfiskerad konst och värdefulla kulturella föremål. 

Han pratar med ryggen vänd mot kameran inför en massa personer och delar ut 

förteckningar. Över dessa bilder börjar den svenska speakern prata. Speakern är 

samma person som i slutet av filmen kan berätta om konströrelsen. Speakern berättar 

om detta att nazisterna konfiskerade konst som sedan hittades av de allierade och att 

en konsekvens av andra världskriget var att konsthistorien därmed förvanskades. Som 

övergång till titel och nästa scen berättar speakern om att man nyligen hittat målningar 

                                                           

19 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2017-05-23)  

20 Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (2. uppl.)      

Lund: Studentlitteratur, s. 196. 
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som sedan visar sig ha oanad betydelse för modernismen. Över ljudspåret från 

arkivfilmen börjar musik tona in. Bilden tonar ut i svartruta. 

2. Bilden är fortfarande svart när titeln ”Autoismens Apostlar” tonar upp, strax efter 

tonar undertexten upp, – den gömda konströrelsen.  

3. Bilden tonar upp från svart och vi ser en helbild på dörren till ett hönshus och ett antal 

höns är på väg ut. Hönskackel hörs, musiken tonas ut.  

4. En översiktspanorering från hönshuset till några boningshus. Panoreringen svajar 

något. Fortfarande hönskackel. 

5. En kille V kommer gående mot kameran som rör sig skakigt framåt. Han bär 

fjällrävenjacka, grå mössa och tajta, trasiga jeans. Han kommer gående bredvid huset 

som var med i förra klippet. V hälsar på mig som befinner mig bakom kameran och vi 

förstår att han kommer från Värmland utifrån hans dialekt. Jag frågar om det var han 

som ringde om bilderna. Han svarar ja och ber mig kliva in i huset för att titta på dem.  

6. Rörelseklipp. Den skakiga handkameran följer efter V in. Interiören inne i huset är 

stökig, för att inte säga skräpig. Det är ett äldre hus med många saker staplade huller 

om buller, trädgårdsmöbler, mattor, ICA-kassar, parasoll, skurtrasor osv. Kameran 

följer efter ända tills han går in i en liten garderob där en massa saker är staplade. 

Bilden är nu närbild. Under gången in berättar V med ryggen mot kameran om lite 

bakgrund till att han tycker tavlorna är intressanta. 

7. Rörelseklipp till en stilla, lite längre översiktsbild. Ur en liten garderob plockar han 

fram ett antal tavlor som varit staplade i ett hörn och placerar dem på strategiska 

platser i och utanför bild. Han utnyttjar den stökiga miljön och placerar bilderna på 

och bredvid myllret av saker. Under tiden frågar jag utanför bild vad han känner till 

om dessa tavlor. Det visar sig vara inte så mycket. En franskfödd person som flydde 

från andra världskriget och att bilderna består av olika bildelar och mystiska run-

liknande tecken. Han pratar och plockar och pekar samtidigt. V undrar om jag ser 

något, jag säger jag får flytta kameran. 

8. Ett antal korta klipp med lite stökig handkamera och närbilder där man hör våra bägge 

röster och ser fingrar som pekar. Vi försöker förstå målningarna.  

9. Översiktsbild igen där han rör sig runt och konstaterar att bilderna består av bildelar. 

10. Klipp i en rörelse där V tar fram ett stort kuvert från den lilla garderoben.  

11. Rörelseklipp till att jag följer efter med handkamera. jag följer efter in till ett annat 

rum och där tittar V kanske in i kameran eller på mig, samtidigt som V tar fram gamla 

foton och brev och lägger ut dem på ett bord.  
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12. En översiktsbild där även jag syns med en stund när V lägger ut brev och foton.  

13. Breven och fotona är sedan filmade i närbild och man får se personer som färdas med 

olika fordon. Fotona är tonade i en brun nyans vilket ger en åldrad känsla, samt att 

personerna på bilderna klär sig i äldre kläder och fordonen är av äldre modell. En bild 

som kommenteras föreställer en mystisk varelse med kåpa och mystiska tecken på 

kläderna. Vi diskuterar om det kan eventuellt föreställa en munk. Breven ser också 

gamla ut, skriven i en äldre svårläslig handstil och tonade i en brun-beige ton. V 

berättar att breven är franska. Vi kommer överens om att jag får ta med mig brev och 

foton för att ta reda på ”vad detta handlar om”.  

14. Under en närbild på ett foto som ska föreställa själva ordenssällskapet görs en långsam 

cross-over toning till arkivfilm samtidigt som en röst tonas upp som tillhör arkivfilmen 

och som pratar i ett för mig främmande språk. Här kommer nu en sekvens med olika 

klipp som föreställer Hitler som hälsar på ett antal personer, man ser ett tåg. Alla har 

militärkläder. Arkivfilmens röst tonar ut och den svenska speakerrösten berättar om 

Hitlers dröm om ett konstmuseum. Nertoning till svart. 

15. Här kommer ett antal stillbilder som man förstår är från andra världskriget. I första 

bilden ser vi Hitler och ett antal personer i en lokal där en massa tavlor är staplade. 

Resten av bilderna är dokumentationsbilder från när de allierade hittade den 

konfiskerade konsten och värdeföremålen. Speakerrösten berättar om konfiskeringen. 

16. Arkivfilm från Degenerate Art-utställningen. Speakerrösten berättar om hur nazisterna 

förstörde modern konst eller sålde den för att bekosta kriget. Upptoning av musik 

under klippet. Speakern (här sänks musiken något) fortsätter att berätta om hur vi 

lägger ut bilderna från Värmland på en nätsida för förlorad konst och därmed får 

kontakt med (här tonar bilden ut i svart) en släkting till en av dem som hade gjort 

tavlorna. Han och hans familj bor i en förort till Paris. 

17. Bilden tonar sakta upp under de sista orden samtidigt som musiken höjs igen. Nu ser 

vi en halvbild av en lite äldre tågvagn där kamerans utsnitt är en person som sitter i en 

kupé. Atmosfärljud från kupén tonar sakta upp. 

18. En långsam cross-over toning till ett trapphus. Musiken tonar ner men atmosfärljudet 

från tåget ligger kvar längre. Den handhållna kamerans vinkel är i ögonhöjd och 

vandrar upp för trapporna. Det hörs ett svagt atmosfärljud från trapphuset och ett 

piano klinkar i någon av lägenheterna. 

19. Man hör mig hälsa på den franska familjen strax innan bilden gör ett klipp med toning 

ner till svart och upptoning till en dörröppning där hela franska familjens syns. De 
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tittar mot mig som är bakom kameran och ser glada ut. Familjen består av en man och 

en kvinna och två döttrar och de presenterar sig med namn. Kameran är i min 

blickhöjd och rör sig från person till person. En av döttrarna håller en hamster. Jag 

frågar vad hon heter och får svar av dottern samtidigt som jag filmar hamstern i 

närbild. 

20. Nu ser man P i köksdelen av lägenheten, filmad i helbild med handkamera. 

Lägenheten är ljus och P har en ljusblå tröja, jeans. Jag undrar om vi kan sitta 

någonstans för en intervju och P går före och pratar på franska, ber mig sitta vid 

köksbordet. Bilden är nu en halvbild, ljus, starkt dagsljus kommer in från höger. 

Pastellfärger. 

21. Bilder klipper till nästan exakt samma utsnitt, men man känner att kameran nu är på 

stativ och att jag som ska intervjua sitter lite till vänster bakom kameran. Nu sker en 

mer traditionell intervju, vi får veta lite vem P är. Jag ställer fråga på engelska, han 

svarar på franska. 

22. Handkamera riktad ner i bordet där mannen scrollar på en Ipad där tavlorna från 

Värmland syns. P känner igen en tavla och går och hämtar en tavla som hänger i 

familjens vardagsrumsdel och sätter sig igen. Kameran går runt bordet och zoomar in 

på hans tavla och Ipaden. Han berättar om fotografiet i hans tavla, att det föreställer 

Minister Daladier och pekar på fotografiet var i bilden tavlan visas. 

23. En inklippsbild på själva fotografiet. Mannen berättar att minister Daladier var med i 

Autoismens Apostlar.  

24. Tillbaka till halvbilden vid köksbordet. Jag frågar om P:s farfarsfar som målade 

tavlan. Han berättar om Autoismens Apostlar, en grupp som både var en ordensgrupp 

och konströrelse. Klippet är ganska långt. P sitter stilla bakom bordet och ger ett 

korrekt men reserverat intryck. 

25. Närbild handkamera på hans händer som bläddrar bland de gamla fotona från 

Värmland. P pekar ut en man som hans äldre släkting. Kameran zoomar in och ut igen 

till närbilden. 

26. Rörelseklipp tillbaka till halvbilden vid köksbordet. Han fortsätter att bläddra, visar 

mig och kameran ett foto, pekar och säger att han återigen känner igen sin släkting. 

27. Extrem närbild på fotografiet av släktingen, vilket är bilden med en grupp män som 

verkar ingå i den här ordensgruppen. 

28. Rakt klipp till en nästan helbild av döttrarna som spelar ett spel i soffhörnet. Ljudet av 

tärningar som kastas hörs tydligt. Klipp till samma bild fast i en annan vinkel, i en 
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rörelse och ljudklipp, när tärningen kastas. De småpratar på franska, ingen 

översättning till engelska. Det är blommor på bordet, ganska mycket färger i bild, ser 

mysigt och hemtrevligt ut.  

29. Ljudklipp till en helbild där kameran är bakom P och ljudet i klippet är när han öppnar 

en stor vindsdörr. Jag följer efter honom uppför en vindstrappa. Det följer på två andra 

klipp, det ena med en svarttoning mellan klippen. De går ut på att jag följer efter 

mannen genom vinden fram till en förrådsdörr. Helbilder, skakig kamera, ganska mörk 

miljö. Han har nu mörk jacka och ryggsäck med sig. 

30. Klipp till inne i förrådet där det är många kartonger och saker, ganska mörkt. P står 

med ryggen mot och håller på med något en stund. Jag ”gainar upp” ljuset, ökar 

ljuskänsligheten på kameran så bilden ser ljusare ut. (innehåller ett klipp för att korta 

tiden något). P vänder sig om och kommer närmare den handhållna kameran så 

utsnittet blir halvbild. Lite ljus kommer från ett litet vindsfönster. P har arbetshandskar 

på sig och visar en mystisk skulptur som består av motordelar och fågelfjädrar. P 

berättar om hur ordensgruppen använde skulpturen i en rit.  

31. I det här klippet har P och jag bytt plats i förrådet. Han har nu tänt en liten ficklampa 

och vill visa ett brev där Picasso nämns. Han gräver lite i en kartong, lyser med 

ficklampan och vänder sig från kameran för att sortera breven.  

32. Jag filmar omkring i förrådet och lyser samtidigt med ficklampan på olika saker, 

samtidigt som vi hör honom bläddra, förbereda sig och sedan börja läsa i brevet. 

33. Klipp tillbaka till P där han står och läser ur brevet. Han lyser efter ett tag med 

ficklampan för att lättare läsa. Nästan halvbild, handkamera. Han läser klart. Toning 

ner till svart. 

34. Översiktsbild på stativ över ett vardagsrum där L står och granskar en av tavlorna, 

resten av tavlorna står lutade längst med golvet. Hela bakgrunden här täckt med 

bokhyllor med böcker. Inredningen är ganska stilren. Ett allmänljus kommer ifrån 

stora fönster till vänster. Det första ljudet man hör är hummanden från L. L har en 

grön smårutig skjorta, jeans. Han ar vita bommullshandskar på händerna. Han tar upp 

en annan tavla och berättar för mig som står bakom kameran vad tavlorna förställer, 

konststilen och hur den påverkat konsthistorien.  

35. Inklippsbild på en katt som tittar in i vardagsrummet. Kamerautsnittet är i markhöjd. L 

pratar om de konstiga runorna som syns på tavlorna 
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36. Samma översiktsbild som tidigare men nu är även jag med och står och lyssnar på L 

som håller i en annan tavla och pratar. Vi står snett vända med ryggen mot kameran 

och målningen hålls emellan oss. 

37. L fortsätter prata över en inklippsbild på en katt som vilar i en fåtölj. Musik tonar upp 

och L:s röst, som är samma som speakerrösten, tonas ner.  

38. Arkivfilm som föreställer en grupp människor som sitter utomhus på ett kafé och tittar 

in i kameran. Detta är i Paris precis i början på förra seklet. Musik. 

39. Extrem närbild på gammalt brev skrivet på franska som rullar upp. Musik. 

40. Arkivfilm. Översiktsbild där en man blickar ut över en stad. 

41. Arkivfilm. Några klipp som visar gamla bilar, överklasspersoner med gamla bilar och 

gamla racerbilar som tävlar. Nedtoning till svart. 

42. Upptoning från svart till ett antal arkivbilder som man kan tolka att de tillhörde 

antingen den gömman i Värmland eller att de är utlånade av släkten i Paris. 

Fotografierna på Picasso, Braque och Marinetti kanske inte kommer därifrån. Speaker 

berättar om hur de efter granskning av breven från Värmland och från Paris kommer 

fram till att Picasso, Braque och Marinetti träffade Ordensgruppen på en flygplats 

utanför Paris 1903, eftersom det var samtidigt som Bröderna Wright fick sitt flygplan 

Kitty Hawk att lyfta. 

43. Arkivfilm från den tiden som visar ett flygplan som lyfter och människorna kring 

flygplanet. Under den här filmen konstaterar speakern att Picasso och Marinetti tog 

starkt intryck av gruppens konst.  

44. En helbild på en av tavlorna. Speakern berättar om vad i Autoismens konst som 

inspirerade dem. Nedtoning till svart. 

45. Upptoning till närbild där L håller en av tavlorna. L har vita bommullshandskar. 

Ganska rörig handkamera. Han har ögonkontakt med mig bakom kameran eller tittar 

på tavlorna han pratar om och berättar om hur Futurismen blev inspirerad av 

Autoismens uttryck för fart och kraft. Nämner en tavla som påverkade kubismen. 

46. Ett litet kort klipp på en tavla, placerad på ett bord bredvid som han nämner. 

47. Tillbaka till närbilden. L förklarar kortfattat hur alla ismer egentligen startade med den 

här gruppen. Att gruppen är den stam som sen alla konströrelser inom modernismen 

har utvecklats från. Använder uttryck som: Jo då är det så här att ... Nedtoning till 

svart. 
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48. Upptoning till en helbild där bordet med alla tavlor är placerade tillsammans med de 

vita handskarna och breven. Samtidigt tonas musiken upp. Stilren inredning förövrigt. 

Nedtoning till svart.  

49. Eftertexter: medverkande och tack till, musiken och sist produktionsbolaget. Musiken 

tonar ut på slutet. 

 

5.2 Analys av filmen  

5.2.1 Nivå 3: Värmlandsscenen (gröna delen av filmen) 

 

 

5.2.1.1 Ideationella metafunktioner   

Vad är det för värld vi möter här? Vi är på landet, killen V i filmen har på sig en för liten 

fjällrävenjacka, smala trasiga jeans, längre hår under en grå mössa, Converse-skor. Miljön är 

väldigt rörig, full av prylar och skräp, huset är jättegammalt. Det går att uppleva som att vi är 

på en plats som är fylld med saker ingen vill ha för tillfället. I de längre klippen är V i rörelse 

genom antingen gå om kring, peka, undersöka eller lägga ut bilder och foton. Det allmänna 

intrycket är alltså relativt mycket rörelse i scenen där vi nyfiket undersöker dessa bilder som 

legat gömda. 

5.2.1.2 Interpersonella metafunktioner   

Flera gånger i scenen följer kameran efter V som rör sig runt i rummen och pratar samtidigt. 

Oftast tittar V inte åt kameran eller mitt håll utan är fokuserad på tavlorna, fotona eller 
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breven. Några gånger uppstår, spontana dialoger. Enda gången som V:s blick är riktad mot 

kameran och kan upplevas som en uppmaning är när han precis ska ta fram fotona och 

breven: Nu ska du få se! Jag som filmar märks mest via rösten när vi för en dialog. Vid ett 

tillfälle är jag med och tittar på fotona. Hela upplevelsen av scenen känns ganska spontan där 

kameran tillsammans med V undersöker och försöker tyda tavlorna. 

5.2.1.3 Textuella metafunktioner 

Klippningen, längden på klippen varierar under scenen. Det finns längre klipp på stativ (där V 

ändå är i rörelse) och ganska rörigt filmade klipp med handkamera. Både översiktsbilder, 

helbilder och närbilder. Det görs flera rörelseklipp och klipp i tid som ökar på farten i scenen. 

En del klipp är mer osynliga, andra ger en lite mer rörig upplevelse. Inspelningen ger ett 

relativt amatörmässigt intryck. 

5.2.1.4 Modalitet 

Vad som mest ger trovärdighet i den här scenen är V:s avslappnade och spontana attityd. V är 

ingen väntad karaktär i den här miljön vilket ger ytterligare trovärdighet. Den värmländska 

dialekten ger också hög trovärdighet. Jag tänker att den amatörmässiga inspelningen, den 

ganska spontana och aningslösa dialogen och den röriga inredningen ger hög modalitet för 

tavlorna faktiskt fanns på platsen. Betraktaren associerar förhoppningsvis med ärlighet, något 

genuint. Fotografierna på slutet ser äldre ut och kan upplevas ha hög modalitet. 

5.2.2 Nivå 3: Den franska familjen-scenen (den turkosa delen) 
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5.2.2.1 Ideationella metafunktioner 

Hela intrycket av den scenen är att vi som betraktare är vänligt välkomna in hos en glad, 

vänlig, lite reserverad familj. Inredningen är ljus, städad och trevlig. Mannen P ger ett seriöst, 

reserverat men artigt intryck. I intervjudelen sitter P vid ett köksbord med händerna vilande på 

bordet med en enkel vit vägg bakom. Det vardagliga medelklasslivet står i kontrast till det 

mystiska livet i början av 1900-talet som vi pratar om och som visas via närbilder på foton. 

En lång sekvens i filmen är en mer traditionell intervju vid ett bord. Barnen leker lugnt vid ett 

bord.  

5.2.2.2 Interpersonella metafunktioner   

Vid välkomstögonblicket fram till att intervjun ska börja är kameravinkeln subjektiv. 

Kameran möter varje medlem i familjen och hälsar, till och med hälsar på marsvinet. Under 

intervjun kan man ana att jag sitter bredvid kameran, min röst hörs när jag ställer frågor. P 

tittar strax till vänster om kameran. Detta bryts när kameran går över till närbild för att återge 

fotografierna. När döttrarna spelar spel är kameran enbart en registrerare från två olika 

vinklar. Det finns ingen översättning när de pratar. Detta gör att de bilderna enbart används i 

sammanhanget som miljöbilder. Dessa bilder förstärker att filmen och betraktaren besöker en 

familj i deras vardagsliv. 

5.2.2.3 Textuella metafunktioner 

Bortsett från den lite röriga välkomstdelen i scenen (kameratekniken och klippningen) är 

filmningen och klippen lugnare. Intervjudelen består av längre stilla bilder mot den tråkiga 

vita väggen. Detta kontrasterar när foton tas fram och tittas på. Då är det mer rörelse i närbild. 

På slutet görs två rörelse och ljudklipp som kan ses som upptakten till vindsscenen.  

5.2.2.4 Modalitet 

Intervjudelen med bildens lite tråkiga utsnitt, bleka färger och P:s tillbakadragna, sakliga och 

korrekta framtoning ger trovärdighet. Mycket hög modalitet ger fotografiet som bevisligen 

visar en av tavlorna från Värmland i fotografiet. Detta foto i tavelram visar sig dessutom 

hänga på en specifik plats i familjens vardagsrum. En annan händelse i den här delen av 

filmen som ger hög modalitet är P:s personliga vinkel när han pekar på ett ”gammalt” 

fotografi och säger att han känner igen sin farfarsfar. Filmklipp på familjens marsvin och när 

barnen spelar spel ger en association till det naturliga, oskuldsfulla. Det oskuldsfulla ger en 

känsla av ärlighet till filmen, dvs hög modalitet. Familjen pratar franska, till och med barnen! 

Detta främmandegörande tänker jag ökar modaliteten.  
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5.2.3 Nivå 3: Experten (den orangea delen) 

 

5.2.3.1 Ideationella metafunktioner 

I första bilden står Mannen L och håller en av tavlorna, betraktar den allvarsamt och hummar. 

De vita handskarna bidrar till intrycket av expertis. Han befinner sig i en kulturellt förfinad 

miljö med stilrena möbler, tavlor och många böcker. Den här delen av filmen består mer av 

fakta och rena uttalanden om hur konströrelsen påverkade konsthistorien. Scenen blandas 

ihop med arkivmaterial, dvs prefilmiskt material. Här finns inga tveksamheter och i slutet är 

tvärsäkerheten extra påtaglig. 

5.2.3.2 Interpersonella metafunktioner   

I första bilden betraktar vi L som med sin expertis betraktar en av tavlorna. L berättar för mig 

och för kameran hur saker ligger till. Prefilmiskt material (dvs arkivmaterial) ligger inbäddad 

i den här scenen. L är även speaker över det prefilmiska materialet vilket gör hela den här 

delen mer sammanvävd. L:s funktion som speaker ger extra tyngd till hans trovärdighet. Jag 

hörs inte alls i den här delen. Jag är dock med som betraktare när han berättar om 

konströrelsen vid ett tillfälle. Inklippsbilderna på katterna speglar olika uttryck i bild och på så 

sätt kommenterar den det L säger. Sista klippet innan slutet är han direkt vänd med blicken 

mot mig som håller i kameran. Här har han mycket energi och berättar med kraft och 

eftertryck om hur mycket konströrelsen betytt för konsthistorien.  

5.2.3.3 Textuella metafunktioner 

Utsnittet i första delen av scenen är stilla översiktsbilder där L är stående, blandat med 

närbilder på katter filmat med handkamera. Bra, lite tråkigt allmänljus. Sista delen efter det 

prefilmiska materialet är L i närbild, filmat med handkamera med mycket rörelse och 
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kameran har nära kontakt med L. Rörelseklipp från L till bild på bordet där tavlor ligger. Här 

är ljussättningen svagare. Här tonas bilden ner i svart eftersom filmen slutar här. 

5.2.3.4 Modalitet 

L ger sken av att vara expert vilket kan vara vanskligt ur trovärdighetssynpunkt. L:s naturliga 

pondus, ålder, lundensiska dialekten och hans faktiska kunskaper inom området hjälper till att 

höja trovärdigheten. Att han dessutom är den som talat in speakerrösten förstärker detta. 

Tavlorna i sig har vid närmare skärskådning inte så hög modalitet. Det är därför jag valt att i 

möjligaste mån inte visa tavlorna i närbild.  

 

5.2.4 Nivå 6: Prefilmiskt material (den gråa delen) 

Prefilmiskt material ligger i olika sekvenser i filmen: precis i början, innan den franska 

familjen och insprängt i Experten-delen. Jag väljer att bearbeta alla delarna på en gång och 

väljer att fokusera på de rörliga bilderna. 

 

5.2.4.1 Ideationella metafunktioner 

Genomgående för alla filmklipp är att de är filmade under förutsättningen att någon ville eller 

behövde dokumentera händelserna. Därför har de oftast utsnittet översiktsbild. De är 

dokument över en tid som flytt. Det finns två olika typer av ideationella metafunktioner i de 

prefilmiska materialet. De som är dokumentationer över händelser kring andra världskriget 

och de som skildrar livet för de lite mer välbärgade människorna i Paris (ska det tolkas som). 
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Den förra gruppen andas den krassa och hårda verkligheten. 

5.2.4.2 Interpersonella metafunktioner   

Att titta på arkivfilmer gör det svårare att som betraktare få kontakt och igenkänning med 

personerna i filmerna på grund av det raster av historia som bilderna ändå bär på. Det krävs 

åtminstone lite mer inlevelseförmåga. I inledningsscenen som är från Nürnbergrättegången är 

mannen som talar till och med vänd från kameran. Bilden behöver inte ditt godkännande utan 

existerar som ett tidsdokument och bevishandling över en faktisk historisk händelse.  

5.2.4.3 Textuella metafunktioner 

Filmerna är inspelade med svartvit analog teknik och med ett annat bildformat än resten av 

filmen. När de filmerna spelades in togs färre bilder per sekund som är fallet med dagens 

teknik. Detta gör att ryckigt och flimrigt intryck. Detta är extra tydligt i filmerna från tidiga 

1900-talet. Ljudet är också av en annan kvalitet. Övergångarna mellan prefilmiskt material 

och profilmiskt material består oftast av långsamma övergångar. De kan vara både i 

atmosfärljud, musiken och bildens övergång. Dessa kan vara antingen nedtoningar till 

svartruta eller en toning mellan två bilder. Dessa modes hjälper betraktaren att mentalt följa 

med till ett annat spår i filmen. 

5.2.4.4 Modalitet 

På grund av materialets analoga inspelningsteknik och ålder har dessa filmer extremt hög 

modalitet. Tekniken bygger på att ljus som reflekteras från motivet träffar en kemiskt 

förberedd och ljuskänslig yta i filmkameran som sedan kan framkallas. De trickfilmer som 

gjordes runt 1900 och vid andra världskrigets slut 1945 var inte så avancerade så dessa filmer 

kan användas som evidens.  

5.2.5 Nivå 7: Genre 

Här försöker jag med hjälp av metafunktioner förstå min film utifrån det genrespecifika. 

5.2.5.1 Ideationella metafunktioner 

Det är en undersökande stil, en blandning mellan förklarande (expository) dokumentär och 

deltagande (partipicatory) dokumentär.21 Den kan kallas deltagande dokumentär eftersom jag 

hörs emellanåt och syns i bild några gånger. ”Jag” i filmen reser till ett annat land för att ta 

reda på saker. Filmens retorik är att hänvisa till historiska händelser genom att visa gamla 

filmer och bilder. En retorisk röst förklarar hur saker och ting ligger till (klassiskt vid 

förklarande dokumentär) och vid några tillfällen berättar hur filmen i sig fortsätter.   

                                                           
21 Nichols, B. (2010). Introduction to documentary. (2nd ed.) Bloomington: Indiana University Press. s., 31. 
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Filmen rör sig i fyra olika miljöer, en lantlig lite skräpig miljö, en fransk medelklassmiljö och 

hos en ”konstexpert” i en övre medelklass-miljö samt i den historiska världen genom 

arkivfilmerna. De tre männen rörde sig i tre ganska olika miljöer vilket gav männen specifika 

uttryck och mening. I början av Värmlandsdelen används etableringsbilder med höns, vilket 

känns väldigt typiskt för genren. 

En fråga ställs, det görs en undersökning och en expert kan sedan uttala sig med ett svar. Som 

bevis används tavlorna, skulpturen, foton, brev, intervjun.  

5.2.5.2 Interpersonella metafunktioner   

Filmen upptäcker, undersöker, besöker, intervjuar och lyssnar och betraktar. Jag och kameran 

får lite olika relationer med de tre männen som är med i filmen. I den första delen ställer jag 

lite frågor men den personen är själv engagerad och lika nyfiken som jag och därmed mera 

aktiv i filmen. I den andra delen ställer mannen i familjen artigt upp för att besvara frågor och 

visa saker. I den sista delen är det den mannen som förklarar hur saker ligger till. 

Speakerrösten har en annan roll. Den förklarar hur saker ligger till och är osynlig för 

betraktaren, vilket kan ge mera tyngd åt det den säger. De olika djuren, höns, marsvin och 

katter gör oss mer involverade i berättelsen eftersom djur är avväpnande och uttrycksfulla. 

 

5.2.5.3 Textuella metafunktioner 

Det som känns genretypiskt är handhållen kamera. Av tradition ger det en känsla av 

autencitet. Exempel på övergångar från en sekvens till en annan är den från arkivfilm till 

tågresan och sedan vidare till den franska familjens trapphus består av musik, miljöljud, 

speakerröst samt långsamma bild och ljudövergångar. Dessa kan ses som försök att leda 

betraktaren från en punkt till en annan, mentalt och/eller fysiskt. Musiken, användandet av 

miljöljud, att utnyttja händelser och ljud vid klippningen känns genretypsikt 

5.2.5.4 Modalitet 

Familjen pratar franska, till och med barnen. Det franska språket och undertexter med engelsk 

översättning tänker jag beror på likheten med andra dokumentärfilmer i samma genre, men 

även att förfrämligandet på något mystiskt vis skapar högre trovärdighet. Användandet av 

arkivmaterial, tavlorna, skulpturen, foton, brev och intervjun för att retoriskt påvisa en 

sanning ger inte bara trovärdighet i sig utan även för sin likhet med andra dokumentärfilmer i 
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samma genre.22 Överhuvudtaget, genom att använda sig av genretypiska modes, ökar 

trovärdigheten.  

6 Tolkning och resultat 

6.1 Den trovärdiga dokumentären 

Analysen av valda delar av filmen gjordes med hjälp av metafunktioner. På så sätt fick jag syn 

på hur filmens verklighet kan representeras, hur aktörerna i filmen positionerar sig, (vilket 

indirekt visar hur betraktaren positioneras) och hur filmen inom den här specifika genren 

organiserar mediets olika modes för att skapa trovärdighet och begriplighet. Genom att 

använda sig av modes som tillhör genren dokumentärfilm ger filmen ett trovärdigt intryck 

även om historien med de nyligen upptäckta tavlorna inte borde vara övertygande.  

Filmen använder sig av olika förhållningssätt. Ibland är jag närvarande, ibland inte. Ibland 

finns det en speaker som berättar ”sanningen”, ibland är jag med och undersöker tillsammans 

med aktören i filmen. Åskådaren ges olika möjligheter att knyta an till människorna och 

handlingen i filmen.  

Amatörmässig filmning kan ibland öka trovärdigheten, som skakiga kamerarörelser, dålig 

tajming i klippningen eller lite för långa tagningar utan tidshopp. Ibland är proffsighet mer 

övertygande. Långa övergångar med musik, miljöljud och långa bildövergångar kan ses som 

manipulation ens sinnen men kan vara lika effektivt som övertalningsmetod, om inte annars 

för dess genrespecifika teknik. De kulturella och sociala referenser vi har, skapar en 

förförståelse för dokumentärfilmsgenren. Dessa referenser grundar sig i den diskurs vi lever i. 

6.2 Meningsskapande narration 

Själva narrationen i filmen hjälper till att skapa trovärdighet. Jag hänvisar tillbaka till mitt 

inlägg i inledningen om vårt behov av att skapa narrationer och meningsfulla sammanhang.  

Vi vill tro på historien om mystiska tavlor som plötsligt dyker upp i en undanskymd vrå av 

världen. Vi vill se den fjällräven-klädda mannen som trovärdig, på grund av hans sätt vara och 

uttrycka sig. Vi vill tro att det fanns en mystisk ordensgrupp som håller på med mystiska riter 

och som har påverkat hela modernismens utveckling. Vi vill tro på vad mannen med Lunda-

dialekten påstår eftersom han ger ett så kunnigt intryck.  

                                                           
22Grubin, David (1993), Degenerate Art, David Grubin Productions.  https://www.grubin.com/degenerate-art/ (hämtat 

den 16 juni 2017) 

https://www.grubin.com/degenerate-art/
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Att använda sig av arkivmaterial från andra världskriget ger filmen ett extra intryck av 

trovärdighet och seriositet. Att det är enbart män som skildras, både i nutid och i den 

historiska berättelsen, är en liknande idé om trovärdighet utifrån hur konsthistorien brukar 

skildras. I vår konstruktion av verkligheten, i den diskurs vi lever i, delar vi en mängd 

referenser och kulturspecifika berättelser som känns meningsfulla för oss.  

7 Slutdiskussion 

Samtalet efter visningen av filmen i auditoriet visade på att flera i publiken trodde att filmen 

var sann. Genom att använda genrespecifika modes går det att konstruera en berättelse med 

hög modalitet. Publikens reaktioner visar på att vi har en diskursiv förförståelse för olika typer 

av dokumentärfilmer. Filmproduktionen och analysen av den färdiga filmen är en 

skärskådning av diskursen dokumentärfilm.  

Jag tycker jag också lyckades hitta vissa narrativa element som passade just den här 

berättelsen. Detta tycker jag tyder på att vi även har förförståelse för diskurserna 

modernismens och andra världskrigets historia. Exempel på det är historien om hur 

betydelsefulla tavlor sedan kriget legat gömda länge i ett litet förråd i ett hus i Värmland, för 

att plötsligt upptäckas och visa sig vara väldigt betydelsefulla. Gestaltningen av filmen, att 

den visades på Konstfacks vårutställning, är som en kritisk kommentar över vårt aningslösa 

behov av att ge mening åt information som omger oss.  

Att använda skapandet av falsk information som ett mediepedagogiskt projekt i skolan tänker 

jag är ett ypperligt sätt att arbeta med källkritik i undervisningen. Att arbetet dessutom 

troligtvis upplevs som roligt och kreativt kan ju inte ses som negativt. Josef Sahlin som jag 

skrev om i kapitel 1.2 berättar om hur engagerade eleverna blev i att skapa så trovärdiga 

lögner som möjligt. Den här ”hands on” pedagogiken ger elever även naturliga lär-situationer 

i det att de måste ta reda på hur nätsidorna måste se ut för att ge så hög trovärdighet som 

möjligt. Detta är min film även exempel på. Förutom att använda mig att genrespecifika 

modes i min gestaltning, var jag ju tvungen att forska lite i historien för att så trovärdigt som 

möjligt placera in min narration i historien och konsthistorien.  Att komma på bra ”lurerier” 

lockar även fantasin och kreativiteten. Jag ser stor potential för liknande projekt i skolan. Det 

gäller bara att handskas försiktigt med det färdiga materialet och vara medveten om regler och 

etik.  
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