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1 Inledning

Dokumentärfilm kan ofta belysa ämnen och problem på ett mer effektivt sätt än exempelvis en text 

eller bild. De har därför en unik möjlighet att generera publicitet, medvetenhet, engagemang och 

intresse för frågor som annars kanske inte skulle uppmärksammas. Det är dock väldigt ovanligt att 

det leder till något annat än just uppmärksamhet. I fallet med de dokumentärfilmer som kommer att 

beröras i denna uppsats har de dock haft ett faktiskt inflytande på fallet de skildrar, och kanske till 

och med varit avgörande för att rädda en mans liv.

Den 5e maj 1993 mördades tre åttaåriga pojkar i ett skogsparti utanför West Memphis. Några 

veckor senare anhölls tre lokala ungdomar, Jessie Misskelley, Damien Echols och Jason Baldwin 

(som kom att kallas West Memphis Three), misstänkta för att ha begått morden som en del i en 

satanistisk ritual. Jessie Misskelley och Jason Baldwin dömdes till livstids fängelse och Damien 

Echols till döden. När Joe Berlinger och Bruce Sinofsky började filma en dokumentär för HBO 

kring fallet övertygades de snabbt om att de anhållna killarna var oskyldiga och började driva en 

kamp om att få dem frisläppta (Adkins 2008). Det skulle dock dröja arton år och ytterligare två 

dokumentärfilmer innan kampen resulterade i att de nu vuxna männen friades från sina straff efter 

arton år i fängelse. För att staten skulle tillåta detta var de tvungna att acceptera en ”Alford plea”, 

vilket innebär att de formellt erkänner sig skyldiga, fastän de tillåts att inofficiellt bibehålla sin 

oskuld (Nochimson 2011).

Genom filmernas spridning började även andra att engagera sig i fallet, supportergruppen Free West 

Memphis Three bildades och de grundade en hemsida där de samlade ihop pengar för att 

exempelvis kunna anlita erfarna advokater för att på så sätt bättra på chanserna att få fallet 

omprövat (Schneider 2013). Flertalet kändisar, så som Johnny Depp, Peter Jackson, Eddie Vedder, 

Natalie Maines och Jack Black har även engagerat sig i fallet genom att donera pengar och lyfta 

fallet i olika offentliga sammanhang (Powers 2011; Rosenfield 2014 ; Suskind 2011). Paradise 

Lost-filmerna har alltså legat till grund för att fallet uppmärksammats och därmed även möjliggjort 

frigivningen.

Det blir i detta fall uppenbart att film besitter en stor makt att förändra och detta har gjort att jag 

blivit intresserad av hur filmerna lyckats med just detta. Jag vill ta reda på hur filmerna kritiserar 

domen och rättssystemet, och vilka medel som används för att engagera och övertyga tittarna. Jag 

anser att detta är viktigt att undersöka eftersom dokumentärfilmer generellt anses visa en bild av 
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verkligheten, och vi förhåller oss därför till de ”fakta” som dessa lägger fram när vi skapar våra 

åsikter och värderingar. Det är extra motiverat att undersöka just Paradise Lost-trilogin då filmerna 

i sig påverkat rättsfallet de skildrar.

1.1 Syfte och frågeställningar

Att Paradise Lost-dokumentärerna haft en stor inverkan på sin publik, och därigenom på själva 

rättsfallet, är ett faktum. Men vad är det med dessa filmer som är så övertygande? Filmernas 

framgång kan ses som delvis grundad i en väl utarbetad retorik från filmskaparna, och med den här 

uppsatsen kartlägger jag hur denna retorik ser ut. På så sätt hoppas jag få en tydligare bild av vilka 

faktorer det är som gör att en dokumentärfilm övertygar sin publik.

För att lättare kunna uppfylla syftet med min studie har jag formulerat några konkreta 

frågeställningar som jag försöker att besvara med min analys.

• Vilka teser är det som drivs i Paradise Lost-dokumentärerna och vilka argument framförs 

som stöd till dessa?

• Hur förs argumenten fram och vad är det för typer av argument?

• Hur används framställningen av personerna kring fallet som argument?

• Vad säger Paradise Lost-filmerna som fallstudie om faktorer som kan göra dokumentärer 

övertygande?

1.2 Material

Materialet jag valt att undersöka är de tre dokumentärfilmerna Paradise Lost: The Child Murders at 

Robin Hood Hills (1996), Paradise Lost 2: Revelations (2000) och Paradise Lost 3: Purgatory 

(2012). Dessa filmer är unika på så sätt att de under en lång tidsperiod hållit intresset för fallet 

levande, och att de tillslut lett till en faktisk påverkan på rättsfallet de skildrar. 

Den första filmen, Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills (1996) introducerar 

morden på de tre pojkarna, personer kopplade till fallet intervjuas och vi får sedan följa 

rättegångarna mot West Memphis Three.
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I nästa film, Paradise Lost 2: Revelations (2000), möter filmskaparna supportgrupper för Damien 

Echols som dömts till döden. De återbesöker även John Mark Byers som är styvfar till Christopher 

Byers, en av de mördade pojkarna. Sedan första filmen har det spekulerats en hel del kring hans 

eventuella inblandning i mordet på sin styvson.

I den tredje och avslutande filmen Paradise Lost 3: Purgatory (2012) summeras fallet från start, 

och nya misstankar riktas mot Terry Hobbs, styvfar till ett av offren, då ett hårstrå som hittats på 

mordplatsen matchar hans DNA. Möjligheten att testa DNA fanns inte vid tillfället för morden, och 

leder nu även till ny bevisning som skulle kunna frikänna West Memphis Three. Dokumentären 

avslutas med att de antar erbjudandet om en ”Alford plea” och slutligen släpps fria.

Filmerna producerades av det amerikanska kommersiella tv-bolaget HBO. De är främst kända för 

att ligga bakom framgångsrika serier så som Sex and the City (1998–2004) och Game of Thrones 

(2011-), men producerar även filmer och dokumentärfilmer. Paradise Lost-filmerna producerades 

för HBOs America Undercover (1986-), en serie med flertalet under-serier bestående av både 

nyproducerade tidigare släppta doumentärfilmer (IMDb 2015c; Mesce 2013).

Samtliga Paradise Lost-dokumentärer har filmats regisserats och producerats av Joe Berlinger och 

Bruce Sinofsky. När de började filma Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills 

(1996) så var den ursprungligen tänkt att vara en dokumentär om tre skyldiga tonåringar i rättegång 

för mord, de bestämde dock snart att filmen skulle ta en annan riktning då de under filmningen 

övertygades om att de var oskyldigt anklagade (Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood 

Hills 1996). Berlinger och Sinofsky har jobbat tillsammans i flertalet dokumentärfilmsproduktioner 

men även regisserat och producerat egna projekt. Tillsammans har de exempelvis gjort 

dokumentärfilmerna Brother's Keeper (1992) som även den skildrar och ifrågasätter domen i ett 

rättsfall, och Metallica: Some Kind of Monster (2004) där de följer rockgruppen Metallica under 

inspelningen av deras album St. Anger. Just rättsfall och musik är återkommande teman i Berlinger 

och Sinofskys dokumentärfilmer (IMDb 2015a; IMDb 2015b).

1.2.1 Urval

Jag har valt att avgränsa min studie till att undersöka argumentationen i endast de tre Paradise Lost-

dokumentärerna. Samma rättsfall har även skildrats i en annan dokumentärfilm, West of Memphis 

(2012), samt i spelfilmen Devil's Knot (2013). Dessa filmer kom dock ut långt senare än Paradise 
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Lost-filmerna och har därmed inte på samma sätt legat till grund för att fallet fått så mycket 

uppmärksamhet och engagerat så många som i sin tur kunnat sprida historien vidare.

Trots att dessa filmer är unika med sin påverkan på fallet de skildrar så finns det även andra filmer 

som på liknande sätt lett till frigivning av oskyldigt dömda brottslingar, så som The Thin Blue Line 

(1988). Paradise Lost-filmerna är dock dels mer aktuella då den senaste filmen kom ut 2012, och 

dels anser jag att sättet som de skildrar hela rättsprocessen från start och sedan följer fallet under en 

så pass lång tidsperiod gör dem ännu mer intressanta att analysera. Dessutom är The Thin Blue Line 

redan omskriven inom dokumentärfilmsforskning (Fuhs 2014; Maccarone 2010; Renov 1993) 

medan Paradise Lost-trilogin sällan tas upp inom dessa områden.

2 Tidigare forskning

2.1 Den dokumentära genren

Dokumentärfilm som form är en underkategori till icke-fiktiv film, och den berättar historier kring, 

observerar eller kommer med påståenden om den verkliga världen, och ger audiovisuella bevis för 

att backa upp sådana påståenden (Nelmes 2012, s. 211). John Grierson formulerade 1934 de första 

principerna för dokumentärer där han menade att när du filmar något så skapar du, oavsett om det är 

medvetet eller inte, en egen tolkning av det genom de detaljer du väljer att visa och 

sammansättningen av dem. Han menar därför att ingen film kan visa sanningen (Adkins 2008). Just 

dokumentärfilmens relation till sanning och verkligheten är något som ofta tas upp i forskningen 

och de flesta är överens om att det är en komplicerad relation. Dokumentären fungerar som en 

representation av verkligheten och är därmed förankrad i sanning och äkthet, men samtidigt är den 

just en representation och kan därför endast ge en subjektiv bild av verkligheten (Fuhs 2014; 

Malitsky 2012; Wahlberg 2008). Dokumentärfilmen är nära besläktad med andra icke-fiktiva 

system och ”nyktra diskurser” så som vetenskap, ekonomi, politik och utbildning, och relationen 

dem emellan behandlas ofta i forskning (Fuhs 2014; Malitsky 2012; Whiteman 2009).

När man tittar på forskning kring dokumentärfilm så är det tydligt att Bill Nichols idéer varit 

tongivande då de flesta studier använder hans definitioner av begrepp eller utgår från hans förståelse 

för dokumentärfilm (Cagle 2012; Friend 2007; Fuhs 2014; Horeck 2014; Maccarone 2010; 
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Malitsky 2012). Nichols har exempelvis gjort en användbar indelning av dokumentärtyper där han 

identifierar sex olika typer som fungerar som underkategorier till dokumentärgenren själv: poetiska, 

förklarande, deltagande, observerande, reflexiva och performativa. Den poetiska dokumentärformen 

verkar mer underförstådd och använder associativ klippning för att skapa en känsla eller ton snarare 

än att komma med tydliga argument. Förklarande dokumentärer däremot använder uttryckligen 

retoriska tekniker för att framföra sin mening. De använder ofta en berättarröst och har en relativt 

rättfram berättarstruktur som guidar tittaren, och binder på så sätt ihop materialet och gör det 

förståeligt. Ett sådant direkt tilltal står i direkt kontrast med den observerande dokumentärfilmen 

som istället har en fristående och objektiv ställning till ämnet. Tekniker som berättarröst och musik 

som annars är vanligt i dokumentärer undviks till förmån för vad som ser ut som en sann bild av 

verkligheten. Den deltagande dokumentären är en typ där filmskaparen inte håller sig utanför 

ämnet, utan aktivt deltar eller interagerar med människor och institutioner. En reflexiv dokumentär 

är en film som använder tekniker som uppmuntrar tittaren att ifrågasätta själva idén med 

dokumentär som kategori eller genre, något som även kan leda till kritik av större kategorier så som 

filmisk realism. Slutligen är den performativa dokumentären en typ där filmskaparen och dess 

subjekt aktivt skapar dokumentären genom att framföra vissa sociala handlingar. De olika typerna 

av dokumentärfilm är under ständig utveckling, dessutom är de inte ömsesidigt uteslutande utan kan 

överlappa varandra och samexistera, ibland i samma dokumentär. (Nelmes 2012, s. 211-213). 

Dokumentärfilm har en stark förmåga att påverka åskådarna känslomässigt (Alcolea 2009; Horeck 

2014; Jeffries 2013; Wahlberg 2008), något som vissa menar beror på filmens form (Alcolea 2009; 

Jeffries 2013) medan andra menar att det beror på att den är nära kopplad till verkligheten (Horeck 

2014; Wahlberg 2008). När det gäller Paradise Lost-dokumentärerna kan man konstatera att de 

uppenbarligen haft en stark emotionell påverkan på sin publik då de lett till att många engagerat sig 

i fallet. Just därför har jag valt att inte undersöka filmernas emotionella påverkan på publiken i 

denna uppsats, utan snarare vilka medel filmerna har använt för att påverka och övertyga dem, och 

där har antagligen både filmernas form (hur de argumenterar) och dess koppling till verkligheten 

(att de argument som presenteras för oss kan ses som trovärdiga) en viktig roll. 

2.2 Relationen mellan dokumentär och fiktiv film

Michael Renov argumenterar i sin bok Theorizing Documentary (1993) för att fiktiva och icke-

fiktiva former liknar varandra på flera sätt, speciellt när det gäller semiotik, narrativ och 
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framförande. Renov menar att oavsett om filmen är fiktiv eller inte så sker ett framträdande för 

kameran, och eftersom fiktiv och icke-fiktiv film till stor del delar nyckelbegrepp och diskursiva 

karaktärsdrag menar han att det kan vara svårt att särskilja det dokumentära framträdandet för 

kameran från den fiktiva motsvarigheten. Han förklarar att det finns ett behov av kreativt ingripande 

även i icke-fiktiv film, och att ett av de fiktiva element som icke-fiktiv film ändå fordrar är 

konstruktionen av karaktärer (Renov 1993, s. 2-3). Jag delar Renovs syn på hur karaktärer skapas 

även i icke-fiktiv film, och stödjer mig på hans argument kring detta i min karaktärsanalys. 

Renov menar att även om skaparna av dokumentärfilm inte på samma sätt som i en fiktionsfilm kan 

styra över personliga egenskaper hos de medverkande väljer de ändå hur de vill visa dem. Genom 

aktiva val angående vad de väljer att visa, hur de visar det, och vad de väljer att inte visa formar de 

på ett vis karaktärer, även om personen i någon egentlig mening inte spelar en karaktär. Dessa 

karaktärer växer fram genom användning av ideal och påhittade kategorier, användning av språk, 

narration eller pålagd musik för att skapa känslomässig påverkan, eller konstruktionen av spänning 

genom inbäddade berättelser eller olika dramatiska bågar. Det finns även många andra exempel, så 

som användningen av höga eller låga kameravinklar (vars effekter blivit kontroversialliserade 

genom fiktiv-film och TV), närbilder, användningen av tele- eller vidvinkelobjektiv som trycker 

ihop eller förvränger rummet, eller användningen av redigering för att få tid att krympa, utvidgas 

eller bli rytmisk. Stilelement, struktur och strategier för framvisande utnyttjar redan existerande 

konstruktioner eller scheman för att etablera betydelser och effekter för publiken. Att kalla filmerna 

icke-fiktion är en betydelsefull kategorisering, men kan samtidigt leda till att vi bortser från dessa 

nödvändiga fiktiva element. Det vore dumt att att anta att bara fiktionsfilmer vädjar till tittarens 

inbillning eller fantasi (Renov 1993, s. 2-3). 

2.3 Brottsdokumentärer

Film kan ge en en helt ny dimension till ett brott som inte går att förmedla genom exempelvis 

litteratur, och de är därför viktiga för att väcka intresse och engagemang för problem eller ämnen 

som annars kanske inte uppmärksammas. Det finns fler fall än det jag ämnar undersöka där 

dokumentärfilmer haft en avgörande roll i utredningen av brott. Fiona Jeffries har undersökt 

dokumentärfilmernas roll i utredningen och politiseringen av de mord och försvinnanden av kvinnor 

som skett i Juarez. Hon menar att det är viktigt att dokumentärerna sprids, inte enbart för att öka 

vetskapen om problemet, utan även för att de kan leda till en förändring av det (Jeffries 2013). 

Medan dokumentärerna hon undersöker har växt fram ur sociala rörelser är fallet med Paradise 
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Lost egentligen det motsatta, där rörelser snarare växt fram ur dokumentärfilmerna. De har dock på 

liknade sätt varit delaktiga i att just förändra problemet de skildrar. 

Då Paradise Lost-filmerna delvis bygger på scener från rättssalen fungerar de kanske som vad 

Kristen Fuhs skulle kalla för en meta-rättegång, där dokumentären avgör legitimiteten på en verklig 

rättegång. Enligt henne så har dock filmarna bakom dokumentärerna en fördel när de undersöker 

rättegångarna. Eftersom dokumentärfilmer trots sin djupa förankring i äkthet inte har samma krav 

som domstolen på att vara rättvis och opartisk kan de ofta ha en mer öppen undersökning av fakta 

kring fallet än vad en rättegång kan (Fuhs 2014).

King Adkins har tidigare studerat samma filmer som jag valt att analysera i sin artikel ”Paradise 

Lost: Documenting a Southern Tragedy” (2008) som skrevs efter att de två första filmerna kommit 

ut. Han analyserar där simulationen av verkligheten som nyhetsmedier hjälpte till att skapa kring 

fallet och påverkan som kamerornas närvaro haft. Filmskaparna bakom Paradise Lost-trilogin, 

Berlinger och Sinofsky, försöker i filmerna visa hur de inblandade personernas känslor, både 

positiva och negativa, manipuleras av närvaron av kameror i exempelvis intervjuer med 

nyhetsmedier. Adkins förklarar att Berlinger och Sinofsky distanserar sig själva från media och 

påstår att det de gör är väldigt annorlunda från vad media gör, vilket Adkins är kritiskt till då han 

menar att även de själva är en del av media. Berlinger och Sinofsky hävdar att de aldrig skulle 

använda sig av ”voice-over” då de inte vill berätta för tittarna vad de ska tänka utan hoppas att de 

istället ska tvingas dra egna slutsatser. De menar också att det framförallt är klippningen som 

påverkar bilden som de sänder ut, och glömmer således bort den påverkan som sker av själva 

närvaron av deras kamera. Filmskaparna har även mer direkt haft en påverkan på fallet då de själva 

kommit med bevismaterial. Adkins menar att dessa olika nivåer av involvering illustrerar hur media 

på många sätt var med och formade fallets utveckling (Adkins 2008). 

Det är viktigt för mig att vara medveten om att dokumentärfilmerna inte bara formats genom 

regissörernas påverkan på materialet, utan att kamerans närvaro även har en stor betydelse för 

exempelvis hur personer framstår. Att dokumentärfilmarna dessutom själva påstått sig göra en 

relativt objektiv skildring av fallet där tittarna får dra sina egna slutsatser är extra intressant för mig 

att veta då jag undersöker hur de argumenterar genom dokumentärfilmerna.
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3 Kritisk-realistisk teori

Som teoretisk utgångspunkt för min uppsats har jag valt att använda Carl R Plantingas teori kring 

icke-fiktiv film. I boken Rhetoric and Representation in Nonfiction Film (1997) tar Plantinga upp de 

centrala teoretiska frågorna kring dokumentärfilm. Han styr kursen mellan de två dominanta 

teorierna kring icke-fiktiv film, realist- eller korrespondensteorin som menar att icke-fiktiv film är 

kapabel att tillhandahålla objektiva representationer av verkligheten, och den postmoderna 

antireferentiella teorin som ifrågasätter kapaciteten hos icke-fiktiva representationer att referera 

över huvudtaget, och föreslår istället ett kritiskt-realistiskt perspektiv (Plantinga 1997, s. 1-6).

Ett filosofiskt problem i hjärtat av den postmodernistiska debatten kring icke-fiktion är den absoluta 

skillnaden mellan fiktion och icke-fiktion. Postmoderna teorier tenderar att förminska denna 

skillnad då de menar att icke-fiktiv film delar olika strukturella och uttrycksfulla enheter med fiktiv 

film, medan korrespondensteorin påstår att icke-fiktiv film helt enkelt presenterar oförmedlade 

bilder och ljud från verkligheten. För Plantinga är det dock ingen fråga om absolut objektivitet eller 

att refererande till verkligheten alltid involverar en vinkling av det som representeras. Han hävdar 

istället att det särskiljande kännetecknet för icke-fiktiv film är att de angelägenheter som 

representeras hävdas ha uppträtt i den verkliga världen på samma sätt som de porträtteras. Detta 

antagande kan naturligtvis ifrågasättas eller till och med visa sig vara felaktigt, men det är detta 

påstående som skiljer icke-fiktion från andra filmiska praktiker. I denna definition inkluderar han  

icke-fiktiv film som är starkt beroende av rekonstruktion, exempelvis dokumentärer om dinosaurier, 

och undviker den konflikt som finns mellan de dominerande teoretiska lägren när det gäller icke-

fiktiv film (Plantinga 1997, s. 9-11).

En annan grupp av filosofiska problem som uppkommit kring den icke-fiktiva filmen är de som 

berör den rörliga bildens semantik. Samtidigt som Plantinga erkänner den filmiska retorikens 

uttryckskraft vill han inte överge det faktum att fotografiet kan förmedla variationen och detaljerna 

hos visuell information på ett sätt som är överlägset andra medel av representation. Han eftersträvar 

en kritisk praktik som kan undersöka spelet mellan retorik och representation i varje verk, men 

bekräftar också både filmkonstens ikonicitet (dess kapacitet att likna det den representerar) och dess 

indexikalitet (dess orsakssamband med det den representerar). Plantinga menar att dessa funktioner 

är avgörande för den speciella informationsfunktionen som vi förknippar med icke-fiktiv film 

(Plantinga 1997, s. 118, 195), samtidigt visar han att beviskraften hos rörliga bilder i laglig mening 
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är mycket bristfällig. Han menar dock att trots all unik känslomässig kraft och beviskraft som 

filmkonsten besitter beror den övertygande kraften och sanningssägande kapaciteten hos en fiktiv 

film mindre på ikoniciteten eller indexikaliteten hos individuella scener, utan mer på bildens 

relation till dess kontext, trovärdigheten hos dess källa och vår oberoende utvärdering av filmens 

retoriska projekt och mål (Plantinga 1997, s. 64).

När det gäller den retoriska strukturen i icke-fiktiv film identifierar Plantinga fyra processer som 

kan fungera som resurser för filmskaparen, ordning, urval, betoning och röst. Även om han 

presenterar dessa som att de ligger i nivå med varandra är rösten i själva verket en frambrytande 

egenskap som härrör från de mer grundläggande processerna, implicit eller explicit beskriver den 

filmens övergripande inställning till det den representerar. Plantinga fortsätter med att föreslå tre 

röster som växt fram som de större alternativen för filmskapare av icke-fiktiv film, den formella, 

den öppna och den poetiska. Den formella rösten är kunskapsgrundat auktoritativ i de påståenden 

och förklaringar den ger om verkligheten. Den reflexiva filmen använder en öppen röst och är 

kunskapsteoretiskt tveksam, den är mer engagerad i utforskning och observation än att förklara i 

sig. Den poetiska filmen är intresserad av att producera vissa klassiska konstnärliga effekter 

(Plantinga 1997, s. 109). Plantinga menar att den retoriska stilen i icke-fiktiv film inte kan relateras 

till någon typ av progressivitet eller ärlighet, en reflexiv film kan alltså vara lika falsk eller oärlig 

som någon annan (inte garanterar integritet eller noggranhet), han konstaterar att absolut reflexivitet 

är ett lika meningslöst mål som absolut objektivitet eftersom det är omöjligt för en filmskapare att 

reflexivt undersöka helheten av sitt perspektiv (Plantinga 1997, s. 217). 

4 Metod

4.1 Karaktärsstudier

Jag hävdar att det finns en stor fördel med att behandla personerna som medverkar i Paradise Lost-

dokumentärerna som karaktärer. På så vis kommer man åt filmskaparnas kreativa inverkan även i 

personskildringen och kan utläsa hur de nyttjat denna möjlighet för att exempelvis forma dem på ett 

sätt som passar in med deras övriga argumentation. Precis som Renov skriver så har filmskaparna 

en möjlighet att utifrån det tillgängliga materialet välja ut vilka delar de vill lyfta fram hos en 

person och vilka de vill dölja, och redan innan filmen klipps ihop så har de haft en möjlighet att 
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påverka framställningen genom hur de filmar. Med hjälp av olika bildsnitt och vinklar kan de 

framhäva eller dölja sidor hos en person för att på så vis främja att den uppfattas på ett visst sätt. 

Genom att använda karaktärsanalys får man en inblick i vilka uppfattningar kring personerna som 

främjas av filmskaparna, och som därmed även blir en viktig del i argumentationen. Speciellt i det 

fall som dessa dokumentärer skildrar, där de dömda killarna är centrum av argumentationen, vore 

det dumt att inte medge att filmskaparna formar dem som karaktärer och att det därför är viktigt att 

analysera dem som sådana.

Idag så råder dock en tydlig brist på akademisk diskussion kring filmkaraktärer. Lloyd Michaels 

skrev i boken The Phantom of the Cinema: Character in Modern Film (1998) att karaktärer är 

underteoretiserade och att det finns många problem förbundna med dem som inte har retts ut 

(Michaels 1998). Det verkar inte ha hänt så fantastiskt mycket mer sedan 1998, då det än idag finns 

förvånansvärt lite studier och metoder kring filmkaraktärer. För att ändå ha en stabil grund för min 

karaktärsanalys kommer jag dels att basera den på Richard Dyers semiotiska karaktärsstudier från 

boken Stars som först utgavs 19791, och dels på modellen som Rushton och Bettinsson använder i 

sin karaktärsanalys av Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) från 2010. På så 

sätt analyserar jag mitt material genom att både applicera en metod som förvisso har ett antal år på 

nacken, men som är vedertagen och innehåller tydliga riktlinjer, och dels utgår jag från hur någon 

praktiskt gått tillväga i en relativt ny karaktärsanalys där jag även kan se hur de anpassat sin analys 

till filmen i fråga. Under min karaktärsanalys lägger jag vikt vid de aspekter som tas upp i både 

Dyers, och Rushton och Bettinssons analysmetoder.

I Dyers bok Stars (1998) utvecklar han idén om att tittarnas upplevelse av en film influeras väldigt 

mycket av perceptionen av de medverkande karaktärerna. Han menar att olika tolkningar av 

karaktären möjliggörs genom de olika semiotiska tecken som de tillskrivs av tittarna, och han tar 

upp åtta av dessa tecken som han menar är viktiga i konstruktionen av en karaktär. Publikens 

förkunskaper, vad de sedan tidigare har för kunskap kring handlingen eller karaktären eller vad de 

tagit del av i marknadsföringsmaterial för filmen kan vara av vikt för hur de sedan uppfattar 

karaktären. Karaktärens namn kan vara förknippat med vissa personlighetsdrag eller klass och 

etnisk bakgrund. Karaktärens utseende, både dess fysiologi och vad den har för kläder, säger något 

om karaktären och förknippas med olika personlighetsdrag. När det gäller spelfilm tas även hänsyn 

till associationer kopplade till skådespelaren som spelar karaktären. Objektiva korrelat, var 

1 Jag vill förtydliga att idén till att använda Dyers begrepp kommer från Mathias Borgmalms uppsats En stjärna i kris – 
men vem bryr sig? – En studie om amerikansk kändiskultur
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karaktären befinner sig och vilka fysiska objekt den kopplas till, kan även det antyda drag hos 

karaktären. Hur karaktären talar och hur andra karaktärer talar med och om karaktären är av stor 

vikt i karaktärsskapandet, och slutligen spelar även karaktärens gester och handlingar in (Dyer 

1998, s. 108-113). 

Rushton och Bettinsson har i sin analys av Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) 

lagt fokus på tittarnas sympati för huvudkaraktären och hur de påverkas av hans moraliska och 

ickemoraliska handlingar. Just detta fokus är passande för min analys av Paradise Lost-

dokumentärerna då jag är ute efter att förstå sambandet mellan hur en karaktär agerar och hur det 

framstår för tittaren. Dessutom spelar just sympatin för en karaktär en väldigt stor roll när det gäller 

att övertyga tittarna. I sin analys av Sweeney Todd börjar Rushton och Bettinsson med att analysera 

vad han ger för första intryck då man ser honom för första gången. De analyserar därefter hans 

utveckling genom filmen, och undersöker även vad han har för bakgrund. Karaktärens relation till 

andra karaktärer är även viktig, och detta kan även ses i förhållande till vilka känslor han visar. Då 

deras fokus ligger på tittarnas sympati och hur denna påverkas lägger de stor vikt vid att undersöka 

karaktärens moraliska beteende, hur den agerar och varför. Är karaktären exempelvis våldsam så 

frågar de sig om detta är rättfärdigat av tidigare händelser, är det rättfärdigat så sker ingen 

förändring gällande sympatin. Slutligen så berör de även några aspekter som är mer unika för 

filmens form, så som vilka bildsnitt och vinklar som används när karaktären filmas, och om den 

kopplas till någon musik (Rushton & Bettinson 2010, s. 164-176). 

4.2 Visuell retorik

Retorik kommer att vara en central del i min uppsats då jag är intresserad av hur skaparna av 

Paradise Lost-dokumentärerna gjort för att övertyga tittarna. Retoriska strategier i dokumentärfilm 

är de som relaterar till filmens argument, de kan vara tydliga genom att en berättarröst talar om vad 

det är de argumenterar för, eller så kan det vara mindre tydliga genom exempelvis korsklippning 

(Nelmes 2012, s. 212). 

Ethos, logos och pathos är centrala begrepp inom den klassiska retoriken och de utgör grunden i hur 

man övertygar (Johannesson 1998, s. 19). I boken Film Art: An Introduction har David Bordwell 

och Kristin Thompson anpassat begreppen för att förklara hur de kan användas som retoriska 

argument i film. De kallar argument som talar till vårt ethos för argument från källan, alltså de 
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argument som bygger på att informationen kommer från pålitliga källor. Argument som bygger på 

logos är ämnescentrerade argument och bygger alltså på fakta och bevis för ämnet. Den tredje typen 

som bygger på pathos kallas för tittarcentrerade argument och är till för att påverka tittarnas känslor 

(Bordwell & Thompson 2010, s. 359-360) Jag utgår från dessa begrepp för att kunna bedöma vad 

argumenten som används i Paradise Lost-filmerna bygger på för retorik och på vilket sätt de 

försöker att övertyga.  

För att kunna tolka, förstå och (re)konstruera argument i film, och för att kunna analysera filmens 

visuella påståenden finns det enligt Jesús Alcolea-Banegas fem element i filmen som man bör 

fokusera på. Dessa element är de fysiska, de icke-fysiska, förkunskaper, emotionella tillstånd och 

filmens avsikt. De fysiska elementen berör de filmiska och tekniska aspekterna, och syftar alltså till 

hur filmen argumenterar genom design, form, stil och medium, det kan alltså innefatta exempelvis 

klippning, bildsnitt, färgsättning eller andra aspekter som har med filmens fysiska form att göra. De 

icke-fysiska elementen inkluderar istället de idéer och ämnen som föreslås för, eller utläses av 

tittarna och kan alltså vara argument som uttalas av en person i filmen, eller mer implicita så som 

att en person i flertalet sekvenser framstår som aggressiv. Genom elementet förkunskaper tas 

hänsyn till yttre faktorer, alltså vilka förkunskaper i form av erfarenhet, lärande eller av att titta på 

film som krävs av tittaren för den ska förstå filmen eller argumenten. Det emotionella tillståndet 

syftar på de känslor som den rörliga bilden framkallar hos tittaren, och filmens avsikt är helt enkelt 

avsikten som filmen skapades för, exempelvis för att användas som propaganda, dokumentation, 

underhållning eller för att försvara en tes (Alcolea-Banegas 2009). Jag kommer att använda mig av 

dessa element i min analys genom att undersöka filmerna med fokus på de olika elementen, på så 

sätt försäkrar jag mig om att inte missa argument kopplade till filmens form.

4.3 Metodproblem

En del av min analys kommer att bestå i att undersöka hur Paradise Lost-filmerna använder sig av 

form, stil och narration för att övertyga sina tittare. För att analysera detta hade jag kunnat använda 

mig av metoden neoformalistisk analys då den undersöker ett eller flera element i en film och varför 

just dessa används (Jernudd 2000, s. 248), och fokuserar på just form, stil och narration (Bordwell 

& Thompson 2010, s. 504). Jag väljer dock att istället basera min undersökning kring dessa på 

metoderna visuell retorik och karaktärsanalys. Detta blir mer relevant för mitt syfte eftersom jag på 

det här sättet undersöker de fysiska elementen, så som neoformalistisk analys delvis gör, men 
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endast i relation till filmens retorik och karaktärsskapande. På så sätt blir alltså analysen mycket 

mer optimerad för argument.

Som tidigare nämnt så finns även vissa problem med karaktärsstudier, hur jag löser dessa går jag 

igenom under min beskrivning av denna metod.

4.4 Tillvägagångssätt

För att kunna göra en ingående analys av argumentationen i Paradise Lost-dokumentärerna har jag 

valt att dela in min analys av filmerna i två delar, den första delen berör fyra utvalda personer från 

filmerna och den andra delen undersöker de tre filmerna var för sig. Jag har gjort en segmentering 

av samtliga filmer som jag använt som ett stöd för båda dessa delar. 

I analysen av personer från filmerna har jag utifrån segmenteringen valt ut fyra personer som är i 

extra mycket fokus i filmerna och som därför är intressanta att undersöka närmare. Med hjälp av 

karaktärsanalys undersöker jag dessa personer var och en för sig för att kunna se hur filmskaparna 

argumenterar genom sin skildring av dem. Av de åtta semiotiska tecken som Dyer tar upp så väljer 

jag att inte fokusera på publikens förkunskaper, karaktärens namn och associationer kopplade till 

skådespelare. Detta eftersom de är mer anpassade till fiktiv film där publiken kan ha förförståelse 

kring skådespelare och genrer, och där namnet kan väljas ut för att skapa associationer hos tittarna. 

Jag kommer istället att fokusera på de andra tecknen han nämner, hur karaktären talar, hur andra 

karaktärer talar med och om karaktären, karaktärens gester, handlingar och utseende, och objektiva 

korrelat. I kombination med dessa kommer jag att på ungefär samma sätt som Rushton och 

Bettinsson gör i sin analys, fokusera på det första intrycket av karaktären, hur den utvecklas under 

filmerna, vad den har för bakgrund och vad den har för relation till och visar för känslor för andra 

karaktärer. Dessa delar från Rushton och Bettinssons analys och de tidigare nämnda semiotiska 

tecknen från Dyers metod går delvis in i varandra och fungerar därför bra att kombinera för att 

grundligt kunna beskriva karaktärerna. Jag bygger sedan på detta genom att som Rushton och 

Bettinsson undersöka karaktärens moraliska beteende, hur den agerar och varför, för att förstå hur 

tittarnas sympati påverkas av detta, samt i de fall då det är utmärkande även aspekter kopplade till 

bilens form så som bildsnitt, vinklar och musik.
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I analysen av de enskilda filmerna applicerar jag karaktärsanalys även på anhöriga till offren och 

West Memphis Three. De har tillräckligt framträdande roller för att analyseras separat, men deras 

medverkan är ändå av stor betydelse för filmskaparnas argumentation. Då dessa personer inte har 

lika mycket utrymme i filmerna som de jag valt ut till karaktärsanalysen fokuserar jag främst 

analysen av dem på Dyers semiotiska tecken hur karaktären talar och hur andra talar med och om 

karaktären. Jag undersöker även hur filmskaparna använt sig av vad Alcolea-Banegas inom den 

visuella retoriken kallar för fysiska och icke-fysiska element för att argumentera. Elementet filmens 

avsikt kommer jag att beröra när jag sammanställer tesen i slutet på analysen. Jag väljer däremot att 

inte fokusera på de andra elementen han beskriver, förkunskaper, emotionellt tillstånd och filmens 

avsikt. Dessa är inte av samma relevans för syftet med min analys då de lägger fokus på tittaren 

istället för filmerna.

Slutligen så sammanställer jag min analys av de utvalda karaktärerna och min analys av filmerna 

för att se vad vilken tes som drivs, hur argumenten hänger ihop och om de talar till tittarens ethos, 

logos eller pathos.

Under rubriken ”Diskussion och slutsats” diskuterar jag sedan vilken typ av argumentation jag tror 

varit av störst betydelse för dessa filmers övertygande kraft. Jag återknyter då även till Plantingas 

kritisk-realistiska teori för att se hur de aspekter han menar är övertygande med dokumentärfilm 

stämmer överens med vad jag kunnat utläsa från min analys av Paradise Lost-trilogin. Han nämner 

ordning, urval, betoning och röst som element filmskaparna kan använda sig av för att bygga en 

retorisk struktur, och bildens relation till dess kontext, trovärdigheten hos dess källa och vår 

oberoende utvärdering av filmens retoriska projekt och mål hävdar han är betydande för en fiktiv 

films kapacitet att övertyga.

5 Resultatredovisning

5.1 Karaktärsanalys

Då filmerna framför allt går ut på att bevisa och övertyga om att Damien Echols, Jason Baldwin och 

Jessie Misskelley är oskyldiga till de brott de dömts för har framställningen av dem som 

”karaktärer” självklart en stor betydelse. För att ytterligare övertyga om deras oskuld målas även 
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andra personer ut som potentiellt skyldiga i filmerna, dessa personer förefaller därför också 

intressanta att analysera på karaktärsnivå. De personer som under någon del i film-trilogin 

misstänks för inblandning i morden och som även medverkar i filmerna är Mark Byers, styvfar till 

offret Christopher Byers, och Terry Hobbs, styvfar till offret Steven Branch. Jag har dock valt att 

inte analysera Terry Hobbs då han medverkar väldigt lite i de första två filmerna och det därför blir 

svårt att få en tydlig bild av honom. De personer jag kommer att analysera genom karaktärsanalys 

är alltså Damien Echols, Jason Baldwin, Jessie Misskelley och Mark Byers.

5.1.1 Damien Echols

Första gången vi får se Damien Echols i rörlig bild är när han sitter häktad, han förklarar att han tror 

att anledningen till att de anhölls var att de stack ut och därför var det uppenbara valet. Han gör 

alltså direkt klart för tittarna att han är medveten om att han sticker ut från mängden. Under 

filmserien går Damien sedan igenom lite olika faser. I den första filmen så framstår han som lite av 

en drömmare, ganska självcentrerad och inne i sig själv, smart, trotsig, lite udda, verkar tycka om 

uppmärksamheten och bilden av sig själv som farlig, men framstår också som ärlig och rak. I ett 

klipp som visas precis i slutet av den första filmen säger Damien:

I knew from when I was real small that people were gonna know who I was, I always had that feelin'. 

But I just never knew how they were gonna learn. I kinda enjoy it because now even after I die 

people are gonna remember me forever. They're gonna talk about me for years. People in West 

Memphis will tell their kids stories. It'll be like, sorta like I'm the West Memphis bogeyman. Little 

kids will be looking under their bed before they go to bed, Damien might be under there.

Den andra filmen börjar med precis samma klipp, men slutar med ett klipp där Damien istället säger 

i princip det motsatta:

If I were released today, I would kinda want to just blend into obscurity. I wouldn’t want to be 

remembered. You know, I wouldn’t want to walk down the street and have someone say, “Hey, 

you’re that kid that was on death row they made that documentary about.”

Det kan tyckas märkligt av filmskaparna att visa ett sådant klipp om de försöker övertyga tittarna 

om att han är oskyldig till morden, men för att framgångsrikt skapa en karaktär i en film behöver vi 

få se både dess bra och dåliga sidor. På så sätt skapas en mer mänsklig bild av karaktären och då det 

i detta fall gäller dokumentärfilm så uppfattas den inte som lika vinklad. Att det framstår som att 

Damien gillar tanken på att andra skulle se honom som farlig behöver inte heller vara negativt då 
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det kan göra att tittarna tänker att om det hade varit han som begått morden så hade han antagligen 

varit stolt över det och velat visa att han var skyldig. Han försöker heller aldrig att förställa sig, med 

undantag för utseendet, för att framstå som en bättre person, utan berättar öppet om sådana saker 

som kanske inte alltid är till hans fördel. Damien filmas även vid vissa tillfällen i närbild på så sätt 

att hans ansikte i princip fyller ut bilden, vilket gör att han inte distanseras från tittarna på samma 

sätt som han själv kanske hade gjort, utan de kommer nära.

Det blir tydligt att Damien mognat i den andra och tredje filmen, han förklarar sitt beteende i den 

första filmen med att han bara var ett barn och inte förstod vidden av vad som hände och alvaret i 

situationen. Han är påtagligt lugn oavsett situation och pratar i den tredje filmen om att trots att han 

gått igenom mycket lidande så är han tacksam för vad detta lärt honom. Han har under åren i 

fängelset funnit väldigt nära vänner och träffat sin fru Lorri, och att han säger att han har ett 

fantastiskt liv. Han pratar dock generellt sett väldigt lite om sin relation till andra människor under 

de tre filmerna och framstår som lite av en enstöring. Det som starkast skapar sympati för Damien, 

kanske just för att han i övrigt framstår som ganska kall, är när han visar känslor eller att han tycker 

om någon, vilket han tydligast gör mot sin son2, sin fru och mot Jason. Damiens vänskapsrelation 

till Jason framstår som relativt stark genom alla tre filmer, och tycks inte ha påverkats negativt av 

åren i fängelse. Under en presskonferens precis efter att de släppts fria förklarar Jason att han gick 

med på att acceptera en ”Alford plea” för att rädda Damien, Damien bekräftar och tackar Jason för 

detta och de kramar varandra, vilket möts av applåder från journalisterna.

Det framgår att många uppfattar Damien som konstig och även gjort detta innan han misstänktes för 

morden. En flicka som vittnar mot honom under de fösta rättegångarna har exempelvis känt till 

honom sedan innan och baserat på hans frisyr och klädstil tyckt att han verkat konstig. Pam Hobbs, 

mamma till offret Steven Branch, var innan de dömdes övertygad om att de var skyldiga med 

motiveringen ”just look at the freaks”, även hon drar alltså slutsatser utifrån deras utseende. I 

väntan på att få höra domen i den första Paradise Lost-filmen säger Damien till sin advokat att när 

detta är över så måste han skaffa ett jobb på en bensinstation och byta namn till Bob Smith, man 

förstår att detta är långt ifrån vad han själv drömmer om. I den andra filmen verkar han dock ha 

insett att det inte alltid är positivt att sticka ut från mängden. När supportergruppen Free West 

Memphis Three anordnar en chatt med Damien på deras hemsida är det en universitetslärare som 

berättar om fallet för sina studenter som undrar vad Damien helst vill att de ska veta om honom, och 

Damien svarar då ”that I am neither a freak nor a monster”.

2 Damien har en son som föddes under tiden som de ursprungliga rättegångarna pågick av hans dåvarande flickvän. 
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Damien talar vid ett flertal tillfällen i den första filmen om att han tycker om att lyssna på Metallica, 

att han kan känna igen sig i deras texter och att det är en av de saker som han och Jason båda älskar. 

Metallicas musik används även i alla tre filmer, och då Damiens musiksmak är en av de saker som 

åklagarna uppfattar som misstänksamt med honom kan det vara ett sätt att visa för tittarna vad det 

faktiskt är han lyssnar på för att de ska kunna bilda sig en egen uppfattning, eller snarare förstå att 

denna musik inte är farlig på något vis.

Det framstår som att Damien har en god relation till filmskaparna, efter att Damiens advokater i den 

andra filmen rått honom att inte tala med journalister ser vi honom ändå hälsa mot Berlinger och 

Sinofskys kamera. I den tredje filmen får vi för första gången se filmskaparna interagera med någon 

av de dömda då de träffar Damien i fängelset. Damien förklarar hur han såg på att vara med i 

dokumentären från början och hur han tror att den hjälpt honom, han säger till Berlinger och 

Sinofsky:

I really do believe these people would have gotten away with murdering me if it would not have 

been for what you guys did, for being there in the very beginning and getting this whole thing on 

tape so that the rest of the world sees what was happening. If not for that, these people would have 

murdered me, swept this under the rug and I wouldn't be anything but a memory right now.

Damien växte upp i en '”trailer-park”3 och beskriver det själv i sista filmen som att ”we were 

absolute poverty stricken white trash”. Han antyder också att detta gjort det lättare för polisen att 

komma undan med vad de gjort.

Damien har även haft en svår tid i fängelset och under den andra filmen framkommer det att han 

skickat en stämningsansökan mot fängelsevakterna för att de inte ingripit under de våldtäkter han 

utsatts för av andra fångar. När han får frågan vad det var som gjorde att han tog beslutet att göra 

detta svarar han ”One day you wake up and you figure out, what is the worst thing they can do to 

you, kill you? You know I'm sitting here on deathrow anyway”. Detta är inget som får något stort 

utrymme i filmerna trots att det skulle kunna användas för att skapa sympati för honom, dock 

behöver tittaren redan vara relativt övertygad om att han är oskyldig för att det ska ha någon sådan 

effekt.

3 En trailer-park är ett område där människor bor permanent i husbilar och husvagnar.
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Damien är i den andra filmen starkt övertygad om att det var Mark som mördade de tre pojkarna 

och han talar öppet om sina misstankar i tv. Men under den tredje filmen får vi, genom att Mark 

läser upp ett brev han fått från Damien, veta att han inte längre misstänker honom. Detta 

kommenteras dock aldrig av Damien själv. 

5.1.2 Jason Baldwin

Första gången vi får se Jason Baldwin är han klädd i fängelsekläder, han säger att han är oskyldig 

och att han tror att anklagelserna beror på att han klär sig i metallica t-shirts, men förklarar att han 

inte är någon djävulsdyrkare utan tror på gud. Han säger att han inte skulle kunna skada varken ett 

djur eller en människa och berättar om sina husdjur som han har hemma. Jason verkar inte vara en 

farlig person utan ser ung och spinkig ut, han framstår dessutom som lugn, försiktig och 

eftertänksam. Att han genast pratar om sina husdjur kan framstå som ett nästan banalt sätt att 

övertyga om att han är en god människa som inte skulle kunna begå en sådan ond handling, och om 

det hade varit exempelvis Damien som sagt samma sak hade det kanske uppfattats som inställsamt, 

konstlat och falskt, men i kombination med Jasons blyghet så framstår det ändå som genuint. Jason 

verkar även ha en nära relation till sin familj och pratar ofta om att det ska bli skönt att komma hem 

till dem.

Jason behåller i stort sätt sitt lugn och sin blyga uppsyn under alla tre filmer, när han filmas 

tillsammans med Damien i den första filmen visar han dock en mer fnissig sida som gör att man får 

en bättre förståelse för hur han är bland personer han står nära. När han blir äldre så tar han för sig 

mer, framför allt i slutet då han börjar visa viss aggression över det som hänt. Han är också den 

enda av West Memphis Three som inledningsvis inte vill acceptera en ”Alford plea” då han inte 

tycker att det är rättvist att de ska behöva erkänna sig skyldiga får att få släppas fria. När åklagaren 

strax efter att West Memphis Three frigivits säger att det inte finns någon anledning att tro att någon 

annan begått brottet då de ju alla tre erkänt blir han väldigt frustrerad men lugnar sig snabbt. 

Att Jason visar starkare känslor är dock inget som är särskilt förvånande då detta ökat kontinuerligt i 

filmerna. Han får exempelvis i Paradise Lost 2 chansen att säga vad han hade velat sagt till offrens 

föräldrar om han hade haft möjligheten, en fråga som han fick även i den första filmen men då inte 

visste vad han skulle svara på. Det kommer även fram att han skriver dikter i fängelset som 

supportrarna sedan lägger upp på sin webbsida, och det är hans slutliga monolog om USA:s 

rättssystem som avslutar hela film-trilogin. Även om det inte direkt riktas några starka misstankar 
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mot honom under filmerna är denna förändring antagligen positiv i publikens bedömning av honom 

som skyldig eller inte då det kan framstå som att en person som inte säger så mycket kan ha saker 

att dölja.

5.1.3 Jessie Misskelley

Första gången Jessie syns i den första filmen så sitter han i en cell och hans advokat förklarar att de 

vill göra ett kunskapstest på honom, och att om hans resultat ligger under medel kan han inte 

straffas med döden. I och med att de gör ett sådant test kan man ana att att han antas få ett lågt 

resultat. Jessie är antagligen en av de karaktärer som förändras minst under filmerna, det är snarare 

ganska tydligt att han inte vill att saker ska förändras. Han berättar att när han fängslades så var det 

som att tiden stannade, och precis innan han släpps ut från fängelset uttalar han samma vilja som 

när han precis arresterats, han vill åka hem till sin pappa. 

Jessie har ungefär samma bakgrund som de andra två dömda. Han växte upp med sin pappa och har 

en styvmor som han växt upp med från fem års ålder som han kallar för mamma och har bra kontakt 

med trots att hon inte är tillsammans med hans pappa längre. Han verkar ha en stark och bra relation 

till sin familj, framför allt med sin pappa som han håller regelbunden kontakt med även i fängelset. 

Flera gånger under filmerna nämns det att Jessie har lågt IQ och ett milt förståndshandikapp, och 

han framstår inte heller som speciellt smart. Han ger inte intryck av att tänka särskilt långsiktigt 

utan gör det som verkar bäst i stunden, han visar aldrig någon ilska över det som hänt utan framstår 

främst som uppgiven inför det hela. Han förklarar erkännandet, som han påstår är falskt, med att 

polisen frågade och frågade så länge att han tillslut blev trött och inte kunde fokusera längre utan 

bara ville åka hem till sin pappa. Han verkar ganska lätt att påverka, under rättegångarna sitter han 

hela tiden med nedböjt huvud vilket han i en paus förklarar att han gör för att hans advokater sagt åt 

honom att göra det. Det är lite otydligt vad Jessie egentligen har för relation till Damien och Jason, 

det nämns bara att de ska ha känt varandra. Han visar ingen ånger över sitt falska erkännande som 

resulterat i att både han och antagligen även Jason och Damien dömts till livstids fängelse 

respektive döden, och det är aldrig någon annan som på något sätt beskyller honom för detta heller.
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5.1.4 John Mark Byers

John Mark Byers är styvfar till Christopher Byers, en av pojkarna som mördades, och sticker 

definitivt ut bland de anhöriga. Han är exempelvis den enda av offrens anhöriga som mot betalning 

medverkar i den andra filmen. Medan andra föräldrar till offren ofta introduceras tillsammans med 

sin partner sittandes i en soffa i deras hem vandrar Mark Byers under sin första scen i filmen 

omkring på självaste brottsplatsen där han talar till gud, pekar ut olika ställen på brottsplatsen och 

berättar om vad som antagligen hänt där och vänder sig sedan direkt till de tre anhållna och säger: 

Jessie Misskelley Jr., Jason Baldwin, Damien Echols, I hope your master of the devil does take you 

soon, I want you to meet him real soon, and the day you die I'm gonna praise god. And I make you a 

promise, the day you die, every year on may 5th I'm gonna come to your graveside, I'm gonna spit on 

you, I'm gonna curse the day you were born, and I'm sure while I'm standing there I'm gonna have to 

have other bodily functions let go upon your grave. I promise you as god is my witness I'll visit all 

three of your graves.

Han rör sig teatraliskt och tittar endast in i kameran när han talar till de tre anhållna. Denna scen 

sätter på ett sätt tonen för honom som person och hans medverkan i filmerna.

Mark är väldigt lång och stor och filmas ofta i halv- eller helkroppsbild vilket gör att tittarna hålls 

mer distanserade till honom samtidigt som hans stora kroppshydda blir mer påtaglig. Han är väldigt 

dramatisk och vid några tillfällen spelar han upp ritual-liknande ceremonier. Han radar exempelvis 

upp tre pumpor vid en skjutbana som han talar till som Damien, Jason och Jessie och sedan skjuter 

sönder, och en annan gång arrangerar han en begravning för dem vid platsen där de mördade 

pojkarnas kroppar hittades. Han häller då ut spån i formen av tre minnesplatser och tänder sedan eld 

på spånet och stampar på elden samtidigt som han talar till Damien, Jason och Jessie och säger att 

han hoppas att de brinner i helvetet och att han inte kan beskriva sitt hat för dem. När Damien vid 

ett tillfälle leds förbi Mark påväg mot rättssalen under omprövningarna av hans rättegång ropar 

Mark ”You're not gonna be no bogayman in West Memphis, cuz you're gonna be dead in hell!” och 

gör sedan ett pistoltecken med fingrarna och skjuter av. Efter att Damien anklagat honom för att 

vara skyldig till morden säger Mark i en telefonintervju ”He gotta be the biggest pathological liar, I 

hope he rots and burns in hell for eternity. I hate his guts more than anything on the face of the 

earth”. Han är dock dramatisk även när han sedan ska be om ursäkt, efter att ny bevisning 
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presenterats så övertygas Mark om att de tre dömda är oskyldiga och i en tv-intervju säger han ”I 

hated you, I believed with all my heart you killed my son, and I'm sorry for that”.

Att använda grova ord när han talar om eller till de tre dömda är han dock inte ensam om, utan det 

gör de flesta av offrens anhöriga. Det som skiljer honom från dem är snarare att han talar så pass 

ofta och länge, och att han vid flera tillfällen håller långa monologer som nästan låter inövade. Han 

är en bra talare som pratar på ett rytmiskt och teatraliskt sätt, och vid ett flertal tillfällen sjunger han 

även psalmer. Precis som de flesta andra anhöriga har han en stark kristen tro.

Han framstår som en väldigt udda person och reagerar ibland märkligt eller nästan komiskt. I syfte 

att bemöta de misstankar som riktades mot honom efter den första filmen bad han att få göra ett 

lögndetektortestet, och när han får veta att han klarat det så ber han mannen som utförde testet att ge 

honom en dubbel ”high five” och ropar glatt ”Thank you! I knew it was right, I knew I was 

innocent!”. När filmskaparna möter Mark i den tredje filmen misstänker han att Terry Hobbs ligger 

bakom morden och plockar från sin bil fram en stor skylt han gjort själv där han listat argumenten 

för och emot Terry på ett pedagogiskt sätt. När ett bitmärke på den mördade pojken Christopher 

som Mark är styvfar till kommer upp som ny bevisning plockar han även vid flera tillfällen ut sina 

löständer för att visa att han inte har sina tänder kvar. 

Just bitmärket blir också, tillsammans med dödsfallet på hans fru Melissa Byers, offret Christopher 

Byers mamma, där dödsorsaken inte kunnat fastställas, den andra filmens starkaste argumentet för 

att Mark skulle vara inblandad i morden. Framför allt då han kommer med flera olika förklaringar 

till att hans tänder inte finns kvar. Han förnekar även de brott han begått efter att han och Melissa 

flyttade från West Memphis, där de ska ha stulit saker från sina grannar och Mark har anklagats för 

att ha smiskat ett grannbarn och för att med ett gevär i handen ha hetsat två pojkar till att slåss, 

något han förklarar med att han ville se till så att det var ett rättvist slagsmål. Han har även erkänt 

att han smiskade Christopher några timmar innan han mördades. Allt detta tyder på att han är en 

våldsam person, och han säger själv angående sina uppfostringsmetoder att han bara är en enkel 

bondpojke som gjort så gott han kunnat. Han talar ofta kärleksfullt om Christopher och Melissa 

efter deras död.

Den huvudsakliga förändring Mark går igenom under filmerna är att han går från att vara övertygad 

om att West Memphis Three är skyldiga till morden, till att grundat på de nya DNA-testerna släppa 
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misstankarna helt. I samband med detta får vi även veta att Damien, som tidigare sagt i exempelvis 

nyhetssändningar att han tror att det var Mark som begick morden, inte längre misstänker honom. 

5.2 Analys av filmerna

Det är i alla tre filmerna ett stort fokus på fakta och bevis, och de huvudsakliga argument som 

filmerna bygger på är så klart de som läggs fram i rättegångarna. Jag kommer dock i min analys av 

filmerna att fokusera på argument som filmskaparna själva haft större möjlighet att påverka. Genom 

ordning, urval, betoning och röst hävdar Plantinga att filmskaparna kan använda för att bygga upp 

sin retoriska struktur. Jag kommer alltså att fokusera på filmskaparnas egna argument då jag finner 

dem viktigare och mer intressanta att analysera för att förstå vad som är speciellt med just dessa 

filmers sätt att argumentera och övertyga. Jag kommer därför här att analysera hur filmskaparna 

använder fysiska och icke-fysiska element för att föra fram argument i de tre filmerna, samt 

applicera karaktärsanalys på anhöriga till offren och West Memphis Three med fokus på delen i 

Dyers metod där han undersöker hur karaktärerna talar och hur andra talar med och om 

karaktärerna. 

5.2.1 Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills

Under rättegången mot Damien och Jason vittnar en ung tjej om att hon hört Damien erkänna 

morden när hon gick förbi honom med sin vän under en softboll match. Han ska ha sagt att han 

mördat de tre pojkarna, att han skulle mörda två till innan han anmälde sig själv och att han redan 

hade den första av dem utvald. Jason ska också ha varit med och hon säger att hon aldrig träffat 

Damien innan men hört talas om honom och tyckte att han var ganska konstig som alltid klädde sig 

svart, med långt svart hår som var rakat på sidorna. Hon verkar vara osäker kring flera aspekter 

rörande händelsen och svarar ”I don't remember” på flera frågor. Den här tjejens vän ska även ha 

vittnat om samma händelse, men från hennes vittnesmål får vi inte se eller höra något i filmen. Då 

flickan vars vittnesmål vi får höra framstår som väldigt osäker kan vi nog anta att det hade varit 

negativt för West Memphis Three om de visat ett till vittnesmål, eller i stället för detta visat ett 

vittnesmål där vittnet framstod som mer säker på sin sak. Här kan man alltså se ett exempel på vad 

filmskaparna väljer att visa och inte, effekten av deras urval.

Under en paus i rättegången pratar Damien med sin advokat om hur han tror att det går, och det 

framkommer då vissa saker som Damien sagt under rättegången som vi inte fått se i rörlig bild. 
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Exempelvis hade en åklagare sagt till Damien att han verkar ändra sin berättelse för att passa in och 

han hade då svarat ja. Damien förklarar att han bara lyssnade halvt på honom, han hade varit väldigt 

nervös när han först gick upp så det var svårt att fokusera, och efter några minuter började han 

dagdrömma. Han verkar dock inte ta särskilt allvarligt på detta utan fnissar bara åt det. Även detta 

är ett exempel på urval, och genom att låta Damien få berätta om detta själv så får man en större 

förståelse för varför han sa så än vad man hade fått om händelsen som beskrivs istället hade visats 

genom ett klipp från rättssalen. Även om hans förklaring kan tyckas märklig så ger det en bild av att 

Damien inte förstår allvaret i situationen vilket kanske inte hade framkommit annars.

Under rättegången mot Damien och Jason nämns även en blodig man som under mordkvällen ska 

ha gått in för att tvätta av sig på damtoaletten på en restaurang nära platsen där pojkarna hittades. 

Då mannen hade leriga skor och verkade förvirrad larmade en anställd på restaurangen polisen, den 

polis som kom till restaurangen den kvällen körde dock bara förbi drive-in fönstret och gick alltså 

aldrig in på restaurangen eller toaletten. Några dagar senare kom två polisutredare förbi och tog 

vittnesmål kring mannens utseende från den anställda som larmat polisen och blodprover från 

väggen inne på toaletten, en polis tappade dock bort dessa blodprover. Det är intressant att 

filmskaparna väljer att visa just detta spår då det inte är någon teori som byggs vidare på under 

filmerna. Denna incident kan dock vara positiv för West Memphis Three på andra sätt, då den 

omringats av slarv och ofullständig granskning från polisen. Detta kan dels göra att det framstår 

som att polisen inte lagt ner resurser på andra misstänkta utan verkar ha bestämt sig för vilka de vill 

se som skyldiga, eller så framstår polisen som slarvig och inkompetent vilket gör att de inte heller 

framstår som pålitliga i sin utredning kring West Mempihs Three.

Tre veckor innan Jessies rättegång skulle börja så gav Mark Byers en jaktkniv till skaparna av 

Paradise Lost-dokumentärerna som en gåva. Då det visade sig finnas blod på kniven lämnade de in 

den till polisen och tester visade att blodet stämde överens med både Mark och Christophers DQ-

Alfa typ4. Mark, som under tidigare förhör sagt att han aldrig använt kniven, säger under sitt 

vittnessmål i rättegången att han skurit sig i tummen med den. Här har alltså filmskaparna ett 

orsakssamband med det de representerar genom att de påverkar bevisningen i fallet.

Under de delar av filmen som inte består av film från rättssalen så ser man till att börja med att 

försvarsadvokaterna får ett väldigt stort utrymme att kommentera och analysera morden och 

rättegångarna jämfört med åklagarna. Det enda tydliga argumentet som åklagarna faktiskt kommer 

4 Vid den här tiden fanns ingen möjlighet att testa DNA.
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med utanför rättegångarna är när de kommenterar att de tycker att det verkar desperat av 

försvarsadvokaterna att ta in Marks vittnesmål, att det framstår som att de griper efter ett halmstrå. 

Damien och Jasons försvarsadvokater får dock vid ett flertal tillfällen möjligheten att utveckla saker 

de sagt i rättssalen eller presentera argument som inte förs fram i rättegången och diskuterar 

exempelvis flera aspekter som stärker Mark som möjlig misstänkt.

Något som sticker ut lite i den första filmen är att vi får se väldigt många foton, både när det talas 

om offren eller de misstänkta, men även i hemmen hos de anhöriga. Detta kan bidra till att offren, 

men framför allt även de anhållna framstår som mer mänskliga. Man förstår att även West Memphis 

Three har varit, och kanske fortfarande är, barn och att även de har en familj som älskar dem. Vad 

de försöker visa är kanske att det finns fler offer än de döda. 

När det gäller skildringen av anhöriga så finns det en framstående skillnad mellan anhöriga till 

offren och anhöriga till de anhållna. Överlag framstår de anhöriga till Damien, Jason och Jessie som 

relativt lugna och de kommer med någorlunda sakliga argument. De förklarar gripandet av de tre 

med att polisen var under stor press och var tvungna att hitta de som gjort detta snabbt då deras 

rykte stod på spel. De säger även att Damien inte alls är satanist och att många bär svart utan att det 

innebär att de är djävulsdyrkare. Att de framstår som lugna och sakliga skulle kunna tyda på att de 

inte känner att de har någon anledning att oroa sig. Offrens anhöriga är mycket mer aggressiva och 

känslomässiga, och även om det är förståeligt att de är arga beskriver de ofta på ett väldigt brutalt 

sätt hur de vill skada de tre anhållna killarna. Exempelvis säger Melissa Byers att Jessie förtjänar att 

torteras resten av sitt liv, Pam Hobbs säger att om de skulle släppas fria skulle hon antagligen 

försöka skjuta dem och sedan skära upp dem, och Steven Branch mormor säger att när hon såg 

Damien i rättssalen ville hon klösa bort hans ansikte. Vid några tillfällen talar även anhöriga direkt 

till de anhållna, Mark Byers gör detta under ett flertal scener och Melissa talar till Jessie genom en 

reporters kamera. Att de talar på ett sådant sätt gör det lättare för tittarna att avfärda det de säger 

med att de är känslomässigt instabila och inte tänker rationellt, istället för att tro att det ligger fakta 

bakom deras anklaganden. Detta skulle även kunna göra det svårare för tittarna att känna sympati 

med dem.

Även åklagaren under Damiens rättegång använder hårda ord då han under slutpläderingen säger att 

om man tittar på all bevisning mot Damien tillsammans så börjar man se in i honom, och det finns 

ingen själ där inne. Detta kan göra att även han uppfattas som känslostyrd.
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5.2.2 Paradise Lost 2: Revelations

Om filmskaparnas tes inte är helt tydlig i Paradise Lost så sker en märkbar förändring i den andra 

filmen. Redan i filmens inledande minuter visas flera nyhetssändningar som med Paradise Lost-

filmen som grund ifrågasätter om West Memphis Three verkligen är skyldiga. Nyhetsreportrarna 

säger exempelvis att de kanske dömdes för att de bär svarta kläder och lyssnar på Metallica, att alla 

i rättssalen förblindades av sina fantasier kring satanistiska sekter, samt ifrågasätter om Jessie 

manipulerades till att erkänna av polisen. Det blir alltså redan här tydligt vilken uppfattning som 

den första filmen spridit och vad de antagligen vill säga med även denna film.

Paradise Lost 2 ägnar sig till viss del åt att bemöta saker som hänt i den första filmen, främst 

genom att de dömda får möjligheten att förklara eller utveckla något de sagt eller gjort i Paradise 

Lost som skulle kunna uppfattas som märkligt. Damien förklarar att en kvinna klippte av hans hår 

med plastsaxar bara minuter innan rättegången skulle börja, vilket förklarar varför han speglade sig 

och fixade sin frisyr under pauserna. Han förklarar även att när han pratade om att han ville vara 

West Memphis ”bogeyman" så skojade han och förstod inte allvaret i situationen. Jason får även 

möjligheten att besvara frågan om vad han skulle vilja säga till de mördade pojkarnas anhöriga, där 

han tidigare svarat att han inte visste. Han säger nu istället att han är ledsen över det som hänt, men 

att han inte haft något med morden att göra. Han ber dem att titta på bevisningen och se vart den 

faktiskt pekar, vilket antagligen syftar på Mark då Jason tidigare sagt att han tycker att Mark beter 

sig underligt.

Damiens religion wicca5 var en av de faktorer som gjorde att han kopplades ihop med satanism, och 

i denna film besöker filmskaparna ett wiccan center. Medlemmarna förklarar att de som inte förstår 

deras religion antar att den har med satanism att göra, men att wiccaner inte tror på djävulen, de tror 

på karma och religionsfrihet. De hyllar även Damien för att han stod för att han var en del av 

religionen även fast han visste att det kanske skulle kosta honom mycket. Genom att visa andra 

medlemmar i wicca religionen normaliseras den och de kan även med en syn inifrån förklara vad 

deras religion går ut på och att den inte är farlig på något vis. 

Filmskaparna har med Paradise Lost 2 lite andra förutsättningar då både åtalarna och Damiens nya 

försvarsadvokat avböjde att medverka i denna film, och de kan därför inte filma de förhör som sker 

i syfte att överklaga domarna. Filmen kan alltså inte på samma sätt som den tidigare baseras på 

5 Wicca är en naturreligion där många ser livet cykliskt snarare än linjärt och vissa wiccaner kallar sig häxor.
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scener från rättssalen, men vi introduceras på ett liknande sätt, om än mer informellt, för nya fakta 

under filmen genom Brents Turveys gärningsmannaprofilering av fallet. Jessies försvarsadvokat 

Dan Stidham kom genom supportergruppen Free West Memphis Three i kontakt med 

kriminalprofilieraren Turvey, och då de möts och diskuterar fallet kommer han med argument och 

bevis som pekar på en annan typ av gärningsman.

Den profilering som Turvey presenterar pekar mot en äldre och mer våldsam gärningsman som 

antagligen kände de tre pojkarna, och där Christopher Byers antagligen var det primära offret. 

Christophers mamma Melissa Byers avled 1996 och dödsorsaken har inte kunnat fastställas, Turvey 

säger att han skulle vilja undersöka skadorna på hennes kropp, om hon har några, så att han kan 

jämföra dem men de på Christophers kropp. Det huvudsakliga nya beviset som han kommer med, 

som får relativt stort utrymme i filmen är dock det bitmärke som Brent genom foton av offren hittat 

i ansiktet på Christopher Byers. Det dokumenterades inte som ett bitmärke under polisutredningen 

då det identifierades som ett märke från ett bältesspänne. Stidham och Turvey får senare hjälp av en 

expert som kan konstatera att ingen av de tre dömda har gjort bitmärket. Turvey säger också att det 

är väldigt viktigt att inte släppa ut informationen om bitmärkena i media, då hans tidigare erfarenhet 

säger att personen som gjort det i sa fall kommer att ta ut sina tänder. 

Även om det framstår som om Brent Turvey hör åklagarnas teorier för första gången då Stidham 

berättar om dem för honom, eftersom han skrattar till som av förvåning vid vissa tillfällen, så förstår 

man att han vet en hel del om fallet. Han har undersökt en stor mängd material kring fallet och 

borde rimligtvis vara medveten om vad som togs upp under rättegångarna. Han vet även om 

Melissa Byers dödsfall och indikerar att hon skulle ha skador på sin kropp, vilket i kontexten av det 

han sagt tidigare direkt misstänkliggör Mark Byers för både morden på pojkarna och för att ha 

mördat Melissa. Alla argument som Brent lägger fram för Dan pekar på Mark som en möjlig 

mördare. 

De som i det här fallet får väga upp för bristen på åklagare och alltså tala emot att de dömda skulle 

vara oskyldiga är David Burnett som var domare i rättegången mot Damien och Jason, och polisen 

Gary Gitchell som var fallets utredningschef. De har dock väldigt lite utrymme att tala, och det enda 

som någon av dem nämner kring Turveys utredning av fallet är när Burnett säger att han inte 

övertygades av bevisningen om att det var ett bitmärke. Detta gör att det framstår som om det inte 

finns något annat att ifrågasätta i hans utredning. När Gitchell pratar om utredningsprocessen 

beskriver han den som en känslomässig bergochdalbana, och säger att han efter några veckor 
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personligen kände att Damien var skyldig till detta. Han säger att han sett Damien i sitt sovrum på 

natten, att han till och med själv blivit lite paranoid och rädd. Detta gör att det framstår som att han  

låtit sina personliga rädslor styra över bedömningen av fallet.

Bilden av offrens familjer som aggressiva och hotfulla, och anhöriga till de dömda som lugna 

vidhålls även i denna film. Under filmen riktas tydligare misstankar mot Mark Byers i och med 

hans fru Melissas mystiska dödsfall och att han inte kan uteslutas från bitmärket då han inte har sina 

tänder kvar och dessutom kommer med flera olika förklaringar till detta. För att bevisa att han inte 

haft något med morden att göra går han igenom ett lögndetektortest som han också klarar. 

I denna film visas även några klipp som filmades under inspelningen av den första filmen men som 

inte var med i den. Exempelvis ett klipp på Melissa där hon berättar att Christopher skrivit i en 

dagbok ”I love my mommy”, och ett annat där Mark berättar att han när han fick höra om skadorna 

på Christopher kom att tänka på sådant som hänt honom i det förflutna. I den kontext de visas i den 

här filmen kan man uppfatta dessa klipp som att de spär på misstankarna mot Mark. Här har alltså 

ordningen som klippen visas i av betydelse för hur vi förstår dess innebörd, något som använts 

mycket för att antyda om misstankar mot just Mark.

En stor del av filmen får vi följa medlemmar från supportergruppen Free West Memphis Three som 

startats till stöd för de tre dömda. De kommer inte med många egna argument utan berättar mest om 

hur de efter att ha sett filmen var övertygade om att West Memphis Three var oskyldigt dömda, och 

berättar om det arbete de gjort sedan dess för att de ska kunna släppas fria. De används alltså inte 

huvudsakligen för att föra fram argument, även om de så klart argumenterar för sin sak och ofta tar 

upp bitmärkena som stark bevisning, utan används främst för att ge tittarna en bild av vilka som 

stöttar de dömda och varför, samtidigt som de indirekt uppmanar tittarna till engagemang.

Supportrarna förklarar att reportrar hävdar att Damien har en sekt som han kontrollerar från 

fängelset, och de antyder att dessa rykten har grundats på den bild av Damien som visades i den 

första Paradise Lost-filmen. Samtidigt som de pratar mycket om hur de genom att se Paradise Lost 

övertygades om att West Memphis Three var oskyldiga så antyder de alltså att filmen visar en bild 

av Damien som inte stämmer överens med hur han egentligen är, där han framstår som en person 

som skulle kunna ha en satanistisk sekt. Inte på något annat ställe i filmen får vi höra att Paradise 

Lost skulle ha gett människor något annan än en positiv bild av West Memphis Three. Supportrarnas 

samtal ger även intrycket av att media varit mycket hårdare mot de dömda än vad vi fått se i 
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filmerna, och det framkommer exempelvis att väldigt få lokalreportrar i West Memphis vågar 

ifrågasätta domen mot de tre dömda, det framstår som att media favoriserar vissa synsätt på fallet. 

Samtidigt som man får intrycket av att det är många som tror att West Memphis Three är oskyldiga 

och jobbar för att de ska kunna släppas fria så framstår det alltså även som att de stöter på mycket 

motstånd. På så sätt övertygas man om att detta är en åsikt som delas av många vilket gör det lättare 

att själv hålla med, och samtidigt gör motståndet att det framstår som att detta är något man bör 

engagera sig i och sprida vidare.

Även om det inte i någon av Paradise Lost filmerna finns ”voice-over” så har de mer eller mindre 

frekvent under alla tre filmer använt sig av text som de lägger in mellan klippen, ofta för att förklara 

för tittarna vad som sker eller har skett så att de ska förstå sammanhanget, vilket ju är i princip 

samma funktion som en ”voice-over” har. I dessa filmer fungerar texten som filmskaparnas röst och 

det är därför intressant att se om man kan läsa ut värderingar ur dessa. I Paradise Lost 2 kan man 

utläsa ett något tydligare ställningstagande än i den första filmen. Texten återger exempelvis 

argument som tidigare använts för att övertyga om att West Memphis Three är oskyldiga, som när 

de skriver: ”Misskelley, whose I.Q. is 72, was questioned for over 12 hours without legal 

representation or access to his family. Only the last 45 minutes of the interrogation were actually 

recorded”. Ett annat exempel är texten ”Of the six original defense attorneys, only Dan Stidham, 

who represented Jessie Misskelley, continues to work on the case”. De verkar vara förvånade över 

att inte fler fortsätter att jobba med fallet och visar därmed att de tycker att det finns en anledning 

att göra detta. Texten används även i vissa fall som ett dramaturgiskt element som bygger upp 

spänningen snarare än presenterar nödvändig information för tittaren. Texten är exempelvis oftare 

uppdelad för att få en mer dramatisk effekt. Ett exempel på detta är vid Marks lögndetektortest där 

text läggs in fyra gånger på väldigt kort tid och inkluderar information som inte är nödvändig för att 

vi ska förstå det som visas, det används alltså snarare för att bygga upp stämningen inför det som 

ska visas.

5.2.3 Paradise Lost 3: Purgatory

De två första filmerna är en aning spretiga när det gäller hur tydligt budskapet visas, den första 

förefaller mer objektiv samtidigt som den andra tydligt tar ställning. Med den tredje filmen har 

filmskaparna en chans att börja om på nytt då de går igenom hela fallet från början. Filmen inleds 

med ett slags intro som med hjälp av tidigare ovisade klipp ger en tydligare bild av hur samhället 

påverkades av morden, och hur både offrens närmast anhöriga och medborgare i West Memphis 
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reagerade på morden och på att Damien, Jason och Jessie anhölls. Senare under filmen framkommer 

även mer av pressens delaktighet i medborgarnas hysteri kring fallet genom att exempelvis Jessies 

erkännande läckte ut i pressen innan Damien och Jasons rättegång. Hela händelseförloppet kring 

morden, utredningen och arresteringarna av West Memphis Three framstår som mer kaotiskt än vad 

det gjort i de tidigare filmerna. Då det filmade materialet från dessa händelser är så pass gammalt 

borde det har funnits tillgängligt ända sedan den första filmen gjordes, det måste alltså vara ett 

medvetet val av filmskaparna att visa detta först nu. Kanske beror detta på att de inte ville visa 

rädslan och paniken hos de vanliga medborgarna då det hade kunnat skrämma upp även tittarna och 

lett till samma hysteri hos dem.

Även den tredje och sista Paradise Lost-filmen cirkulerar kring presentationen av nya fakta. Denna 

gång genom den presskonferens som Damiens representanter håller, där ett flertal experter som 

undersökt fallet kommer med ny bevisning. De menar att det är en myt att det begicks brott med 

rituella eller satanistiska kopplingar under 70- och 80-talet. De har efter noggranna underökningar 

kommit fram till att skadorna på alla tre offers kroppar, inklusive kastreringen av Christopher Byers, 

producerades av djur efter att de dött. De hävdar också att juryn övervägt Jessies erkännande när de 

dömde Damien och Jason då detta fanns med i juryns anteckningar. Den nya bevisning som det 

läggs störst vikt vid är dock resultatet på den undersökning som inte varit möjlig tidigare av DNA:t 

som hittades på offren och brottsplatsen, då den visar att ingen DNA som hittats på platsen kunde 

associeras till varken Damien, Jason eller Jessie. Tester som gjorts på DNA från personer med 

koppling till fallet visar dock att ett hårstrå som hittades i en knut på de skosnören som höll Michael 

Moore bunden skulle kunna komma från offret Stevie Branch styvfar Terry Hobbs, det kan dock 

associeras till uppskattningsvis 1,5% av befolkningen och det är därför inte starkt nog för att döma 

honom eller någon annan.

De presenterar även en gärningsmannaprofil som gjorts utifrån de nya uppgifterna där de menar att 

mördaren antagligen kände offren, är en våldsam person, ville straffa dem snarare än döda och är 

relativt kriminellt sofistikerad. De menar även att personen som begick morden antagligen har en 

psykopatisk personlighet vilket gör att den inte känner någon ånger, kan titta dig i ögonen och säga 

att den är oskyldig och antagligen skulle klara ett lögndetektortest, speciellt om det är fjorton år 

senare. Att de nämner lögndetektortestet kan tolkas som en tydlig antydan om att Mark fortfarande 

skulle kunna vara skyldig trots att han precis som Damien, Jason och Jessie inte kan kopplas till 

platsen genom DNA då vi får anta att han, precis som Terry, testats i egenskap av anhörig. Samtidigt 

stämmer gärningsmannaprofilen in på både Mark och Terry. 
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Förutom kommentaren om att gärningsmannen antagligen skulle kunna klara ett lögndetektortest 

och att Mark passar in på den gärningsmannaprofilering som beskrivs under presskonferensen så 

riktas inga direkta misstankar mot Mark i denna film. Nu är det istället Terry Hobbs som tar över 

som den huvudmisstänkta. Terry har stämt Dixie Chicks för förtal då deras sångare Natalie Maines 

ska ha påstått att han varit involverad i morden, han förhörs därför av hennes advokater och svarar 

då även på frågor som kan relateras till morden. De faktorer som pekar mot honom som en möjlig 

gärningsman är förutom DNA-testerna exempelvis att han tidigare varit våldsam då han misshandlat 

Pam och avtjänat ett fängelsestraff för att ha skjutit Pams bror i magen. Ett svartsjukedrama mellan 

honom och Pam föreslås som ett möjligt motiv till att han skulle ha mördat pojkarna, och till 

skillnad från Mark har Terry inget alibi. Att Mark har ett alibi får vi dock reda på först nu då det 

aldrig nämnts under de tidigare filmerna. Dessutom påstår ett nytt vittne att hon sett Terry 

tillsammans med de tre pojkarna samma kväll som de mördades, medan han påstår att han inte 

träffade någon av pojkarna den dagen.

I denna film framstår det som att det blivit mer vedertaget att tro att West Memphis Three är 

oskyldiga då även föräldrar till offren, så som Mark Byers och Pam Hobbs, inte längre verkar säkra 

på att de tre dömda är skyldiga till brottet och vill att de ska få en ny rättegång. Mark säger i en 

nyhetssändning att den nya bevisningen övertygade honom om att West Memphis Three inte är 

skyldiga. Då Terry inte verkar ha samma uppfattning framstår han nästan som ännu mera misstänkt, 

och samtidigt verkar det nästan som att misstankarna mot Mark försvinner i samband med att han 

slutar att tro att de tre dömda är skyldiga till morden. Det blir alltså tydligt här att de som menar att 

West Memphis Three är oskyldiga framstår som goda och de som tror att de är skyldiga framställs 

som onda.

Då denna film sammanfattar händelseutvecklingen under nästan tjugo års tid används klipp från 

väldigt olika tidpunkter. Genom att se hur filmskaparna utnyttjar detta kan man även se vad de vill 

säga med sin film. Detta används exempelvis för att få Terry att framstå som motsägelsefull då han 

först säger att han inte är en våldsam person och nästa klipp visar en femton år gammal 

nyhetssändning om att han misshandlat sin dåvarande fru Pam och skjutit hennes bror. När Mark 

Byers presenteras visas istället först vad han gjort i de tidigare filmerna och han ges sedan en chans 

att i nya klipp förklara sig och ställa allt till rätta. När de besöker Damien, Jason och Jessie i 
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fängelset så visas ofta även klipp på dem som unga, på så sätt skapas en effektiv kontrast som gör så 

att tittarna faktiskt får se ett fysiskt bevis på den långa tid som gått.

Filmen avslutas med att Damien, Jason och Jessie erbjuds och accepterar en ”Alford plea” vilket 

innebär att de erkänner sig skyldiga till morden, men fortfarande kan hävda sin oskuld. Straffet 

reduceras då till den tid de redan avtjänat och de släpps fria. Efter att de accepterat sina Alford pleas 

har reportrar och andra närvarande möjligheten att ställa frågor, en reporter frågar om staten 

kommer att fortsätta att utreda fallet, och åklagaren svarar då ”I have no reason to believe that there 

was anyone else involved in the homicide of these three children but the three defendants who have 

pled guilty today”. En av Damiens advokater svarar då att om det hade funnits ens den minsta 

fortsatta övertygelsen om att de var skyldiga så hade de aldrig släppts fria idag, och denna plea är 

för honom bevis på deras oskuld och statens erkännande av denna.

5.3 Sammanställning av filmernas argument och tes

Det som inledningsvis uppfattas som filmens tes är att West Memphis Three är oskyldiga. Under 

analysen av argumenten och personerna framkommer det dock tydligt att vad samtliga argument 

egentligen försöker övertyga om, direkt eller indirekt, är att Damien Echols är oskyldig. Han har en 

så pass tydlig huvudroll i alla anklagelser och större delen av argumenten att om han skulle visa sig 

vara oskyldig skulle det inte finnas någon anledning att tro att Jason eller Jessie var skyldiga heller. 

Man skulle därför kunna säga att den egentliga tesen är: Damien Echols är oskyldig. 

De huvudsakliga argumenten som filmskaparna använder sig av går att dela in i tre olika kategorier, 

de bygger på att skapa sympati för de dömda, fördelningen av utrymme och urvalet av klipp, och 

utpekandet av andra potentiella mördare. Denna argumentation sammanfattas här för att sedan 

kunna bedöma om den talar till tittarnas ethos, logos eller pathos.

Skapa sympati för de dömda

Genom att West Memphis Three porträtteras med både bra och dåliga sidor framstår de som 

verkliga och inte tillgjorda, de får senare även chansen att förklara saker de sagt eller gjort som 

skulle kunna uppfattas som märkliga, detta skapar förståelse för hur de agerat och gör att de 

framstår som smarta och mogna. Filmskaparna använder sig inte särskilt mycket av argument som 

bygger på medlidande, trots att de skulle kunna göra det. Alla de dömda framstår som starka 

individer som inte gnäller utan bestämmer sig för att försöka se positivt på situationen. Sympati 
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skapas även genom att människor som stödjer dem, främst deras supportrar från Free West 

Memphis Three men även kända personer, medverkar och framställs som vanliga smarta människor, 

något som ytterligare ökar förtroendet för de dömda. Även Damiens religion och musiksmak, som 

båda varit delaktiga i att koppla honom till satanism, normaliseras genom att vi får se anhängare till 

den religion som Damien sagt sig vara en del av och musik av Metallica spelas. På så sätt framstår 

inte heller detta som lika främmande och läskigt. De argument som används för att skapa sympati 

för de dömda talar till tittarnas pathos, vilket är ganska logiskt då sympati är något man känner. 

Fördelningen av utrymme och urvalet av klipp

Supportrar och olika typer av experter som argumenterar för att West Memphis Three är oskyldiga, 

eller vars utredningar av morden inte pekar mot de dömda som skyldiga, är de som får absolut störst 

utrymme i filmerna. De ger givetvis en positiv bild av de dömda och framstår själva generellt sett 

som smarta, objektiva och med konkret bevisning. De som istället talar för att West Memphis Three 

är skyldiga framstår som rädda, känslostyrda, fördomsfulla och i vissa fall aggressiva. De får 

dessutom väldigt lite utrymme och närapå allt de säger bemöts eller har redan bemötts med 

motargument. Även dessa argument talar delvis till tittarens pathos då de vill att vi ska uppfatta 

vissa människor som goda och vissa som onda, men framför allt talar de till ethos då argumenten 

framförs av pålitliga källor och därför framstår som trovärdiga.

Utpekandet av andra potentiella mördare

Under de tre filmerna är det tre personer som förutom West Memphis Three pekas ut som 

potentiella mördare. Den som tydligast pekas ut och som filmskaparna haft störst inblandning i 

misstankarna mot är Mark Byers. Han misstänks främst i de två första filmerna i och med kniven 

han gav till filmskaparna, de mystiska omständigheterna kring hans frus död, hans udda 

personlighet, och att aspekter från hans privatliv introduceras och kopplas ihop med Brent Turveys 

gärningsmannaprofil. Den sista filmen går igenom alla misstankar mot Mark och han får 

möjligheten att kommentera varför han betett sig som han gjort och förklarar också att han inte 

längre tror att West Memphis Three är skyldiga till morden, och efter detta riktas inga nya 

misstankar mot honom. 

Även Terry Hobbs pekas ut som misstänkt. Dessa misstankar väcks i och med att det kommer fram 

att han skulle kunna vara upphovsman till ett hårstrå som hittats på mordplatsen. Också när det 

gäller Terry används aspekter från hans privatliv för att visa att han stämmer överens med 

gärningsmannaprofileringen.
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Argumenten kring andra potentiella gärningsmän bygger på att de kommer från trovärdiga källor, 

och talar alltså till tittarens ethos. Framför allt blir detta tydligt genom de 

gärningsmannaprofileringar som olika experter tagit fram, som har en betydande roll i 

misstänkliggörandet av Mark Byers och Terry Hobbs.

5.4 Diskussion och slutsats

Argumentationen i Paradise Lost-dokumentärerna är inte särskilt tydligt uttalad utan filmskaparna 

har använt sig av mer implicita sätt att övertyga om att West Memphis Three, och framför allt 

Damien är oskyldig. Genom analys av filmens fysiska och icke-fysiska element från den visuella 

retoriken har argumenten dock framkommit tydligare, och med hjälp av karaktärsanalys har jag 

kunnat se hur även skildringen av de medverkande personerna använts för att övertyga tittarna.

Inom den visuella retoriken valde jag som tidigare nämnt att fokusera på de fysiska och icke-fysiska 

elementen. Filmens fysiska form har exempelvis utnyttjats i den klippning som syftar till att skapa 

associationer mellan exempelvis gärningsmannaprofilerna och Mark Byers eller Terry Hobbs, eller i 

de bildsnitt som har för avsikt att skapa distans till vissa personer och närhet till andra. Idéer 

föreslås för tittarna genom de icke-fysiska elementen när exempelvis en person upprepade gånger 

visas i situationer då den är arg, eller vissa personer får möjlighet att bemöta kritik och andra inte. 

På det här sättet framställs de som talar för att West Memphis Three är oskyldigt dömda som ”de 

goda”, och de som talar för att de är oskyldiga framstår som ”de onda”. Filmerna anspelar även på 

känslor och använder alltså det visuella retorikens emotionella tillstånd, genom att argumentera för 

att de är oskyldigt dömda försöker man väcka en känsla av orättvisa hos tittarna, och kanske även 

frustration då det dröjer så lång tid utan att de får upprättelse. Dessa känslor skulle kunna leda till 

att tittarna känner att de vill engagera sig i att försöka påverka fallet.

Enligt min sammanställning av argumenten från Paradise Lost-dokumentärerna så bygger de flesta 

på att antingen skapa sympati för de dömda (framför allt Damien), presentera andra potentiella 

mördare, eller fördela utrymmet så att de som står på West Memphis Threes sida får mycket mer 

skärmtid än de som inte gör det, och göra ett urval i klippningen som är gynnsamt för de tre dömda. 

Just urval är även en av de processer som Plantinga identifierat som en grundsten i icke-fiktiv films 

retorik tillsammans med ordning, betoning och röst. I Paradise Lost-dokumentärerna kan man 

tydligt se att filmskaparna använt dessa för att övertyga. I klippningen styrs ordningen som det 
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filmade materialet visas i, det har exempelvis använts för att koppla ihop Mark Byers och Terry 

Hobbs med gärningsmannabeskrivningar, eller för att visa vilka kontraster det finns mellan hur 

olika personer uppfattar West Memphis Three. Det har även använts för att ge en tydlig bild av 

vilken lång tid som passerat genom att klippa mellan bilder på de dömda som unga respektive 

vuxna. Vissa händelser eller argument betonas även genom att de visas vid flera tillfällen eller 

diskuteras djupare än andra. Man kan även se prov på ett tydligt urval då sekvenser oftare uppfattas 

som negativa för personen i fråga om den talar för att West Memphis Three är skyldiga. Rösten, 

som beskriver filmens inställning till det den representerar, uppfattas som formell eller öppen 

beroende på hur auktoritativ den är i sitt berättande, eller poetisk om den inte är det alls. Paradise 

Lost-dokumentärerna hamnar här någonstans mellan den formella rösten och den öppna, då den dels 

förklarar och konstaterar fakta men samtidigt har en observerande stil. Paradise Lost-

dokumentärerna har alltså genom att till stor del undvika uttalade argument lyckats framstå som 

relativt observerande, samtidigt har de använt sig av flera olika tekniker som inte är lika tydliga för 

tittaren för att driva en mer underliggande argumentation. 

Genom min analys har det även framkommit att det finns ett väldigt stort fokus på Damien 

genomgående i alla tre filmer. Att fokus ligger på just honom och inte de andra två beror antagligen 

dels på att det är mest lönsamt att promota honom då han är den som går hem hos 

supportergrupperna, han är den som många antingen identifierar sig med eller intresserar sig för. 

Dels så är det även han som framstår som den av de tre som mest sannolikt skulle kunna vara 

skyldig, han framstår vid vissa tillfällen som ganska dryg och självcenrerad och passar på vissa sätt 

in i mallen för en person som skulle kunna begå ett sådant brott. Utan Damien skulle antagligen 

ingen av de andra ha dömts, så frias han från misstankar gör antagligen även de andra två det. Att 

dessa två vitt skilda uppfattningar kan utläsas från samma person säger även något om hur komplex 

bilden av honom och flera av de andra medverkande är.

För att återkoppla till min slutliga frågeställning, vad säger egentligen min studie av Paradise Lost-

filmerna om faktorer som kan göra dokumentärer övertygande? 

Plantinga hävdar att det som framför allt är övertygande med just dokumentärfilm är bildens 

relation till dess kontext, trovärdigheten hos dess källa, och vår oberoende utvärdering av filmens 

retoriska projekt och mål. Den filmiska bildens relation till dess kontext är en något luddig 

formulering som innefattar bildens relation till dess omständigheter, sammanhang, omgivning och 

övergripande situation. Vad jag förstått så syftar Plantinga här ungefär på filmens relation till 
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”verkligheten” eller det den skildrar. Paradise Lost-filmerna kan sägas ha en tydlig och direkt 

relation till dess kontext då en stor del av det filmade materialet filmats på plats i West Memphis, de 

har varit på plats vid brottsplatsen och i rättssalen mitt i händelsernas centrum. Även vissa argument 

bygger direkt på relationen mellan bilden och dess kontext, exempelvis då Berlinger och Sinofsky 

lämnar över kniven de fått av Mark Byers till polisen och de använder den som bevismaterial under 

rättegången, eller då vi under den andra filmen ser effekterna av Paradise Lost.

Trovärdigheten hos källan skiftar en aning beroende på vilken källa man syftar på. Filmerna har 

skapats för HBO, ett stort amerikanskt tv-bolag. Att de står bakom filmerna ökar antagligen 

trovärdigheten. Tittar man på de två dokumentärskaparna Joe Berlinger och Bruce Sinofsky så kan 

det dels framstå som trovärdigt att de under så pass lång tid arbetat kring samma fall och hållit fast 

vid sin hävdan om att West Memphis Three är oskyldiga. Samtidigt kan deras långa inblandning i 

fallet istället göra att de framstår som mindre objektiva. Syftar man istället på trovärdigheten hos 

själva argumentens källor, så kommer de flesta uttalade argumenten från advokater eller experter 

inom olika områden, och de framstår därför som trovärdiga. 

Det är antagligen ganska tydligt för tittaren, åtminstone i de två senare filmerna, att de skapats med 

syftet att uppmärksamma den orättvisa rättsliga behandling som dessa tre killar utsatts för, för att de 

ska kunna få upprättelse och för att ingenting sådant ska kunna hända igen. Tittarens oberoende 

utvärdering av dessa mål påverkas dock starkt av om personen anser att West Memphis Three är 

skyldiga till brottet eller inte. Den som menar att de är oskyldiga tycker troligen att filmernas 

retoriska mål är synnerligen motiverat, medan den som anser att de är skyldiga antagligen tycker att 

de inte har någon rätt att ifrågasätta eller i efterhand försöka påverka en dom som dömts i rättegång. 

Självklart finns det även de som inte har någon av dessa ståndpunkter, men så länge tittaren 

åtminstone övertygats om att bevisningen var otillräcklig för att kunna leda till en fällande dom så 

anser hen troligtvis att filmernas mål är viktigt då det ju berör en statlig myndighet som förväntas ge 

en rättvis bedömning.

Precis som Plantinga menar så har alltså bildens relation till dess kontext, trovärdigheten hos dess 

källa och vår oberoende utvärdering av filmens retoriska projekt och mål uppenbarligen spelat en 

viktig roll i Paradise Lost-dokumentärernas övertygande kraft. Men det är trots allt inte dessa delar 

som jag skulle skulle säga är av störst betydelse. De utgör snarare någon slags grund för den övriga 

argumentationen, medan jag finner andra faktorer mer utmärkande för just dessa filmer. Detta kan 

så klart ha att göra med mitt fokus på filmskaparnas egna inverkan på filmens argumentation, då 
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Plantingas teori istället fokuserar på dokumentärfilmer i stort. Jag finner det ändå viktigt att utifrån 

mitt fokus försöka urskilja vilka huvudsakliga argument filmskaparna använt sig av, då även dessa 

är faktorer som kan bidra till att göra dokumentärer övertygande.

För att kunna övertyga tittarna om att West Memphis Three är oskyldiga har filmskaparna varit 

tvungna att även ta reda på varför man skulle kunna tro att de är skyldiga. Det är ett klassiskt grepp 

inom argumentation att identifiera motståndarens argument för att kunna bemöta dem. Även om 

detta argumentationsgrepp inte är något som framkommer särskilt tydligt i filmerna, och inte heller 

är utgångspunkten för alla argument som filmskaparna för fram så menar jag att detta är självaste 

grundstommen i deras argumentation. De främsta anledningarna till att tro att West Memphis Three 

är skyldiga skulle jag säga är fördomar mot de dömda, samt ett förtroende för rättssystemet. 

Det blir tydligt för tittaren att det finns djupt rotad rädsla för djävulsdyrkan och satanistiska sekter i 

West Memphis. Denna rädsla har i sin tur lett till fördomar och ryktesspridning kring de som på 

något sätt kan kopplas till detta, och när anklagelser riktas mot West Memphis Three så nämns ofta 

deras utseende, klädsel eller smak vad gäller musik och böcker som styrkande aspekter. Fördomar 

baseras ofta på okunskap och rädsla för det okända, och filmskaparna har arbetat mycket med att 

synligöra och sprida kunskap kring det som man kan tänka sig att tittarna inte känner till. Genom att 

ge en inblick i den utövade religionen, i musiken och framför allt i de unga killarnas liv kan 

filmskaparna övertyga tittarna om att vad de trott om West Memphis Three inte stämmer och skapa 

sympati för dem. Samtidigt är de väldigt tydliga med att de inte försöker att visa någon förskönad 

bild av West Memphis Three, utan använder i vissa fall klipp som kanske snarare visar en negativ 

bild av dem för att på något vis tydliggöra att de inte försöker dölja något.

Filmskaparna har varit ganska restriktiva med att visa allt för mycket av hur invånarna i West 

Memphis faktiskt reagerade när West Memphis Three anhölls och vilka fördomar och rädslor som 

de sammankopplades med då. På så sätt färgas inte heller tittaren av dessa uppfattningar. Man 

skulle kunna säga att filmskaparna använt sig av ett mer distanserat utifrånperspektiv då de skildrat 

samhället i West Memphis och ett inifrånperspektiv då de skildrat offrens och de dömdas familjer. 

Då filmerna inte ingående skildrar några andra West Memphis-familjer framstår offrens familjer 

som extrema i sitt hat och sin fördomsfullhet mot de anhållna killarna, vilket de kanske inte gjort 

om vi fått se ett helt samhälle som reagerat likadant. Här har dessutom antagligen filmen som 

medium varit betydande då de kunnat spridas utanför de områden som exempelvis nås av nyheten 

via lokala medier, och nå dem som inte präglats av mytbildning och ryktesspridning i det aktuella 
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området. De kan därmed med större sannolikhet se på fallet med en klar syn, och därför vara mer 

benägna att övertygas om att West Memphis Three dömts på felaktiga grunder.

För att motbevisa de som förlitar sig på att polisen och rättsväsendet måste ha gjort en rättvis 

bedömning så behöver filmskaparna även övertala tittarna om att allt inte gått rätt till. Här har 

filmskaparna framför allt visat på att även polisen, domarna och andra medverkande under 

rättegångarna färgats av rädslor och fördomar i sin bedömning av West Memphis Threes 

inblandning i morden. De har även visat att polisen slarvat med och inte följt upp andra spår, utan 

redan verkar ha bestämt sig för vilka de vill se som skyldiga.

För att ringa in filmernas argumentation vill jag till de betydande aspekterna i filmernas 

argumentation även inkludera den tydliga vi-mot-dem anda som mejslas fram under de tre filmerna. 

Med hjälp av exempelvis ordning, urval och utrymme har filmskaparna lyckats skapa en bild av att 

de som tror att West Memphis Three är oskyldiga är goda och de som gör motsatsen är onda. De blir 

oppositioner till varandra och ikläds persondrag som smarta, öppensinnade och civilicerade 

respektive dumma, fördomsfulla och primitiva beroende på hur de förhåller sig till de dömdas 

skuld. På det här sättet skapas en känsla av gemenskap som gör det enklare för tittarna att välja sida 

och uppmuntrar till engagemang.

Receptet för Paradise Lost-dokumentärernas framgång när det gäller att övertyga sin publik är 

väldigt svårdefinierbart. För att återknyta till tidigare nämnda aspekter så har antagligen de 

genomarbetade personporträtten, fördelningen av utrymmet, urvalet, ordningen, betoningen och 

rösten varit viktiga delar. Jag har dock ändå försökt att urskilja och sammanfatta vad jag funnit är de 

huvudsakliga bidragande faktorerna för att tydliggöra mitt resultat och göra det applicerbart på även 

andra dokumentärfilmer.

Min slutsats är att för att en dokumentär ska lyckas med att övertyga sina tittare så behövs 

inledningsvis en stabil grund. För att framstå som trovärdig behöver dokumentären ha en stark 

relation till verkligheten och det den skildrar, komma från en trovärdig källa och vi måste kunna 

bedöma att den har ett vettigt retoriskt mål. Jag har här utgått från det Plantinga i sin kritiskt-

realistiska teori menar gör dokumentärfilmer övertygande, men jag menar att detta snarare gör 

dokumentären trovärdig. För att sedan verkligen kunna övertyga tittarna menar jag att utöver dessa 

grundaspekter så behöver filmskaparna även urskilja och bemöta motargument oavsett om dessa 

argument är rimliga eller inte. I fallet med Paradise Lost-filmerna innebär detta att de måste 
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motbevisa fördomar och visa hur dessa fördomar genomgående påverkat fallet och domarna mot 

West Memphis Three. Slutligen menar jag att en djupgående vi-mot-dem anda är viktig för att göra 

det enkelt för tittarna att välja sida, och kanske nödvändig för att de ska engagera sig.

6 Sammanfattning

Paradise Lost är en dokumentärfilmstrilogi som kretsar kring tre unga män som anklagas och döms 

för att ha mördat tre åttaåriga pojkar som en del i en satanistisk ritual i West Memphis 1993. 

Filmskaparna försöker genom sina filmer övertyga om att de unga männen är oskyldigt dömda, och 

filmerna drar stor uppmärksamhet till fallet. I den sista filmen, arton år efter att de dömts, frias de. 

Filmerna har spelat en betydande roll i att uppmärksamma fallet och har engagerat många, vilket 

indirekt även möjliggjort frigivningen. Detta gjorde mig intresserad av vad det är med dessa filmer 

som gjort att de lyckats så bra med att övertyga tittarna. Syftet med min uppsats har varit att 

undersöka vilka faktorer det är som gör att en dokumentärfilm övertygar sin publik.

Som teoretisk grund har jag använt mig av Plantingas kritiskt-realistiska perspektiv, och de metoder 

som jag använt i min analys är karaktärsstudier och visuell retorik. Karaktärsstudierna baseras på en 

kombination mellan Dyers åtta semiotiska tecken som han menar är viktiga i konstruktionen av en 

karaktär, och Rushton och Bettinssons tillvägagångssätt där de lagt fokus på sympatin för 

karaktären. Jag valde ut fyra personer från filmerna som jag analyserade grundligt utifrån de 

relevanta delarna av dessa metoder. Jag analyserade sedan de tre filmerna var för sig genom att 

undersöka hur de använt sig av fysiska och icke-fysiska element, något som Alcolea-Banegas tar 

upp inom den visuella retoriken. Under analysen av de tre filmerna använde jag karaktärsstudier på 

ytterligare några av karaktärerna, men undersökte då endast ett fåtal utvalda av Dyers semiotiska 

tecken.

Jag förtydligade därefter filmernas tes, att Damien Echols är oskyldig, och sammanställde de 

argument jag hittat under analyserna. Jag fann att de gick att dela in i tre grupper, argument som 

bygger på att skapa sympati för de dömda, på fördelningen av utrymme och urvalet av klipp, och på 

utpekandet av andra potentiella mördare. Jag konstaterade även att dessa grupper av argument 

främst talar till tittarnas ethos och pathos. 
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Jag avslutade med att återkoppla till Plantingas kritisk-realistiska teori för att se hur de aspekter han 

menar är övertygande med dokumentärfilm stämmer överens med vad jag kunnat utläsa från min 

analys av Paradise Lost-trilogin. Min slutsats är att många av filmskaparnas argument talar till 

tittarnas känslor, men att det ändå krävs att dokumentärfilmerna har en trovärdighet i grunden vad 

gäller källor, relation till verkligheten och retoriska mål för att sedan kunna bygga på detta med en 

övertygande argumentation. Vad jag funnit att min studie säger om faktorer som kan göra 

dokumentärer övertygande är att bemötandet av motargumenten är en avgörande del. I dessa fall 

genom att motbevisa fördomar mot de anklagade killarna och visa hur dessa påverkat fallet i 

samtliga led av rättsprocessen. En stark vi-mot-dem känsla gör det även enklare för tittarna att välja 

sida och uppmuntrar till engagemang.
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