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Inledning 

Dokumentärfilm, ett begrepp som är svårbegripligt och har många förklaringar. Finns det 

något säkert sätt att precisera ut att en produktion är dokumentär, vad är det som 

bestämmer att det är en dokumentär?  Detta är en av delarna jag kommer diskutera längre 

fram i texten och jag kommer att utgå från produktionen Mellan Himmel och Jord, där jag 

spelade en roll i hur filmen skapades och utvecklades. Det har under arbetets gång ställts en 

rad frågor angående val vilka formade produkten och dess resultat, vilka roller har de 

involverade personerna spelat, vilka konsekvenser vi stött på, varför vi drabbades av 

konsekvenserna, hur vi har arbetat både praktiskt samt teoretiskt och en kortfattad analys 

av de olika momenten som ingår under utvecklingen av filmen.  

Till min hjälp använder jag mig av ett antal böcker där jag kan hämta information om teorier 

bakom metoder och förklaringar till praktiska problem. Exempelvis använder jag mig av Bill 

Nichols bok ”Introduction to Documentary”1 för att undersöka termen dokumentärfilm och 

hitta en förklaring till hur jag kan applicera begreppet på produktionen. En annan bok jag 

använder mig av är ”Människovetenskaperna”2

Efter inledningen följer en logisk ordning där introduktion till vår produktion vilket denna 

text baseras på, presenteras först. Den introducerande texten har jag skrivit tillsammans 

med Martin Holtmann och Madelene Pettersson vilka var mina två arbetskamrater under 

produktionen, dock har jag modifierat texten för att få den passa in i min essä samt lagt till 

en del jag ansåg saknas. Introduktionen på produktionen är också grundläggande, det är vad 

som generellt hände utan några djupgående detaljer kring processen. Detta kommer istället 

presenteras i min analys. Analysen på produktionen och arbetssättet bakom produktionen 

kommer att ske i ett eget stycke, men dessförinnan går jag igenom det problematiska 

begreppet dokumentärfilm för att ge en förklaring över mina tankar om begreppet och dess 

innebörd. I slutfasen finns en kort sammanfattning med resultat av diskussionen och 

analysen. 

 skriven av Sören Kjörup, vilket hjälper mig 

definiera olika synsätt och problematik kring vetenskapen som kretsar kring dokumentärfilm.  

                                                            
1 Bill Nichols, Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2001. 
2 Sören Kjörup, Människovetenskaperna; Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Roskildes 
Universitetsförlag, 1996. 
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Introduktion till Mellan Himmel och Jord3

Under 12 veckor har vi skapat en dokumentärfilm för Svenska kyrkan under ett samarbete 

med Skaraborgs flygflottilj och Högskolan I Skövde.  Det hela började med att vår 

handledare, Tyrone Martinsson på Högskolan I Skövde fick ta del av ett externt projekt 

grundat av Jan-Ewert Melkevik från Svenska kyrkan.  De ville ha en film som skulle agera 

underlag för en diskussion bland konfirmander, studenter och ungdomsgrupper. Under 

första mötet vilket hölls 23:e Mars i planeringsstadiet blev det känt att TV8 varit intresserade 

av en produktion som denna, efter att Jan-Ewert haft kontakt med dem.

 

4

Dokumentärfilmen i dess bemärkelse, kretsar kring en intern diskussion som väcker frågor 

hos dess tänkta målgrupp och tittare. Frågorna handlar om livet runt pilotyrket, hur filmens 

pilot är som människa, vad han anser om bland annat tro, samhälle och liv. Svenska kyrkan 

ansåg att fokus skulle ligga på den mänskliga faktorn och inte det tekniska som ofta får ta 

den stora delen i mediala sammanhang

  Svenska kyrkans 

syfte med dokumentärfilmen är att belysa existentiella frågor mellan en präst och en 

stridspilot.  

5.  Under samtalets gång ville Jan-Ewert att ett 

parallellt narrativ skulle utspelas. Tanken med den parallella berättelsen är att följa piloten 

Peter under en arbetsdag och få ta del av de olika momenten som piloten genomgår inför en 

flygövning samtidigt som samtalet mellan Peter och Ingrid gick vidare.  

6

                                                            
3 Introduktion till produktionen Mellan Himmel och Jord, skriven av Daniel Mentzer, Martin Holtmann och 
Madelene Pettersson, med modifieringar av Daniel Mentzer. 2009. 

 

4 Mailkontakt med Jan-Ewert Melkevik, 14/3, 2009. 
5 Konversation med produktionsgruppen, Ingrid Wikström och Jan-Ewert Melkevik, 23/3, 2009 
6 Bild från filmen Mellan Himmel och Jord, 2009. 
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En annan ursprunglig tanke med filmen var att få en inblick hur vardagen ser ut för en pilot 

och instruktör inom svenska flygvapnet. Filmen fick gärna framhäva hur Peter ser på sin 

instruktörsroll och sitt arbete som pilot och de utmaningar och risker som finns knutna till 

hans yrkesval. Detta sker bland annat genom samtalet med skolprästen Ingrid Wikström från 

Högskolan i Skövde samt genom diverse moment med lekmannen Jan-Ewert. En tidig idé om 

hur uppdragsgivaren Jan-Ewert ville att produktionen skulle se ut hamnade i 

projektgruppens händer och för att underlätta förståelsen av min analys, skriver jag ut 

handlingen i korta drag som den först var tänkt baserat på ett utkast från Jan-Ewert. 

Filmens moment, preliminära utkastet7

Ankomst till flygflottiljen och Gripencentrat och möte med Peter, stridspiloten; 

Den inledande scenen i filmen bestod av en introduktion av prästen, Ingrid Wikström och 

lekmannen Jan-Ewert Melkevik. Det hela skulle utspelas i en bil på väg till flygflottiljen F7 i 

Såtenäs. Denna sekvens är tänkt agera presentation av filmen och dess karaktärer. 

Ingrid och Jan-Ewert möter Peter vid besökscentrum. Kort därefter följer Peter dem till 

Gripencentrat, där samtalet ska äga rum. Här presenteras även piloten visuellt, med 

namnbricka och kort information kring Peter Lindén. Samtidigt som att Ingrid går med 

piloten mot samtalet, skulle lekmannen Jan-Ewert bege sig mot gymmet för att leda sin 

parallella handling. 

 

 

Samtal mellan Ingrid och Peter, den centrala delen av filmen;  

Samtalet äger rum i ett loungeliknade utrymme med utsikt över flygområdet och flygplanen. 

Tanken med placeringen av samtalet var att man skulle få intryck av liv och rörelse, då andra 

piloter ständigt rör sig i rummet. Man ville uppnå en atmosfärisk känsla där rörelserna och 

de visuella bilderna av personer runt samtalet spelade en gemensam roll. Denna scen 

utspelar sig större delen av filmens speltid och är det som uppfyller syftet med diskussion. 

Scenen avslutas med att Peter beger sig ut på ett flygpass, samtidigt som han har gjort sig 

klar med alla nödvändiga förberedelser i den parallella berättelsen.  

 

                                                            
7 Mailkontakt med Jan-Ewert Melkevik, 14/3, 2009 
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Lekmannen, Jan-Ewert och parallellberättelsen;  

Jan-Ewert och Peter befinner sig i omklädningsutrymmet där piloten byter om från 

underställ till flygoverall, samtidigt samtalar Jan-Ewert med Peter om vardagliga frågor men 

även inriktade frågor om Peters arbetsliv. Det fanns intresse från uppdragsgivaren att visa 

upp Peters speciella mjuka hjälmbeklädnad, päls med zebramönster. Det skulle fungera som 

en diskussionsgrund för machostämpeln runt Peters yrke.  

Parallellscener för lekmannen och piloten; 

Ett antal scener stod på listan för inspelnig. Bland annat fanns där ”STRIC: 

Stridsledningscentralen”, flygtornet, utbildningssimulatorerna, g-slungan, meteorologen, 

briefing -salen och gymmet. Dessa scener skulle vävas samman med samtalet och föra vidare 

Jan-Ewert och Peter i sin diskussion samtidigt som Jan-Ewert får reda på vad som händer i 

utrymmena där de rör sig. Samtal med personal exempelvis tekniker eller andra piloter på 

plats skulle vara nödvändigt. 

 

Sammanfattningsscen, Piloten möter prästen och lekmannen efter flygning; 

Det fanns en idé om att alla tre skulle träffas efter en flygning och diskutera hur dagen hade 

varit. Tanken var att man ville visa upp en blek pilot som återvänt från sin träning. Man ville 

visa en visuellt utmattad och blek Peter som i sin tur visade hur lycklig en pilot kan vara efter 

ett flyguppdrag. Drömjobbsidealet exemplifieras samt stärks med hänvisande berättelse i 

samtal.  

 

Allmänna bilder samt arkivbilder; 

För att fylla ut resterande tomma hål i filmen skulle vi filma diverse bilder på plan som lyfter, 

taxar, flyger och andra nödvändiga bilder som kunde tänkas då vi var ute på fältet. Det sades 

från starten att det fanns mängder av arkivmaterial vi kunde få använda oss av, enligt Jan-

Ewert. 
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Det verkliga resultatet 

Projektgruppens mål var att under 12 veckor, framställa en dokumentärfilm för extern 

visning. Vi ville skapa en produkt av tillräckligt hög kvalitet vilket skulle kunna sändas via en 

TV-sändning och detta var ett krav från TV8 enligt vår uppdragsgivare samtidigt som mitt 

egna mål var att skapa något tillräckligt bra för min portfolio. Från början var det tänkt att 

filmens totala längd skulle hamna runt 30-45 minuters speltid. Allt eftersom projektet 

fortlöpte ändrades förutsättningarna och projektplanen sprack. Det hela började med att 

uppdragsgivaren inte tillgodosåg projektgruppens önskemål om ett tidigt besök ute på 

flygflottiljen F7. Det visade sig att uppdragsgivaren inte hade planerat eller hade någon egen 

kontroll över de andra agerande parterna involverade. Vi blev väldigt mycket låsta på vad 

Henrik Gebhardt bestämde ute på Skaraborgs Flygflottilj. Det tog ett tag innan vi förstod att 

Jan-Ewert var en mellanhand vilket drog ut på all tid gällande våra förfrågningar.  

Det var först efter 4 veckor vi kom ut till flygbasen, en dag för tidigt. Jan-Ewert hade lyckats 

meddela oss fel datum och vi fick återvända nästkommande dag. Tanken med besöket var 

att få en inblick på sceneriet och att träffa involverade personer för att skapa en relation till 

de medverkande i syfte att de skulle känna sig mer avslappnade inför filminspelningarna. I 

samband med besöket bestämde vi tillsammans med Informationschefen på flygflottiljen F7, 

Henrik Gebhardt, datum då inspelningarna kunde äga rum. Datumen sattes två veckor 

framåt i planeringen vilket var tillräckligt med tid för oss att slutföra manusarbetet. Vi 

förberedde manuset som beskrivits tidigare och ritade upp alternativa dagstagningar 

beroende på vädersituation samt annat vilket kunde tvinga oss tänka över vilka scener vi 

kunde spela in under inspelningsdagarna. 

Vi stötte på problem redan första veckan av manusarbetet, då vi fick besked om att 

filminspelningen var tvungen att skjutas fram på grund av okända omständigheter på 

flygflottiljen. 8

                                                            
8 Mailkontakt med Henrik Gebhardt, 16/4, 2009. 

  Nytt datum sattes 4 veckor fram i tiden, vilket innebar att vi var tvungna att 

genomföra den praktiska film- och redigeringsdelen av projektet på drygt 3 veckor. Då 

projektgruppen insåg att tiden inte skulle räcka till för att kunna färdigställa en produkt av 

tillräckligt hög kvalitet, såg vi till att samtalet mellan Ingrid och Peter spelades in på annan 

plats veckan innan inspelningen på Såtenäs. I första hand förstod Ingrid och Jan-Ewert detta 
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som en kompromiss där projektgruppen enbart ville få något att arbeta med, utan någon 

självklar användning av det inspelade materialet. Detta skulle senare visa sig vara en mycket 

viktig del i sammanhanget och ett av de viktigaste besluten som togs under projektets gång. 

Inspelningen ute på Såtenäs9 delades upp på tre dagar under den 10:e arbetsveckan. När vi 

kom ut till Såtenäs den första inspelningsdagen, kom nästa motgång. Vi hade räknat med att 

kunna filma med tillgång till Peter under hela inspelningstiden men förutsättningarna 

ändrades och vår tid med Peter begränsades till endast tre timmar. Beskedet togs emot med 

stor oro, dock verkade inte uppdragsgivaren tillräckligt insatt i planerna och delade därmed 

inte vår stress. Projektgruppen diskuterade fram en omstruktureringsplan och i samband 

med uppdragsgivaren Jan-Ewert, lades tonvikten på att filma om samtalet med piloten i 

autentisk miljö, uppe på Gripencentrats lounge.  

10

Den första inspelningen av samtalet i studion tog cirka 3 timmar från start till slut. Andra 

samtalet klockades in på precis en timme. I andra ord kan man sammanfatta det med ett 

ord, katastrofalt. Konsekvenserna av att vi spenderade en timme på samtalet, betydde att vi 

enbart hade två timmar till godo ute på fältet och i basen där parallell handlingen utspelade 

sig. Vi fick prioritera bort vissa moment då vi inte hade tillgång till vår huvudperson i den 

utsträckning vi behövde och vi fick frångå den ursprungliga manusidén. Det innebar en 

bortprioritering av den parallella berättelsen och därmed blev samtalet av större betydelse. 

Många av de klipp- och miljöbilder blev inaktuella då de inte längre fick en naturlig roll i 

 

                                                            
9 Se bilaga, bild nummer 13 
10 Bild från produktionen Mellan Himmel och Jord, 2009. ”Studioinspelning” 



Sida | 7 
 

filmen. Till det nyframtagna manuset spelade vi in allt nödvändigt material under 

inspelningsveckan. Men mycket av det inspelade materialet under dag två, försvann i 

redigeringsfasen tack vare bristande kvalitet. Hade tiden räckt till ute på fältet, utan stressen 

vilket applicerades av Henrik, hade projektgruppen hunnit sätta upp och förbereda scenerna 

för betydligt bättre kvalitet.  

Analys - Reflektioner;  

Dokumentärfilm och kvalitet, det är två väldigt diffusa ord i sammanhanget. Samtidigt kan 

orden bära på en självklar bild för vissa individer, medans de är meningslösa för andra. För 

att koppla samman orden till projektet Himmel och Jord, i hopp om att kunna fastställa om 

det verkligen är en dokumentärfilm undersöker jag betydelserna av modus. Jag kommer 

även att gå in på teoretiska områden kring produktionen och diskutera kring val, vad vi 

kunde gjort istället samt avsluta med en analys av filmens verkliga delar i kontrast till den 

preliminära idén.  

Dokumentär(film)? 

 Bill Nichols skriver att dokumentärproduktioner generellt är ett försök till att övertyga 

målgruppen om en speciell syn på den verkliga världen vi lever i, han skriver också att alla 

filmer kan klassas som någon slags dokumentär, antingen en fiktionsdokumentär eller en 

representationsdokumentär vilket försöker förklara världen vi lever i.11

 I Mellan Himmel och Jord använde vi oss av stereotypisk kännedom kring piloten och hans 

yrke. Vi gick in med vetskapen om att alla känner till vad en pilot är och vad han gör, men 

även igenom att blanda in våra egna fördomar för att få ut ett resultat som kan starta en 

diskussion. Ett exempel på detta är i samtalscenen där prästen ställer ledande frågor eller 

ger en tydlig vink till piloten om vad hon är ute efter. Detta är ett sätt att representera 

 Om 

dokumentärfilmens roll är att närma sig världen igenom att representera den, behövs källor 

att hämta ur för att vi skall förstå innebörden av vad vi får representerat.  Detta skulle kunna 

ske igenom att filmen efterskapar en liknelse av någonting verkligt vilket vi känner igen. Man 

kan använda sig av, exempelvis, rörliga bilder för att spela in händelser lokalt ute på gatan, 

precis som människor i sin vardag kan uppleva det. Det skapar en känsla av sammankoppling 

mellan mediet och verkligheten. 

                                                            
11 Bill Nichols, Introduction to Documentary s.1-2 & s.68-69. 
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verkligheten, även om det kan framstå väldigt provokativt. Det hade kunnat framställas på 

andra sätt, exempelvis i ett mer hätskt samtal där det finns tydliga kontraster mellan piloten 

och prästen. Nu håller Ingrid med i många av frågorna och samtalet blir stundtals ensidigt. 

Detta kanske var Jan-Ewerts intentioner från början, men jag hade nog valt en väg där både 

prästens och pilotens olika svar kan ifrågasättas av tittarna istället för att på det nuvarande 

sättet, få publiken att ifrågasätta både piloten och prästens liknelser. Jag tror det hade varit 

mer effektivt att starta debatt men det skulle även fungera som en bättre motor på att driva 

ett samtal framåt. Kontraster skulle vara mitt mål. 

Har vi lyckats få tittarna att tro på vad Peter berättar om och därmed väckt motreaktioner, 

har vi lyckats skapa vad uppdragsgivaren var ute efter? Om detta är en representation av 

Peters liv eller yrke, är det en mycket svår bedömning i och med att vi enbart visar de delar 

av informationen vi tycker är godtagbar för att nå målet. Man skulle kunna påstå att filmen 

dokumenterar Peter som i sin tur representerar sitt liv. Men att dokumentera ett samtal och 

indirekt ett arbetsliv är att ge sig in i ett myller av kompromisser och konsekvenser, Nichols 

beskriver problematiseringen bra med meningen; ”What do we do with people when we 

make a documentary?”12

Peter och prästen, hade haft det här samtalet innan, de visste på en nivå vad de skulle 

diskutera kring. Men för att försöka nå någon slags autenticitet använde enbart prästen 

förskrivna frågor medans piloten svarade med improvisation. Det hade varit lättare att 

klassificera det dokumentariska om båda personerna samtalat, det hade lika gärna kunnat 

vara på vilket café eller runt vilket köksbord som helst. Men tack vare omständigheterna, 

med kamerorna, med de upphängda mikrofonerna, de förskrivna frågorna och 

skådespelarnas konstanta kännedom om vår filminspelning, borde det själva samtalet mer 

ses som en fiktionsrepresentation av uppdragsgivarnas syn på en selektiv skara av frågor 

vilka besvaras av en pilot. Vi som filmteam grävde oss djupare ner i fiktionsdelen då vi valde 

bort mycket av vad som i verkligheten hade sagts.  

 och lämnar en förklaring där han menar att i en 

fiktionsdokumentär ber man personen man filmar att bete sig efter ett mönster, alltså blir 

personen en skådespelare. Den individuella personen försätts i en position där han eller hon 

har relationer till en föreställning om hur det skall vara. 

                                                            
12 Bill Nichols, Introduction to Documentary s.5. 
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Ett kort exempel är ett uttalande av piloten vid ett inspelningstillfälle, att, pilot kanske inte 

är ett yrke för kvinnor13.  Vi arbetade på ett sådant sätt vid redigeringen att alla tre skulle 

vara överrens för att något skulle komma vidare till den slutgiltiga versionen av filmen. Men 

vid den här frågan stannade Martin upp och ville välja bort detta uttalande. Detta väckte 

frågor i mig om varför just den delen, vad är det vi försöker visa, försöker vi försköna någon 

eller ett yrke? Det är en sak att delta i en film för att skådespela, men Peter deltog i filmen 

för att han skulle vara sig själv. Om vi är ute efter att representera verkligheten, ställs vi inför 

etiska och moraliska frågor om hur vi skall visa upp huvudpersonen i filmen. Vill Svenska 

kyrkan enbart ha en film för frågornas skull, spelade det någon roll att det var just Peter som 

satt där och ingen annan? Är man intresserad av vad just den personen har att säga, skall 

man då ta bort dem meningarna man tycker är opassande i rädsla för vad som kan hända när 

filmen publiceras? Nichols skriver att de etiska och moraliska frågorna som väcks igenom 

dokumentärfilmens utveckling ofta leder till oförutsedda konsekvenser. Man använder sig av 

etik för att förringa de skadliga effekter som kan uppstå.14

Men samtidigt skriver han att vi som filmskapare går in i en kamp när vi sätter oss för att 

skapa en representation av en person vi inte känner, utan går in med förbestämda 

specialkunskaper, frågor om personens liv eller en problematisering av hans yrke och 

därmed löper risken av att utnyttja personen vi arbetar med. Vi hade Peters svar, prästens 

frågor, uppdragsgivarnas fördomar och förväntningar, våra fördomar och förväntningar och 

så vidare. Det är mycket man går igenom i en process där man väljer bort en verklighet och 

jag skulle vilja påstå att varje val man gör, leder en närmare in på fiktionsdokumentär istället 

för en representationsdokumentär. Precis som Nichols beskriver är dock begreppet relativt 

och under konstant förändring, det finns ingen exakthet som kan peka på att det är just en 

dokumentärfilm vi spelat in, däremot finns det liknande dokumentärer där vi kan dra vår 

slutsats att vi, när dagen är slut, har spelat in en dokumentär som representerar Peters tyck 

och tänk, som i sin egen form, inte alls är ett ovanligt sätt att dokumentera människor på. 

 Behöver man känna rädsla för att 

stå för vad man tror?   

                                                            
13 Inspelning med Jan-Ewert Melkevik och Peter Lindén, Simulatorn, opublicerat klipp, 12/5, 2009.   
14 Bill Nichols, Introduction to Documentary s. 9. 
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Kvalitet, sanningsbegrepp och beskrivning 

Ordet kvalitet har präglat hela projektet från dagen vi arbetade ihop ett preliminärt manus, 

tills slutfasen då vi valde bort klipp i redigeringen. När vi placerade ut rekvisitan i studion för 

samtalet, riktade lampor och ställde in kameror färdades hela tiden detta ord igenom våra 

händer. Trots att vi aldrig satt upp en sådan scen förut, var vi tvungna att tänka på kvalitén. 

Kvalitén som skulle ta vår film vidare till sändningstid på television. Om vi jämför vår 

scensättning med vad Sören Kjörup beskriver i boken Människovetenskaperna, angående 

hur man skapar beskrivningar som senare skall identifieras. Kan man påstå att liknelser 

förekommer då vi försöker beskriva en atmosfärisk stämning och harmoni med val av 

samtalssituation för tittarna, att vår beskrivning av berättelsen lägger en grund för vidare 

tolkningar av tittaren.15

Objektiviteten i filmen är en svår fråga, det är en betydande del i dokumentärgenren att 

alltid försöka uppnå en så onyanserad berättelse som möjligt. Men precis som Kjörup 

beskriver i sitt kapitel om objektivitet, är ingen beskrivning fullständig

  Därmed blir situationen i sig självt sanningsenlig eftersom det är hos 

iakttagningen valet tas att neka eller godta den presenterade sanningen. Oavsett hur 

framtiden ser ut kommer filmen aldrig att byta mening, dess sanning är vad vi producerat 

och det är konkret även om vad som reflekteras kring efter filmen är försök till att försätta 

filmens sanning i ett abstrakt dunkel. Ett annat begrepp vi som dokumentärfilmare blir 

tvungna att möta är objektivitet.   

16

                                                            
15 Sören Kjörup, Människovetenskaperna… s 167. 

, inte heller vår 

beskrivning av representationen av Peter. I urvalet av information som kommer fram i filmen 

kan man säkerligen sakna en helhet, frågor som man själv skulle vilja ställe, bilder man själv 

skulle vilja se men som inte projektgruppen lyckats fånga.  Filmen brister i frågan om 

fullständig objektivitet och många av våra val, försatte frågan i gungning.  Det handlar bara 

om Peter, ingen annan. Meningen var från början att Ingrid skulle få mera plats i samtalet 

men vi valde bort vad hon sade på diverse grunder. Ett exempel är att Ingrid börjar diskutera 

sin religion, vilket är ett intressant ämne i kontrast till stridspiloters tro, dock var utlägget 

längre än vad kvalitén tillät oss. På sätt och vis går objektivitet och kvalitet ihop är man blir 

tvungen att välja vilken väg man vill gå dock oavsett väg, kommer slutfasen alltid vara en 

kompromiss. 

16 Sören Kjörup, Människovetenskaperna… s. 169. 
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17

Vad är det i samtalet som skapar gnistan till att få en publik till att hänga med? När vi valde 

inspelningsscen för samtalet var många i gruppen ute efter att visa upp utrymmena där 

piloter levde, öppna ytor exempelvis i en armémäss eller matsal. Jag tänkte till och begav 

mig till internet där jag letade efter ett sätt att spela in en intressant och laddad 

samtalssituation utan att tappa fokus på vad som sägs. Jag hittade tekniken med att placera 

samtalet i en studio mot mörka bakgrunder och sedan ljussätta tills de mörka partierna blev 

helt svarta. När man sedan tittar på bilderna från samtalet, utstrålar Peter och Ingrids 

personligheter som jag tror inte skulle vara möjligt i en öppen och ljus miljö. Allt handlar om 

kontraster, praktiska special effekter

 

18

Priset att betala blev dock att vi inte visar hur samtalet skulle sett ut ute på flygbasen, med 

lyftande och taxande plan som bakgrundsbilder. Kvalitén blev även sämre med diverse 

överexponeringar vilket ledde till att man inte kunde se ut bakom Peter.  När valet togs att 

arbeta med studio material, blev det mycket svårare att passa ihop det mörka samtalet med 

de kontrasterande ljusa bilderna från Peters vardag. Men jag tror att samtalet kommer 

upplevas av många som positivt, man får en illusion av att man närmar sig Peter på en 

personlig nivå i ett rum avsett att ge ett intryck av en verklighet. Dan North beskriver denna 

situation med att film existerar i både tid och ett simulerat utrymme, vilket gör det lättare 

för åskådarna att tolka innehållet. Detta kallar han för perceptuell realism, vilket bryter mot 

den allmändagliga diskussionen kring filmisk realism om att fånga livet som det är och istället 

, rekvisita och ljus. Det blev en väldigt intressant 

skillnad på att titta på en samtalandes person mot en svart bakgrund i kontrast mot en ljus. 

Plötsligt lägger man märke till Peters ansiktsuttryck och kroppsrörelser i större utsträckning.  

                                                            
17 Bild från filmen Mellan Himmel och Jord, 2009. ”Det visuella intrycket; svart bakgrund med Peter i fokus” 
18 Enligt Dan North i boken Performing Illusions hänvisar orden Special Effekter till de effekter som skapas på 
scen innan kameran slås på. Exempelvis en scenuppsättning. 
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specificerar sig närmare på att använda det fångade materialet för att åstadkomma en 

övertygande ståndpunkt.19

Det är också intressant när vi beslutade om att använda oss av en röst i starten och slutet av 

filmen, vilket leder tittarna in i filmens handling. Trots att rösten kan höras som en 

övernaturlig gud röst där inget visuellt visas av personen som säger det, beskriver Nichols 

tyngden i hur röster används inom dokumentärer för att ge en förhöjande faktor av 

övertygelse

 

20

Roller, ställningstaganden och konsekvenser 

. I vår film använder vi både indirekta röster som pratar med visuellt synliga 

personer och en direkt röst som pratar med tittaren. Detta är ett försök till att få in publiken 

i filmen, att de skall känna sig välkomnade.  

Medlemmarna i projektgruppen; jag, Martin och Madelene delade på många uppgifter. Då 

tanken från början var att vi skulle arbeta som ett team för att komma framåt. Efterhand 

hittade vi våra egna roller i projektet och resten sjönk automatiskt in i någon sorts rutin. Det 

skedde dock små förändringar kring rollerna när inspelningarna väl satts igång. 

Producentrollen som Jan-Ewert befann sig i, var i min mening tänkt för en person som visste 

vad som hände med produktionen. Det är trots allt att den ansvarige skall sköta sina 

uppgifter och underlätta för projektgruppen. Men i Mellan Himmel och Jord, fanns där ingen 

producent som tog sitt ansvar. Han använde sig inte av en tidsplan, planeringen skedde 

samtidigt eller efter vi haft möte eller filmat. Han bokade inga tider förens vi efterfrågade 

inspelningsdatum.  

Om man startar ett projekt i den här storleken borde man vara väl förberedd och inte förlita 

sig på att studenterna skall lösa alla frågor. Inte heller den ekonomiska delen löste 

producenten utan det fick Ingrid lösa med hjälp av Högskolan i Skövde. Än idag förstår jag 

inte varför Jan-Ewert är med i filmen som ansvarig eller delaktig, det hade lika gärna 

fungerat bra med telefonnummer till de andra involverade direkt. Ett tydligt exempel på 

producentens felsteg var att han var snabb på att lösa en flygtur med kameror så länge han 

själv fick flyga med, det kändes aldrig som att filmen var det viktiga för honom.  

                                                            
19 Dan North, Performing Illusions; Cinema, Special Effects and the Virtual Actor, Wallflower Press, 2008. S.21. 
20 Bill Nichols, Introduction to Documentary s. 42-43. 
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Den flytande producentrollen var ett av de största irritationsmoment man kan få som en 

projektarbetare. När man inte har någon att följa kan arbetet utvecklas precis hur som helst. 

Vi hade tur med att Informationschefen ute på flygflottiljen tog över Jan-Ewerts roll väl ute 

på fältet och kom med många bra idéer, men samtidigt plockade bort många av Jan-Ewerts 

tänkta bilder vilket vi inte tilläts filma. Ett tag förstod vi inte varför Jan-Ewert var tvungen att 

vara med och i vår bemärkelse skulle filmen varit bättre utan en tredje part, dels för att 

slippa stycka upp samtalet i delar och dels för att bryta av samtalsfrågor med frågor om 

dagliga rutiner. Men efter diskussioner med Jan-Ewert kom vi fram till att han verkligen inte 

ville ge upp sin roll i filmen. Hans argument var att det skulle finnas en lekmannamässig 

insats som nyfiket följde efter Peter en arbetsdag och fick prova på det Peter gjorde21

När det blev aktuellt att filma flertalet av bilderna i det preliminära manuset, åkte vi på 

nitlott efter nitlott ute på flygplatsen. Vissa scener fick strykas helt, exempelvis STRIC, G-

slungan och cockpitbilder. Ofta gick Henrik emellan och tryckte på att det var förbud att 

filma vissa saker på grund av hemligheter inom flygvapnet. Den största nitlotten åkte 

produktionen på när Henrik berättade att v inte fick använda oss av Peters egen flyghjälm 

som symbol i filmen. Vi fick aldrig någon sagd orsak till varför, men jag antar att det är på 

grund av att hjälmen är klädd i zebradjurtyg.  

. 

Alla scener vi filmat med den hjälmen på var vi tvungna att ta om. Henrik såg dock till att vi 

fick spela in de scenerna igen och det var positivt. Men varken Ingrid eller Jan-Ewert blev 

märkbart besvikna på att filmens stora symbol att diskutera kring, försvann. Jag tror nog att 

det fanns en möjlighet till att använda bilderna om Jan-Ewert diskuterat det närmare med 

Henrik och eventuellt uteslutit att visa filmen på TV.  Konsekvensen av detta är att bilden vi 

ger av Peter som pilot tappar sin realism tack vare att han inte fick använda sin utrustning 

han normalt använder sig av. 

  

                                                            
21 Konversation med Jan-Ewert, 25/4, 2009. 
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Momentanalys 

Nu kommer jag gå igenom delar av filmen, vad som skedde under produktionen och val som 

ledde till att det blev som det blev. Filmen i sin helhet består nu av följande scener; 

Introduktion av titel, bilfärd och präster; 

Vi valde att lägga titeltexten bakom två lyftande plan, detta är en kompromiss jag hade velat 

ändra på men brist på tid tog ut sin rätt. Tanken från början var att presentera titeln 

samtidigt som ett flygplan passerar förbi moln och en kamerapanorering sveper ner mot 

bilen där prästerna befinner sig. Tanken blev för svårproducerad och vi tvingades att tänka 

om, vilket ledde till att kameran placerades vid en startbana och spelade in cirka en 

halvtimme. Materialet här snabbspelas sedan framåt i filmen och titeln lades in när två plan 

lyft. Bilderna blev godkända men ljudet undermåligt och konsekvensen av att glömma ljudet 

ledde till mer jobb att göra vid sidan för att spela in nya ljud. Ljudet höll inte heller måttet 

under färden där prästerna gick mot entrén i Gripencentrat. Konsekvenserna av att ljudet 

kasserades är att vi kommer använda oss av en ”voice of god” röst istället för det inspelade 

ljudet. Men detta var något vi var förbereda på redan från starten. Se bilagor för scenbilder; 

2, 3, 4, 5 och 7. 

Prästerna, piloten och samtalet; 

Prästerna anländer in i Gripencenter där de möter upp med Peter, de för en kort 

presentation och beger sig sedan uppför trappan och samtalet påbörjas. Också här tog ljudet 

stryk av att mikrofonerna vi hade fästa på Peter skavde mot hans blixtlås och utan större 

möjligheter till att spela in det på nytt lägger vi en röst ovanpå scenen. Diverse tekniskt strul 

med kameror och ljusförhållanden i Gripencentrat syns också på bilderna. Jag beskrev 

tidigare situationen under samtalet med scenuppbyggnad och annan information, vi hade 

tur att det var samtalet som spelades in perfekt eftersom tyngdpunkten ligger i det 

momentet. Samtalet pågår under nästan hela filmens längd med avvikelser för Jan-Ewerts 

paus och slutet på filmen. Se bilagor för scenbilder; 16, 17, 18 och 19. 

Jan-Ewert, Peter och en pilots utrustning; 

Den här delen togs från dag 1 av inspelningarna ute på Såtenäs. Totalt spelade vi in runt 2 

timmar material, endast cirka tre minuter kom med i master redigeringen. Den här dagen 

var den stressiga och detta kan synas i vårt utförande. Vi hann inte sätta upp stativen 

därmed fick vi chansa och hålla kamerorna i händerna. Jag hade helst sett att vi prioriterat 
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bort det här momentet på grund av bristande kvalitet, men det är den enda scenen Jan-

Ewert deltar i och han ville absolut vara med i filmen.  Se bilagor för scenbilder; 14 och 15. 

Cykling, taxande och slut; 

Vi visar när Peter drar på sig sin utrustning, testar sin utrustning och sedan ger sig iväg till JAS 

Gripen planet. Filmen dokumenterar resan på cykel en kort bit och sedan när Peter sätter sig 

i planets cockpit och åker iväg. Filmen tar slut när planet har lyft. Under denna scen har vi 

förlorat mycket material vi från början hade tänkt oss använda oss av. Istället för att få med 

hela proceduren där Peter gör sig iordning både mentalt och fysiskt fick vi istället nöja oss 

med en kompromiss av de händelser som ingår i Peters dagliga rutin. Jag saknar scener från 

omklädningsrummet, gymmet, briefingen och andra eventuellt intressanta rum. Här fick 

dock även Henrik och Peter bestämde vad de tyckte skulle vara med i filmen, vilket försätter 

oss i projektgruppen i en raserande ställning, det är ingen annan än manusskaparen som 

borde få bestämma om stora ändringar kring inspelningen och här borde Jan-Ewert tagit sitt 

ansvar för produktionen och bett om fler inspelningstider alternativt dagar för att få det 

material vi ville ha från starten.  Se bilagor för scenbilder; 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 och 20. 

22

Även om vi fick fram vitala delar inom en dagsrutin för Peter, exempelvis cyklingen ut till 

startplattan här ovan är jag inte helt säker på om vi nådde fram till den mest effektivaste 

lösning av film. Detta kan diskuteras, för mig känns produktionen mest som ett slitet pussel 

där vi tvingar vissa bitar att passa ihop. Samtalet hade fungerat perfekt som en helt egen del 

utan avbrott, men så fort vi börjar blanda in pilotens rutin saknar vi material och lider av 

 

                                                            
22  Bild från filmen Mellan Himmel och Jord, 2009. ”Peter cyklar ut mot JAS Gripen och filmens slut” 
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tidigare nämnda val. Men vi har också tenderat att gå över gränsen till PR och 

marknadsföring av yrket pilot eventuellt till och med flygplanet JAS Gripen. Det var en liten 

del där man var tvungen att tänka över parternas intresse i projektet, det är självklart att 

flygflottiljen vill visa upp sitt flygplan på bästa möjliga sätt och därför får man som filmare 

vara noggrann med att studera de bilder flygflottiljen rekommenderar oss att ta. I mina ögon 

är det en bonus att arbeta med ett projekt som detta om man har ett inbyggt kritiskt 

tänkande som hela tiden ifrågasätter, vrider och vänder på argument och idéer. I slutändan 

tycker jag dock att vi hittat en bra balans utan att impulsivt utpeka något varumärke av 

något slag. Peter kunde lika gärna flugit vilket plan som helst. 

Sammanfattning samt reflektion 
Projektet Mellan Himmel och Jord, har varit ett lärorikt och intressant att arbeta med. Jag 

har lärt mig otroligt mycket om samspel mellan olika parter involverade i projektet. Men 

även lärt mig hur jag bättre skall hantera eventuella stressade situationer där jag som 

projektarbetare både får dela ansvaret för kommunikationen samtidigt som jag gör en film. 

Det är förståeligt att Jan-Ewert inte riktigt förstod innebörden av sin plats i projektet, 

däremot vore det en lättnad om han hade gjort detta. Själva produktionen i sig, om huruvida 

den skall beaktas som en dokumentärfilm eller inte, är upp till var och en. Enligt mig är det 

en dokumentärfilm med inslag av fiktivt berättande då jag håller med Bill Nichols om hur 

våra moraliska ställningstaganden har lett till att Peter agerar skådespelare. Det är ingen 

observationsfilm för mig, dock kan tittaren själv avgöra om sanningen i filmen kan agera 

deras syn på observerande dokumentärfilm. På en tidsplan som involverar 3 dagars 

inspelningstid tycker jag att vi kommit fram till en film vars primära syfte att inleda 

diskussioner fungerar riktigt bra. Hade vi haft längre tid på oss att planera de verkliga 

tagningarna, med all information i händer vilket är nödvändigt hade de fiktivt 

representerade delarna av filmen antagligen blivit bättre.  

Men vi hade varken tillgång till Peter (mer än nödvändigt) eller ett flygschema trots att vi 

gång på gång frågat efter detta. Samarbetet mellan Skaraborgs Flygflottilj, Svenska kyrkan 

och Högskolan i Skövde har fungerat, men jag vill inte överdriva samarbetets betydelse för 

filmen. En rad problematiska frågeställningar uppenbarade sig när parterna skulle mötas upp 

om filmen och slutet blev att Skaraborgs Flygflottiljs informationschef hade sista ordet på 
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större delen av materialet. Vilket som jag har beskrivit tidigare ledde till borttagningar av 

scener, då jag är inte för censurering av verkligheten kan jag tycka att de framstår som lite 

väl paranoida. Men för att skapa kontrast till detta kan jag också påstå att projektgruppen 

själva hanterat en slags censur då vi filtrerat bort delar av ett samtal där Peter diskuterar 

kvinnan som pilot. Det hade vart mycket intressant att se hur responsen hade blivit om vi 

lagt med detta i samtalet. Att vi censurerade bort detta utan att rådfråga prästerna är i mina 

ögon att vi framstår som hypokriter där vi förespråkar dokumentärens öppenhet och 

autenticitet men arbetar tvärt om.  

Det har varit ett äventyr, där de första 7 veckorna bestod av irritation, planeringsmani och 

stress. Flera gånger var projektdeltagarna inne på att hoppa av projektet för ingenting 

hände. Att vandra omkring och leva på hoppet om att en dag få spela in en film som 

examensarbete är svårt då man kan ta tag i sig själv och sätta igång med ett eget projekt 

direkt. Jan-Ewert lyckades dock med att ofta komma med morötter åt oss under mötena 

innan vi började spela in. När det blev känt att det fanns möjligheter att få filmen visad på 

SVT blev moroten tillräckligt stor att vi svalde den. Däremot när vi fick besked om att skjuta 

upp inspelningsdagarna i två veckor, kändes det som att vi strandat utan hopp om 

överlevnad. Vad som gjorde att jag överlevde var att jag vart inne på projektet sedan dag ett, 

aldrig haft något ordentligt andrahandsval. Men jag skrev också dagliga journal anteckningar 

om vad som skedde med projektet på min hemsida. Men är jag nöjd med resultatet? Delvis 

kan jag påstå att jag är detta. 

Även om jag aldrig riktigt blir nöjd var det en bra introduktion på hur man spelar in 

representationsdokumentärer där syftet var att helt enkelt visa ett intressant samtal. Det var 

inte lika stort som KSS Läkemedelsprocessen23

                                                            
23 Daniel Mentzer, Niklas Berg och Madelene Pettersson, Läkemedelsprocessen, Högskolan I Skövde, 
Västragötalandsregionen, 2008.  

 projektet jag hade gett mig in i tidigare. I en 

kort jämförelse hade vi det mycket lättare som projektfilmare i Läkemedelsprocessen, då 

våra uppdragsgivare var pedantiskt noga med förberedelser och förde kommunikationen 

med andra. Mellan Himmel och Jord saknade optimismen och nyfikenheten som de 

anställda på KSS hade. Det var nästan som att Flygflottiljen spelat in för många filmer och vår 

var bara en i raden. Jag kommer ihåg att Henrik direkt när vi kom ut till Såtenäs drog 

jämförelser kring vårt projekt och några gymnasiestuderandes projekt som tidigare vart ute 
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på flygflottiljen. Därmed tror jag att Henrik applicerade de arbetsmetoder som använts 

förut, på oss. Vilket i min mening är underminerande då varje projekt behöver sitt utrymme 

för att uppnå sina mål.  

Hade någonting skett annorlunda idag, skulle jag sett till att informera uppdragsgivaren 

tydligare om våra roller. Jag skulle styrka vikten av ett inspelningsschema redan innan kursen 

påbörjats, allt skulle vara klart. Vi sattes i situationen där vi fick delta i hela 

planeringsarbetet, på gott och ont. Men det hade kunnat avvikas om producenten och 

uppdragsgivaren legat ett steg före hela tiden. En annan sak som jag antagligen skulle arbeta 

annorlunda kring, är att definiera redan från början vad vi vill få ut av filmen. Hur ska vi 

behandla censur, filtrering av verkligheten? Hur stor del av vår produktion skall ta till sig 

journalistiska metoder för att upplysa tittarna om att det är så här situationen ser ut. Men 

även förbereda de involverade skådespelarna bättre. Nu åkte vi ut och när vi kom fram hade 

Peter ingen aning om vad som skulle ske, bara att han skulle vara med i en film. Trots 

motgångar, tillfällig stress och oro, blev produktionen färdig tack vare projektgruppens 

ihärdiga arbete. 

Mitt individuella utvecklingsarbete under min skolgång har genomgått ständiga förändringar 

och förbättringar. Jag har upplevt hur det är att producera verk som en egen individ med 

hjälp av metoder och praktisk utrustning men också hur det är att arbeta i en grupp i projekt 

som detta. Det är med många ärr, problemlösningar och funderingar jag avslutar mitt kapitel 

om produktionen Mellan Himmel och Jord och vandrar iväg mot ett nytt jag.   
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Bilagor 
Följande bilder är från produktionen Mellan Himmel och Jord. Fotografer; Daniel Mentzer, Martin 
Holtmann och Madelene Pettersson. Högskolan i Skövde 2009.  

 Bild 1; Slutscen; ”Cyklande Peter”

 Bild 2; Introduktion; ”Prästerna träffar piloten”

 Bild 3; Introduktion; ”Prästernas bil”

 Bild 4; Introduktion; ”Piloten Peter”
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 Bild 5; Introduktion; ”Prästerna”

 Bild 6; Slutscen; ”Peter lyfter”

 Bild 7; Introduktion; ”Förtext”

 Bild 8; Slutscen; ”Cykeln och planet”

 Bild 9; Slutscen; ”Planet”
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 Bild 10; Slutscen; ”Peter och planet”

 Bild 11; Slutscen; ”Peter och planet 2”

 Bild 12; Slutscen; ”Peter och planet 3”

 Bild 13; Inspelningsplats

 Bild 14; Samtalscen; ”Peter och Jan-Ewert”
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 Bild 15; Samtalscen; ”Peter och Jan-Ewert”

 Bild 16; Samtalscen; ”Peter och Ingrid”

 Bild 17; Samtalscen; ”Peter och Ingrid”

 Bild 18; Samtalscen; ”Peter och Ingrid”

 Bild 19; Samtalscen; ”Peter och Ingrid”
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 Bild 20; Slutscen; ”Taxande plan”

 Bild 21; Slutscen; ”Peter och utrustning” 
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