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”Every documentary has its own distinct voice. Like every 
speaking voice, every cinematic voice has a style or ”grain” all  
its own that acts like a signature or a fingerprint. It attests to the 
individuality of the filmmaker or director or, sometimes to the 
determing power of a sponsor or controlling organization.”

- Bill Nichols -
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Gruppens gemensamma inledning1

Under 15 veckor har vi gjort 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 grund för en diskussion bland 

konfirmander, studenter och ungdomsgrupper. TV8 visade även intresse för filmen, efter att Jan-

Ewert haft kontakt med dem. Svenska kyrkans syfte med dokumentärfilmen är att belysa ett antal 

existentiella frågor mellan en präst och en stridspilot. Dokumentärfilmen kretsar kring en intern 

diskussion som ska väcka frågor hos dess tänkta målgrupp. Frågorna handlar om livet runt 

pilotyrket, hur filmens pilot är som människa, vad han anser om tro, samhälle och liv. Svenska 

kyrkan ansåg att fokus skulle ligga på den mänskliga faktorn och inte det tekniska. Under samtalets 

gång ville Jan-Ewert att ett slags parallellt narrativ skulle utspelas. Tanken var att följa piloten 

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

(Se bilaga 2)

Syftet med filmen var, förutom att skapa en diskussionsgrund, att få en inblick hur vardagen ser ut 

för en pilot och instruktör inom svenska flygvapnet. Den ska framhäva hur han 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 samtal med skolprästen Ingrid Wikström från högskolan i 

Skövde. Dokumentärfilmens huvudmoment var tänkt att bestå av:

 ➢Ankomst

Filmen skulle inledas med 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 som en presentation av 

personerna och filmen.

➢Möte

Prästen och lekmannen möter piloten vid besökscentrum som följer dem till 

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

Lindén. Samtidigt som att Ingrid går med piloten mot samtalet, skulle 

lekmannen Ewert bege sig mot gymmet för att leda sin alternativa handling.

1 Gruppens gemensamma inledning är skriven av Martin Holtmann, Daniel Mentzer och Madelene Pettersson som var 
de tre personerna som utgjorde projektgruppen för dokumentärfilmen Mellan himmel och jord.
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➢Samtal

Samtalet skulle äga rum i ett loungeliknade utrymme med utsikt över 

flygområdet. Tanken med placeringen av samtalet var att man skulle få intryck 

av liv och rörelse, då andra piloter ständigt rör sig i rummet.

Det parallella narrativet skulle bestå av:

P➢ åklädsel/utrustning

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

till flygoverall samtidigt samtalar Jan-Ewert med Peter om allmänna frågor och 

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

visa upp Peters speciella mjuka hjälmbeklädnad. Det skulle fungera som en 

diskussionsgrund för machostämpeln runt Peters yrke.

➢STRIC: Stridsledningscentralen/Flygtornet

Jan-Ewert följer med Peter till STRIC och flygledartornet där Jan-Ewert och 

Peter skulle samtala med personalen.

➢Utbildnings simulator

Uppdragsgivaren ville även få med bilder från utbildningssimulator där Peter 

visar hur han förbereder sig för ett flygpass, berättar om rutiner och går igenom 

instrumenten.

➢G-slunga

Uppdragsgivaren hade önskemål om att visa påfrestningar kring piloternas 

utbildningsfas.

➢Gymmet

Peter berättar för Jan-Ewert om gymmets roll i Peters vardag, Jan-Ewert skulle 

prova på ett pass med Peter.

Uppdragsgivaren hade som idé att Peter skulle taxa ut med planet efter samtalet ägt rum och lyfta. 

Förhoppningarna var att få arkivbilder från försvarsmakten för en kortare sekvens med bilder på 

Peter i cockpit under ett flygpass. Filmen skulle avslutats med en sammanfattning där Ingrid och 

Jan-Ewert träffar Peter efter flygturen för att summera dagen.
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Projektgruppens mål var att under 15 veckor, framställa en dokumentärfilm för extern visning. Vi 

ville skapa en produkt av tillräckligt hög kvalitet för TV. 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 var först efter 

4 veckor vi kom ut till flygbasen. 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 stötte på problem redan första veckan i manusarbetet, då vi fick besked om att filminspelningen 

var tvungen att skjutas fram på grund av diverse omständigheter på flygflottiljen. Nytt datum sattes 

4 veckor fram i tiden, vilket innebar att vi var tvungna att genomföra 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.

Inspelningen ute på Såtenäs 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. Projektgruppen diskuterade fram en omstruktureringsplan 

och i samband med uppdragsgivaren Ewert lades tonvikten på att filma om samtalet med piloten i 

autentisk miljö.

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 filmen. Till det nyframtagna 

manuset spelade vi in allt nödvändigt material under inspelningsveckan.
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Bakgrund
Redan långt innan examensarbetet påbörjades hade jag bestämt mig för vilken typ av media  jag 

skulle använda mig av för att examinera mina studier. Jag hade dock ingen aning om vad innehållet 

skulle bli men eftersom jag har tänkt att starta ett eget produktionsbolag som inriktar sig på video i 

alla dess olika utföranden föll valet av format ganska naturligt. Min första tanke var att göra två 

stycken musikvideos då det är av stort intresse för mig och jag anser även att det krävs ganska 

mycket arbete för att få det att se bra ut. Anledningen till att det inte blev av var bristen på 

musikgrupper som hade möjlighet att spela in en video under perioden som examensarbetet pågick. 

Min nästa idé kom några veckor innan kursen startade och bestod av ett antal reklamfilmer för 

möbelkedjan Mio. Anledningen till att jag just valde Mio var att en bekant till mig arbetade på 

företaget och hade tidigare föreslagit en idé om flashbaserade reklamfilmer på deras hemsida. Vi 

hade då spånat lite idéer och kommit fram till några som vi ansåg hålla hög kvalitet. Tyvärr hade 

varken företaget eller vi någon möjlighet att fullfölja projektet på grund av tidsbrist i bägge lägren. 

Idéen har dock legat kvar och gnagt i bakhuvudet och det var därför jag tyckte att det var dags att ta 

tag i det.

Ett par veckor innan kursstart lade vår handledare för kursen fram ett projekt som genast fångade 

mitt intresse och som senare ledde till innehållet i den här uppsatsen. I mina yngre dagar tyckte jag, 

likt de flesta andra pojkar i den åldern, att stridsflygplan var något av det häftigaste som fanns och 

för att inte tala om piloterna med sina mörktonade visir. Det kan mycket väl hända att filmen Top 

Gun från 1986, med Tom Cruise i huvudrollen som den stenhårda piloten Maverick2,  har haft en 

bidragande orsak till mina åsikter som barn. Än idag fascineras jag fortfarande av de avancerade 

konstruktioner som kännetecknar ett stridsflygplan. Det var inte utan en näst intill barnslig 

förtjusning som jag fick se ett antal JAS 39 Gripen lämna marken i ett öronbedövande vrål när vi 

besökte flygflottiljen F7 Såtenäs för första gången i samband med det här projektet. Efter de här 

orden bör det väl inte vara speciellt svårt att förstå varför jag tog mig an ett projekt som innebär att 

få träffa en stridspilot samt få chansen att filma något som inte vem som helst har möjlighet att 

göra. En annan avgörande aspekt var att få jobba med ett skarpt projekt vilket jag ansåg vara en 

nyttig erfarenhet för (mig och mina framtida aspirationer.)framtida bruk.

Det fanns dock en viss tvekan fall jag skulle åta mig det här projektet på grund av att jag har en 

heltidstjänst på Volvo Powertrain i Skövde. Under den tidigare delen av utbildningen har jag arbetat 

kvällsskift men på grund av rådande omständigheter i världsekonomin, där fordonsindustrin har 

2    Scott, Tony Top Gun (1986) Paramount Pictures [DVD]
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drabbats väldigt hårt, finns numera endast dagsskift att tillgå på min avdelning. Jag var rädd att det 

skulle ställa till bekymmer för mig och mina projektkollegor då jag inte kunde närvara innan 

klockan fyra på eftermiddagen. Trots det kunde jag inte förmå mig att missa ett sådant här tillfälle 

som man förmodligen inte får vara med om någon mer gång i livet, Som tur var hade jag ett antal 

sparade semesterdagar som kom väl till pass under bland annat inspelningsdagarna. 

Inledning
I den här essän kommer jag att förklara vad som i mina ögon kännetecknar en dokumentärfilm. Jag 

ska även försöka reda ut hur viktigt det är med autenticitet inom dokumentärfilmer. Spelar det 

verkligen någon roll om filmskaparen använder sig av ickeautentiskt material? Jag kommer även att 

ta upp de problem som uppdagades under vårt projekt och hur vi löste dem. Jag kommer även att 

förklara vad Bill Nichols olika modus innebär med hjälp av hans bok Introduction to Documentary.

 

Vad är en dokumentärfilm för mig?
”Every film is a documentary.”3 Med de orden inleder Bill Nichols sin bok Introduction to  

Documentary. Jag har alltid tidigare tyckt att en dokumentär är något som är väldigt tråkigt och segt 

att titta på. På något sätt finns fortfarande det tankesättet kvar inom mig om jag exempelvis läser 

TV-tablån och SVT sänder en dokumentär om något eller någon. Om jag nu mot förmodan skulle 

titta på den och trotsa mitt djupt förankrade och föråldrade tankesätt, upptäcker jag oftast efter en 

stund att jag är djupt engagerad i det som utspelar sig framför mig på skärmen. Nu gäller det så klart 

inte alla dokumentärer jag tittar på men oftast är de väldigt intressanta vare sig det är en typisk 

brittisk dokumentär om udda människor som sänds på TV3, en sammansättning av gammalt 

arkivmaterial som skildrar ett förödande världskrig  eller en överviktig och ovårdad amerikan som 

kritiserar det amerikanska samhället.

Personligen brukade jag sammanfatta en dokumentär som ett fönster mot verkligheten och något 

som ska vara ovinklat, konkret och objektivt. Efter att under de senaste tre åren genomgått den här 

utbildningen och med tre dokumentärer i bagaget måste mitt principfasta ego erkänna att jag har fått 

en väldigt annorlunda bild av vad som kännetecknar en dokumentär. Jag har alltid ansett mig som 

en praktiker som lever efter det gamla uttrycket övning ger färdighet och det är inget som har 

ändrats med åren. Det är först efter att ha skapat en egen dokumentär och som en del av en grupp 

varit med och skapat ytterligare två stycken som jag fått en insikt i dokumentärberättande och vad 

3 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary. Indiana University Press. Sid 1
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som enligt mig kännetecknar en dokumentär. De tre dokumentärerna har skiljt sig en hel del 

emellan varandra trots att alla går under samma genre. Den första var en fem minuter lång film om 

en tatuerare som tatuerade en kund där syftet var att lyfta fram yrkesrollen. Eftersom samma 

procedur upprepades på samma plats under en lång tid var det lätt att skapa en kontinuitet genom 

filmen. På grund av att vi var en grupp om fyra personer kunde vi stå och diskutera om olika vinklar 

och vad som skulle filmas. En enklare intervju med tidigare skrivna frågor genomfördes också 

under tiden han tatuerade. 

Den andra dokumentären var ett arbete som jag utförde själv och som gick ut på att följa med en 

musikgrupp under 24 timmar då de skulle iväg till Borlänge för att spela på en nattklubb. Upplägget 

var väldigt olikt den första dokumentären eftersom det hela tiden rörde sig om ögonblicksmoment 

och missade jag en händelse var tillfället förbi och det var något som jag gick miste om. Till 

skillnad mot filmen med tatueraren var det här fem stycken huvudrollsinnehavare, som oftast sprang 

åt väldigt skilda håll, men fortfarande bara en kamera vilket inte kan ses som annat än en stor 

utmaning. Det som ifrågasätter autenciteten i den filmen var att bandmedlemmarna gärna spexade 

lite extra framför kameran och blev mer triggade att göra saker då de visste att tillfället filmades.

Dokumentär nummer tre i ordningen är den som ligger till grund för den här uppsatsen. Skillnaden 

mot de två tidigare filmerna är att vi hade en klar idé om vad som skulle filmas och i vilken ordning 

innan vi kom till inspelningsplatsen. Jag skulle nästan vilja säga att det här har varit en fiktiv 

dokumentär. Innehållet i filmen är fortfarande autentiskt med verkligheten men det finns några 

sekvenser som är iscensatta vilket det säkerligen gör i de flesta dokumentärfilmer man ser idag. 

Personligen är inte jag så förtjust i ett sådant förfarande i en dokumentär då filmen tappar 

autenticitet om det är så pass tydligt att det kan upptäckas. Ett exempel som jag reagerade starkt 

över var i den andra filmen av Stefan Jarls dokumentära Modstrilogi, Ett Anständigt Liv från 1979.4 

På flera tillfällen i filmen förekommer sekvenser där det är högst osannolikt att det skulle kunna ha 

filmats utan att vara iscensatta. Ta som exempel scenen efter att Kenta har fått reda på att hans vän 

Stoffe  avlidit av en överdos. Kenta tar med sig en yxa ner till centrum där han med tillhygget i 

handen hotfullt konfronterar ett antal personer till tonerna av en väldigt psykiskt tung melodi. 

Sekvensen slutar med att yxan kastas in genom ett skyltfönster. Det som gör att scenen känns allt 

annat än autentiskt är bilden där yxan slår sönder glaset. Tittaren får aldrig se Kenta utföra själva 

kastet med yxan utan det som syns är en kort sekvens med ett skyltfönster varpå yxan helt plötsligt 

kommer in i bilden och far genom fönsterrutan. (Se bild 1, bilaga 1) Hela bilden känns väldigt 

4 Jarl, Stefan Ett anständigt liv (1979) Noble Entertainment [DVD]
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iscensatt då troligheten att fotografen på måfå skulle ha filmat ett skyltfönster och att Kenta skulle 

ha kastat in yxan just genom det fönstret är försvinnande liten. I sekvensen innan inser tittaren att 

Kenta är väldigt upprörd över beskedet som han strax innan fick till sig vilket innebär att 

yxkastningen inte kan ha varit annat än en vredeshandling. I det tillståndet är det knappast troligt att 

Kenta skulle ha förvarnat fotografen om att filma skyltfönstret eftersom han hade tänkt att kasta 

yxan igenom det och misstar jag mig inte helt så verkar det som om kameran står uppställd på ett 

stativ på grund av dess stabila bild.

En annan scen i filmen som känns väldigt tveksam gällande filmens autenticitet är när Stoffe 

knackar på en lägenhet där, vad som förefaller vara, hans flickvän Lena och deras gemensamma son 

Janne bor. Först visas en kort sekvens inifrån hennes lägenhet där hon sitter och matar sin son. Efter 

en kort stund hör man hur det knackar på dörren, varpå hon går och öppnar och en argumentation 

gällande Stoffes chanser att släppas in påbörjas. Den här scenen utspelar sig ungefär 47 minuter in i 

handlingen och det är första gången både hon och sonen presenteras i filmen vilket omedelbart gör 

att det känns väldigt iscensatt och än mindre troligt att fotografen skulle befinna sig på den platsen 

eftersom det är personer som inte följts under ett tidigare skede. Något som påvisar att det är under 

två olika tillfällen som scenerna spelats in är att kameran under samtalet aldrig visas från hennes 

sida om dörren. Ett annat avslöjande förlopp är att Janne sitter på en köksstol och ska precis börja 

äta när det knackar på dörren. Utanför ses Stoffe som fortsätter att knacka och prata genom dörren 

medan Janne fortfarande sitter kvar i sin stol och har nu påbörjat sin måltid. (Se bild 2, bilaga 1) 

Lena öppnar dörren och strax efter befinner sig Janne helt plötsligt gråtande i dörröppningen iförd 

en annan tröja, för att några sekunder senare än en gång sitta i stolen med sin tallrik framför sig som 

nu har mer mat på tallriken än i tidigare skede, medan samtalet fortsätter i bakgrunden.

Den del i filmen som i min mening mest talar mot det autentiska, är slutscenen där ett handskrivet 

brev till den nyligen inlagda Lena visas upp i bild där texten ”Hej mamma. Jag mår bra. Hoppas du 

snart blir frisk. Jag längar efter dig. Janne” (Se bild 3, bilaga 1) står skriven i vad som ser ut att 

vara en handstil från ett barn i sjuårsåldern. Det som jag antar är tänkt att skapa en sympatikänsla 

hos åskådaren får mig att helt tappa förtroendet för filmens trovärdighet med tanke på att Stoffes 

son Janne bara är i tvåårsåldern då filmen utspelar sig och knappast kapabel till att kunna skriva 

över huvudet taget. Efter att ha läst lite om filmen på Internet hittade jag en ganska intressant 

forumtråd på Flashback.info som handlade just om Stefan Jarls Modstrilogin. Nu vill jag inte påstå 

att ett forum är en speciellt tillförlitligt källa för en uppsats men diskussionen angående hur mycket 

som var regisserat i filmen är ganska intressant och Stefan Jarl ska även ha sagt i en intervju med 
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författaren Cyril Hellman att vissa delar i filmerna är iscensatta. Han menar på att det är 

autenticiteten som räknas och att det skulle kunnat ha gått till på det viset.5

Frågan är fall det spelar någon roll om vissa delar i en dokumentär är iscensatta och kanske till och 

med inspelade på helt annan tid och plats? Personligen tycker jag att det beror helt och hållet på 

vilken typ av dokumentär det rör sig om. Jag återkommer till det senare i essän men först ska jag 

reda ut vilka typer av dokumentärer det finns och hur vi har gjort i vårt examensarbete.

Olika dokumentärtyper
Enligt boken Introduction to documentary menar författaren Bill Nichols att dokumentärtyperna kan 

indelas i sex olika modus. En modus är ett direktöversatt ord från engelskans modes vilket, för 

någon med engelskkunskaper, förklarar ordet ganska bra. En dokumentär kan alltså placeras i en av 

de olika modusarna genom de olika förfaranden, tekniker, stämningar och så vidare, som 

filmskaparen använder sig av eller vill framhäva. En modus kan ungefärligt jämföras med den genre 

som fiktiva filmer delas in i, beroende på fall det är en action, komedi och så vidare. Nichols 

beskriver att alla dokumentärer är på ett eller annat sätt en reflektion av filmskaparens åsikter och 

känslor. På ett ganska logiskt sätt bidrar samhällets och filmens tekniska utveckling till sådana 

åsikter och känslor vilket gör att olika modus härstammar från olika tidsepoker under 1900-talet.6 

De olika modusarna är:

■ Poetisk modus.7

De filmer som härstammar från 1920 talet placerar Nichols in i den poetiska 

modusen, Den kännetecknas av att åskådarna inte lär känna karaktärerna i filmen och 

att den geografiska placeringen känns väldigt diffus.

■ Expositorisk modus.8

Under samma årtionde som den poetiska modusen utvecklades, gjordes även filmer 

inom den expositoriska modusen vilket var en mer direkt kommunikation med 

åskådaren. Med hjälp av text, eller som på senare år med berättarröst, kan 

filmskaparen förklara sitt verk för åskådaren och skapa en känsla av att filmen 

berättar något till just den åskådaren. Berättarrösten benämns oftast som Voice of 

5 https://www.flashback.info/archive/index.php/t-107995.html   2009-05-31
6 Nichols, Bill Introduction to Documentary. (2001) Indiana University Press. Sid 99
7 Ibid. Sid 102
8 Ibid. Sid 105
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God vilket har fått namnet på grund av att åskådaren inte ser den som berättar utan 

att det är en röst som kan jämföras med ett högre väsen. På så sätt skapas en tillit till 

det som sägs och det uppfattas som verkligt och intressant.

■ Observationell modus.9

Under 1960-talet introducerades de nya 16mm kamerorna och små smidiga 

bandspelare som underlättade ljud- och filminspelning markant då en person kunde 

sköta bägge delarna. Helt nya möjligheter att spela in mängder med råmaterial 

skapades och den observationella modusen fick sitt genombrott. Modusen går ut på 

att låta det nakna i filmen tala då exempelvis ingen berättarröst förklarar vad 

åskådaren ska tycka och tänka. Ett extremt exempel på observationell modus är en 

inspelning från en övervakningskamera.

■ Deltagandets modus.10

Den andra modusen som kan härledas till 1960-talet är deltagandes modus vilket helt 

enkelt är precis vad det låter som. Filmskaparen eller personen som vill framhäva 

filmens innehåll blir en av de medverkande i filmen. Ett tydligt exempel på en sådan 

film är Michael Moores Bowling for Columbine från 200211 där filmskaparen 

befinner sig i bild under större delen av filmen.

■ Reflektivt modus.12

De två sista modusena härstammar från 1980-talet och där den första kallas reflektivt 

modus. Den kan förklaras som en kritisk modus där filmskaparen framhäver filmen 

som något konkret och inte som ett fönster mot omvärlden. Ofta är filmerna kritiska 

mot andra dokumentärer och mot andra filmare men även mot den egna filmen då de 

ifrågasätter dokumentärfilmers trovärdighet genom att exempelvis iscensätta 

dokumentära sekvenser för att senare visualisera iscensättningen.

■ Performativt modus. 13

Den sista av Nichols indelning av dokumentärer är den performativa modusen vilken 

kan ses som politisk och subjektiv där filmskaparen vill nå ut till åskådaren med sina 

känslor och åsikter istället för att dela en gemensam verklighet som åskådaren 

9 Nichols, Bill Introduction to Documentary. (2001) Indiana University Press. Sid 109
10 Ibid. Sid 115
11 Moore, Michael Bowling for Columbine. (2002) Sandrews [DVD]
12 Nichols, Bill Introduction to Documentary. (2001) Indiana University Press. Sid 125
13 Ibid. Sid 131
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känner igen från sina egna erfarenheter. I den performativa modusen. Filmskaparna 

har som mål att få åskådaren att se bortom den faktiska verkligheten och visa att 

världen består av mycket mer än bara det konkreta som människan känner till.

Skulle jag placera in Mellan himmel och jord i ovanstående modusar skulle jag först och främst 

hänvisa till deltagandets modus då både Ingrid och Jan-Ewert förekommer under större delen av 

filmen. Eftersom vi använder oss av ”Voice of God” under vissa sekvenser i filmen kan den även 

placeras i det expositoriska moduset. I inledningssekvensen, avslutningsscenen och under vissa 

delar då klippbilder visas ligger Peters röst som en berättarröst. Under de scener när Peter tar på sig 

kläderna och gör sig redo att taxa iväg med flygplanet tycker jag även att en glimt av observationell 

modus kan skymtas då kameran fungerar som ett fönster för åskådaren, om än i en väldigt förkortad 

version jämfört med verkligheten.

Autenticitet mellan himmel och jord
Den dokumentärfilm som vi har skapat som ett examensjobb för den här utbildningen, och som har 

fått namnet Mellan himmel och jord,  har vi försökt hålla på en så autentisk nivå som möjligt då alla 

i gruppen var överens om att det förmodligen skulle bli bäst resultat. Skulle vi ha hållt oss till 100 

procents autenticitet hade vi troligtvis fått en dokumentär som ingen hade velat se och den hade 

med största sannolikhet varit extremt långtråkig och händelsefattig, lite som en film från en 

övervakningskamera som jag beskrev i föregående kapitel. Samtalet som pågår genom filmen är 

nedkortad från cirka två och en halv timme till lite över 20 minuter vilket innebär att vi redan här 

har gått ifrån autenticiteten vilket vi var tvungna att göra för att hålla oss inom tidsramen. Den 

ursprungliga tidsmålet för filmen var satt mellan 30 och 45 minuter vilket våran uppdragsgivare 

Jan-Ewert hade som önskemål. Några veckor in  i projektet hade uppdragsgivaren kontaktat SVT 

dokumentär och de visade intresse för filmen,  varpå längden bestämdes till 28 minuter för att passa 

in i SVT:s tablå. Efter att samtalet spelats in i studion på Högskolan i Skövde upptäckte vi att de 

bilder vi hade på skolprästen Ingrid var av dålig kvalitet vilket innebar att vi valde att spela in delar 

av intervjun på nytt, dock utan stridspiloten Peter. Vid andra inspelningstillfället hade vi redigerat 

ihop en grovklippning av samtalet efter ett antal urvalsprocesser för att få ner tiden till en lagom 

nivå. Redan här har vi bakat in våra åsikter i filmen då det som är kvar av samtalet var det som vi 

ansåg passa bäst. Då vi ansåg att vissa av Ingrids frågor till Peter inte alltid passade in på grund av 

frågans längd, bad vi henne formulera om dem en aning. Här har vi alltså gått ifrån äktheten i 

filmen ganska mycket men jag tror inte att det är något som kommer att märkas och om inte annat 

så är det samma frågor med en annan formulering.
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Även i öppningssekvensen av filmen finns en iscensättning som enligt mig är av obetydande rang 

för filmens autenticitet. En blå Saab kommer åkandes mot och förbi kameran för att i nästa bild åka 

in på flygflottiljens område och försvinna bakom en gammal vaktkur. Under nästkommande två 

bilder svänger bilen in på en parkeringsplats och stannar där. Det som avviker från sanningen här är 

att varken Jan-Ewert eller Ingrid kom till Såtenäs i en blå Saab, som scenen ska förställa. Det är inte 

ens någon av dem som kör bilen förutom den bilden när bilen åker in på området. Anledningen till 

att vi valde Saaben, som för övrigt är min egen, var att Jan-Ewert hade en liten Volvo 480 som vi 

tyckte såg lite trång ut fall vi skulle komplettera med bilder inifrån bilen. Ingrid hade dock en större 

bil i form av en Volvo 855 men hon var inte med på F7 mer än några timmar under första dagen 

vilket gjorde att vi inte hann med att filma det. Det här är visserligen helt oväsentligt för filmens 

trovärdighet men eftersom jag ändå diskuterar om huruvida en dokumentär kan innehålla material 

som inte är autentiskt tyckte jag att det var värt att ta upp. Scenen där Ingrid och Jan-Ewert möter 

Peter är också den iscensatt likväl den scenen där Peter tar på sig utrustningen och beger sig ut till 

plattan där planen står uppställda. Det gjorde han bara för kamerornas skull precis som de bilder vi 

tog av honom då han kliver in i planet. Vi försökte dock behålla så mycket sanning som möjligt så 

vi lät dem inte träffas förrän kamerorna var klara för filmning för att få ett så trovärdigt möte som 

möjligt utan att det skulle kännas tillgjort. Desto mer jag tänker på det desto mer inser jag att det 

knappast inte är något som inte är iscensatt vilket känns väldigt konstigt eftersom vi hade som mål 

att göra en så autentisk film som möjligt.

Problem mellan himmel och jord
Projektet för dokumentärfilmen Mellan himmel och jord har gått allt annat än smärtfritt på både gott 

och ont. I gruppens gemensamma inledning står det beskrivet om händelseförloppet innan och 

under inspelningsdagarna och därför kommer jag inte gå in mer på det här. När vi hade bestämt oss 

för att göra det här projektet fick vi en ganska diffus skriftlig manusidé från Jan-Ewert där han hade 

skrivit ned sina idéer och tankar om hur han ville ha det, som står beskrivet i gruppens 

gemensamma inledning. Trots att det var en ganska bra grundidé  insåg vi snabbt att det inte skulle 

hålla någon vidare kvalitet utan en hel del ändringar. Sagt och gjort satte vi oss ned och bollade 

idéer vilket gjorde att vi kände oss ganska förberedda inför första mötet med Jan-Ewert och Ingrid. I 

ursprungsidéen ville Jan-Ewert medverka som någon typ av lekman och ställa frågor till Peter i den 

parallella handlingen som skulle utspela sig vid sidan av samtalet mellan Ingrid och Peter. Vi i 

projektgruppen tyckte inte att det här lät som någon bra idé och tyckte att Jan-Ewert skulle strykas 
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ur manus för att låta Peter prata med en omärkbar person bakom kameran istället för att både ha 

Peter och Jan-Ewert med i bild. Det här framförde vi vid det första mötet men vi märkte omgående 

att det inte var något som vi skulle få igenom då det verkade som om han hade bestämt sig för att 

medverka i filmen. Efter mycket om och men lyckades vi få ihop ett relativt bra manus där alla tre 

medverkade vilket gjorde det ännu mer påfrestande när hela idén föll i bitar under de första 15 

minuterna på F7 då vi fick reda på den begränsade tid vi hade med Peter.

Det första misstaget vi gjorde, efter överläggande med Jan-Ewert, var att satsa på en andra 

inspelning av samtalet mellan Ingrid och Peter ute på flygflottiljen vilket varade ungefär i en timme. 

Samtalet kändes väldigt påtvingat och stressat och varken Peter eller Ingrid kunde slappna av 

ordentligt i den miljön vi befann oss i. Efter vi tittat på det inspelade materialet insåg vi tyvärr att 

det var helt bortkastad tid då inget av det gick att använda. Innan samtalet hann vi filma 

mötesscenen där Ingrid och Jan-Ewert möter Peter inne i en byggnad som kallas Gripencentrat. När 

samtalet var färdiginspelat försökte vi hinna med en snabbversion av den tidigare tänkta 

parallellhandlingen. Det var tyvärr inget av det här som blev speciellt användbart då allt kändes 

väldigt krystat. Vi har med en sekvens från parallellhandlingen i filmen vilket var mer eller mindre 

framtvingat då Jan-Ewert finns med i mötesscenen. På grund av det var vi mer eller mindre tvungna 

att ta med honom senare i filmen annars hade det blivit väldigt konstigt om han bara försvann efter 

mötet.

Tack vare en liten detalj fick vi dock tillgång till Peter igen under den andra inspelningsdagen. Peter 

använder sig av en speciell beklädnad på sin hjälm när han flyger. Det hjälmöverdraget han 

använder för att få sina elever att slappna av då det är dags att ge sig ut på uppdrag tyckte 

informationschefen på F7 inte var lämpligt att visa upp i media av olika orsaker som vi inte fick ta 

del av. Vi hade nämligen redan spelat in material med hjälmbeklädnaden på från plattan när Peter 

sitter i flygplanet i väntan på start, vilket innebar att vi fick ta om de bilderna med 

hjälmbeklädnaden borttagen. I samband med det passade vi även på att ta några andra bilder då han 

exempelvis tar på sig utrustningen och cyklar ut till plattan. Väl ute på plattan kunde vi till skillnad 

mot första gången, då mer eller mindre alla flygplan var på väg ut på övning och endast en person 

fick följa med ut med en kamera, filma i lugn och ro med tre kameror.

Ett annat problem som uppenbarade sig var under den tredje dagen då två stycken i projektgruppen 

skulle få följa med det fyrsitsiga skolflygplanet SK60 upp i luften för att få några bilder på flygande 

JAS 39 Gripen och lite övriga miljöbilder. Vi hade även en tanke på att filma starten på ett sådant 
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sätt att det likväl kunde vara en Gripen som startade då vi hade en idé om ett avslut i filmen där 

planet lyfter från marken och flyger iväg. Visserligen har vi ett sådant avslut på filmen men just 

vinkeln kunde vi inte använda då de två första dagarna bestod av strålande solsken och blå himmel 

medan den tredje dagen bestod av ett grått molntäcke och regn. Vi hade filmat det mesta för 

slutsekvensen under första och andra dagen vilket innebar att det skulle se otroligt konstigt ut 

mellan de olika bilderna. Lyckligtvis fick vi ett antal underbara bilder ovanför molntäcket på tre 

stycken Gripen flygandes i en V-formation. Det tjocka molntäcket under planen gjorde att bilderna 

blev ännu bättre i mitt tycke då en viss kontrast skapades i bilden och sen anser jag inte att det gör 

så mycket om klippbilderna vi använder oss av under samtalet skulle skilja i väderlek så länge de 

inte kommer direkt efter varandra.

Dokumentär + Autenticitet = Sant?
Då är jag tillbaka på frågan om det spelar någon roll om vissa delar i en dokumentär är iscensatta. 

Som jag skrev tidigare beror det för mig helt och hållet på vilken typ av dokumentär det är men 

även vilken betydelse det har för filmen och på vilket sätt de är iscensatta. Uppenbarligen har vi 

iscensatt mer än vad jag kunde påminna mig om men i en sådan typ av dokumentär som vi har gjort 

anser jag att det inte spelar någon större roll då innehållet ändå är autentiskt i den mån att 

exempelvis Ingrid och Jan-Ewert kom faktiskt till Såtenäs i en bil och hade faktiskt träffat Peter i 

Gripencentrat vare sig vi hade varit med eller inte. Det enda vi gjorde var att få det bättre anpassat 

för ett innehåll i en film. Den här dokumentären lägger sin vikt på samtalet mellan Ingrid och Peter 

vilket gör att de klippbilder vi använder inte spelar speciellt stor roll om de är autentiska eller inte så 

länge de inte sticker ut. Bilderna är autentiska i den mån att förloppet faktiskt utspelar sig vare sig 

vi är där eller inte eftersom vi inte bad Peter göra något annat än det han normalt gör.

Till skillnad mot exempelvis Ett anständigt liv har inte Mellan himmel och jord samma dramatik i 

sig. I Stefan Jarls film blottas ett par människor ända in till skälen på ett sådant ärligt sätt vilket gör 

att åskådaren litar på att det som utspelar sig på skärmen är sant och autentiskt. Till skillnad mot 

våran dokumentär, där bildkvalitet är av bra kvalitet mycket tack vare trebensstativ och planerade 

kamerarörelser, består Jarls film av skakiga kameror som med vissa rörelser avslöjar att det inte är 

välplanerade händelser som utspelar sig. I vissa scener finns dock en hel del planerade rörelser 

vilket avslöjar en förmodligen iscensatt sekvens. I våran dokumentär anser jag att scenen då Jan-

Ewert samtalar med Peter är den mest verklighetsbaserade då det är handburna kameror som skakar 

lite och ljudet försvinner lite lätt på ett ställe då Jan-Ewert vrider bort huvudet. Det känns äkta på 
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något sätt då åskådaren förstår att det inte har varit några omtagningar och att det var så det gick till. 

Tyvärr passar inte det mönstret riktigt in i filmen då inget annat är i samma stil men jag anser ändå 

att det fungerar då det bryter av lite i den ”fina” strukturen som de stativbaserade kamerorna utgör. 

På något sätt anser jag att desto sämre bild- och ljudkvalitet en dokumentär håller desto trovärdigare 

är den, men självklart beror det i första hand på innehållet i filmen och hur den är gjord.

Det går alltså inte sätta någon speciell stämpel på vad som exakt kännetecknar en dokumentärfilm. 

Ska gränsen dras då den avviker från ett autentiskt visuellt innehåll skulle exempelvis alla 

dokumentärer som filmskaparen valt att använda sig av skådespelare, animationer och 

specialeffekter för att visualisera bilder som inte finns. Ett bra exempel på en sådan dokumentärfilm 

är D-Day 6.6.4414, som handlar om förberedelserna inför landstigningen i Normandie under andra 

världskriget, där hela filmen är inspelad likt en fiktionsfilm då det inte finns att tillgå något 

autentiskt material av händelseförloppet. Trots det anser jag att den är autentisk i allra högsta grad 

vilket gör att jag litar på att det som berättarrösten berättar om och det händelseförlopp som utspelar 

sig är sant. Det Bill Nichols menar med att alla filmer är av dokumentärisk karaktär kan förklaras 

genom att alla filmer, hur påhittade de än må vara, har sitt ursprung hos en eller flera personer. De 

personerna har sina åsikter och värderingar som oftast återspeglas av samhällets struktur vilket i sin 

tur kan återses i deras filmer. Jag kan väl på sätt och vis vara beredd att hålla med Nichols om att 

alla filmer är dokumentära men däremot anser jag att alla filmer inte är en dokumentärfilm. En 

dokumentärfilm för mig kännetecknas av att den är baserad på ren fakta och att det visuella och 

audiella ska vara autentiskt i den mån det går.

Slutsats
Efter att ha spenderat ett antal timmar framför dataskärmen under tiden som den här essän 

utvecklade sig har jag på väldigt kort tid ändrat min syn på vad som är tillåtet att använda i en 

dokumentär. Uppenbarligen visste jag om det innan jag skrev det här eftersom jag har varit med och 

spelat in en dokumentär där vi har förbisett ett antal av mina ”regler” för vad som är tillåtet men jag 

har helt enkelt inte insett det förrän nu. Jag vidhåller dock fortfarande vid mina åsikter om Stefan 

Jarls film Ett anständigt liv, där det visuella ickeautentiska materialet skiljer sig alldeles för mycket 

från verkligheten för att i mina ögon kunna vara acceptabelt för en dokumentärfilm. Det är en hårfin 

skiljevägg mellan vad som är acceptabelt och inte men för att vara på den säkra sidan är det 

självklart alltid bäst att hålla sig till autentiskt material i rätt ordning och på rätt plats.

14 BBC, D-day 6.6.44 (2005)Musikservice [DVD]
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Bilaga 2

Första mailet från uppdragsgivaren. 2009-03-15

Hejsan

Syftet med filmen är att få en inblick hur vardagen ser ut för en pilot och instruktör inom svenska flygvapnet. 
Och hur han ser på sin instruktörsroll och sitt arbete som pilot, och de utmaningar och risker som knutna till 
hans yrkesval.
Detta sker bla genom samtalet med en skolpräst (Ingrid "ninni" Wikström) från högskolan i Skövde. Filmens 
längd 30-45 min, detta är såklart flexibelt. Och typ av film ligger nära både reportage och dokumentär.Den 
skall kunna fungera som ett material att diskutera kring.

Målgrupp. Filmen riktar sig främst till ungdomsgrupper, studenter och konfirmander. Men har varit i kontakt 
med kanal 8, och de har visat intresse för filmen. Så en bredare allmänhet kan också komma ifråga..

Filmen inleds med en presentations sekvens av undertecknad och Ingrid Wikström, Detta kan göras med 
klipp från bilen vi färdas i på väg till flygflottiljen F7

Vi möter Peter Linden vid besökscentrum som följer oss till Gripen centrat och den lounge där samtalet äger 
rum.Parallell klipp där undertecknad går till det gym som personalen använder "hulk verkstan".

Detta är tänkt fungera som en "cliffhanger" att tittaren får en uppfattning att det pågår något parallellt med 
samtalet.

Samtalet kommer att äga rum i en lounge med stort fönster och utsikt över flygfältet. Det kommer att vara 
rörelse i rummet/loungen av annan personal. En fast och en rörlig kamera.

Efter samtalet hämtar Peter upp undertecknad från "hulk verkstan" (rörlig kamera) Och får följa med till 
ledningscentralen och flygledartornet samtalar med personalen.Här finns möjlighet panorera över flygfältet.

Klipp hur vi samtalar med underhållpersonal och tekniker. Klipp när vi tittar på hur utbildningssimulatorn ser 
ut och fungerar. Peter berättar om rutiner. och hur han förbereder sig för ett flygpass. går igenom datorstaven 
personlig utrustning etc.

Klipp när Peter tar på flygoverall G-byxor och hjälm, close up på hans hjälm.... kliver i planet och taxar ut och 
startar.(om möjligt få med radio kommunikation emellan Peter och tornet)..

Här ska vi se på olika vinklar från starten vad som kan göra sig bäst, ex en kamera vid sidan och i slutet av 
rakan. Sekvens från hur Peters arbetsmiljö ser ut i en JAS-Gripen under ett flygpass. Ev material från 
flygvapnet. kan bli klipp med hjälm monterad kamera.

Peter landar och taxar in. kliver ur planet. En kamera vid landning och en som följer hur han taxar in. Klipp 
på hur vi återsamlas på terrassen vid flygfältet för att summera och tacka för oss. Vid inspelningen av filmen 
kommer informatören för F7 att närvara. Han följer arbetet då F7 är militär anläggning. Själva tagningarna 
kan göras under flera tillfällen, så vi är inte bundna till en dag och ett tillfälle.

Flottiljen har flera spännande miljöer att jobba med ur filmsynpunkt. Den 17:e maj är det flygets dag på F7 
Såtenäs. Ett bra tillfälle att besöka och göra sig en uppfattning om miljön. Men tror att vi måste göra 
tagningar innan dess, för att ligga bra till i tid.

Vi hoppas att det ska bli ett spännande och roligt filmprojekt att arbete med. Allt gott Jan-Ewert
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