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Förord 
För att förstå innebörden av den  här uppsatsen, är det viktigt att läsaren har sett det verk som 

uppsatsen handlar om. Uppsatsen består av en första del med reflektioner kring 

arbetsveckorna, samarbetet, problem och val i produktionen. Den andra delen består av en 

analys av definitionen av verket, med jämförelser med andra verk samt slutsats och 

sammanfattning. 

Inledning 

Under 12 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 utgöra grunden 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 dokumentera ett samtal om 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 den 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. 

 

Syftet med filmen var ursprungligen 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 moment skulle bestå av: 

 

• Ankomsten 

Filmen  inleds med en introduktion av prästen, Ingrid Wikström och lekmannen Jan-

Ewert Melkevik. Det hela utspelas i en bil på väg till flygflottiljen F7 i Såtenäs. Denna 
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sekvens är tänkt agera som en presentation av personerna och filmen. 

 

• Mötet 

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 Jan-Ewert bege sig mot 

gymmet för att leda sin alternativa handling. 

 

• Samtal 

Samtalet mellan präst och pilot äger rum i ett loungeliknade utrymme med utsikt över 

flygområdet. Tanken med placeringen av samtalet är att publiken ska få intryck av liv 

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

 

• Sammanfattning 

Ingrid och Jan-Ewert träffar Peter efter en flygtur för att summera dagen. 

 

• Klippbilder; Metrolog, Briefing, Taxande, startande, lyftande och flygande plan.  

 

Den parallella narrativet skulle bestå av följande 

• Påklädsel/utrustning 

Jan-Ewert och piloten befinner sig i omklädningsutrymmen där piloten byter om till 

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

inriktade frågor om Peters arbetsliv. Det finns intresse från uppdragsgivaren av att visa 

upp Peters speciella mjuka hjälmbeklädnad. Den här delen ska fungera som en 

diskussionsgrund för machostämpeln runt Peters yrke. 

 

• STRIC: Stridsledningscentralen/Flygtornet 

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

samtalar med personalen. 

 

• Utbildningssimulator 

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. 

http://www.google.se/search?hl=sv&ei=fXhDSt38Hd-fjAfe19idDw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=parallell&spell=1�
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• G-slunga 

Jan-Ewert hade önskemål om att visa påfrestningar kring piloternas utbildningsfas. 

• Gymmet 

Peter berättar för Jan-Ewert om gymmets roll i Peters vardag, Ewert ska prova på ett 

pass med Peter.1

Projektgruppens mål var att under 12 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 fyra veckor som vi kom ut till flygbasen. Tanken med 

besöket var att få en inblick av sceneriet och att träffa involverade personer för att skapa en 

relation till de medverkande i syfte om 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 beskedet om att 

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

flygflottiljen. Nytt datum sattes cirka fyra veckor fram i tiden, vilket innebar att vi var 

tvungna att genomföra projektet på några 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. Inom samma tidperiod hade vi i gruppen kämpat länge med att finna en lösning på 

hur Jan-Ewert ska få en naturlig roll i filmen. Det var främst introduktionsscenen som 

krånglade, där de tre medverkande möts och sedan går filmen över till samtalet där enbart 

Ingrid och Peter medverkar. Det problematiska med det var om publiken skulle undra över var 

den tredje personen är, för att undvika problemet ville gruppen utesluta den tredje 

medverkande ur filmen. Vi gruppen hade därför ett möte med vår uppdragsgivare om 

problemet. Dock  fann vi det svårt att övertyga honom om situationen, vilket ledde till han 

hade kvar sin roll som den var. 

 

                                                           
1 Se bilaga 1 
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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 exempelvis bilder från gymmet, simulatorn. Dessutom fick vi på plats reda på att vi 

inte fick filma briefing och STRIC, vilket vår uppdragsgivare borde tagit reda på innan manus 

skrevs ned. Tillsammans med det nya manuset lyckades vi dock spela in allt nödvändigt 

material under inspelningsveckan.

Reflektion  

Arbetsveckorna och gruppen 
Jag har arbetat i det här projektet bestående av tre personer under de här 12 arbetsveckorna.  

Vi valde redan från början att vi inte ville dela upp de olika ansvarsområden inom projektet. 

Vårt mål var att alla skulle vara lika mycket delaktiga inom de olika områden som projektet 

bestod av. Det vill säga ljud, manus, filmning, projektmöten, redigering etc.  Det har funnit en 

del osämja i gruppen, främst i redigeringen, ingen större lyckligtvis. I övrigt har samarbetet 

fungerar väldigt bra emellan oss tre. Jag tror att det lyckade konceptet har varit att alla i 

gruppen har bra kompromisslösande egenskaper, vilket har lett till gott samarbete och bra 

kommunikation.  

Uppdragsgivaren 
Det är svårt att definiera hur samarbetet har varit mellan Jan-Ewert Melkevik, som 

uppdragsgivare och jag som uppdragstagare. Definitionen är svår att avgöra eftersom att det 

har funnits både upp och nedgångar i samarbetet. Till en början ingav han hopp, då han 

lockade med att filmen eventuellt skulle sändas via en nationell kanal. Jag fick intrycket av att 
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han hade noga insyn och ett nära samarbete med flygflottiljen. Det tedde sig att Jan- Ewert 

hade en auktionär status gentemot informationsansvarig, vår kontakt på F 7 Henrik Gebhardt.  

Dessvärre förföll sig det vara bättre än vad det egentligen var, vilket innebar veckor av väntan 

som sedermera ledde till några få stressiga veckor av inspelning och redigering. Det var 

alldeles i början av de nederlag som  inträffade, som jag tappade förtroende på grund utav att 

Jan- Ewert verkade sakna engagemang. När allt framstod som att projektet skulle nå botten 

och till och med avslutas på grund av samarbetssvårigheter, förändringar, och andra 

nedgångar totalförändrades oväntat attityden hos Jan-Ewert. Förändringen skedde i samband 

med att vi satte ett ultimatum. Det innebar att vi övervägde att avbryta samarbetet med Jan- 

Ewert. Jag tror att det handlade om att vår uppdragsgivare nu äntligen förstått allvaret med 

projektet. Det resulterades i att vi till och med kunde filma JAS gripen från ovan. Något som 

jag hela tiden trodde var tomt löfte som inte skulle infrias, eller eventuellt inträffa för sent i 

projekttiden. Den främsta erfarenheten av samarbetet med Jan-Ewert är att jag som 

projektansvarig måste vara mer bestämd gällande att tidsplanen måste hålla. Jag vill inte utstå 

den stress som berodde dels på att vår producent inte fullgjorde sin roll. Jag förväntade mig 

mer helt enkelt.  

Nu är projektet över och det resulterade i en 28 minuters film, med ett samtal som kretsar om 

livet och tron med inslag av intressant information kring yrket som stridspilot. Det skiljer sig 

märkvärt från vad som bestämdes i början av projektet, beroende på mån av tid och  andra 

händelser som inträffade. Det har varit en stressig period som kantats av svåra beslut. Beslut 

som har förändrat hela produkten. Samtalet är grunden i verket och är det som sätter prägeln 

och stämningen i filmen. Dess innehåll har vi valt ut, utifrån cirka 2 1/2 timmes material.  

Dock känner jag att vi har valt ut rätt material för filmen, som passar målgruppen, enligt 

uppdragsgivaren. 

Val i produktionen 
Det här leder in på de val som gjorts i filmen. Jag kommer att diskutera några av de mest 

väsentliga som skedde i projektet. Ibland kan val ske i en produktion på ren automatik, som är 

helt reflexartat. Det kan exempelvis bero på erfarenheter från ett tidigare projekt, vilket man 

har tillämpat i det här projektet. Det kan också handla om tillfälligheter i produktionen, där 

arbetet skilde sig från planeringen och varje individ var tvungen att förlita sig sina egna 

kunskaper gällande estetik och dramaturgi i film. Där jag som individ har gjort ett medvetet 
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val vid filmning, redigering och manus. Exempelvis att jag väljer bort eller väljer till en bild i 

en filmsekvens.  

Susan Curran Bernad säger att: 

 " You don´t have to take anything that anyone says as marching orders. But you do need to 

pay attention to which elements  of your film are working and which will send your audience 

for the remote or the door."2

"I´m looking for emotion, that´s always my first thing"

  

3

De här citaten har präglat mig under de intensiva redigeringsveckorna, främst under 

utgallringen av samtalet, som från början var över två timmar långt. Vår produktion av 

samtalet fick utgöra en cirka 20 minuter lång sekvens. Uppgiften var att sålla ut de bästa 20 

minuterna ur materialet. Det fanns inga direkta riktlinjer från vår uppdragsgivare, förutom att 

samtalet skulle ha störst fokus på den mänskliga faktorn och att den tekniska aspekten skulle 

komma i andra hand. En fråga ställde oss i gruppen inför ett val. Det första valet handlade om 

hur Peter reagerade på attacken mot World Trade Center.   

.  

"Pratade ni mycket om 11 september attacken på jobbet?" 

 "Jag minns var jag var. Jag var i vårt fikarum, när vi hörde att det första flygplanet hade åkt 

in. Man bara tänkte: Vad fasen!  Och sedan en liten stund till, då var det ett till. Nu är det 

något som inte rätt. Sedan hörde man ju vidare om det"..." Jag tror nog att det blev en ganska 

bra höjning på svenska försvaret. Fy sjutton att hamna där." 

Den delen blev utgallrad av gruppen vars skäl berodde på en del aspekter. För min del tyckte 

jag att frågan och det  tillhörande svaret inte tillförde eller förde samtalet vidare. Det kändes 

även som att frågan och själva ämnet var karakteristiskt, västerländskt ställd. Jag tänker då på 

att det är många länder i världen som lidit och blivit drabbade av liknande katastrofer, utan att 

de har blivit lika uppmärksammade av internationella medier, som WTC-attacken. Jag vill 

inte på något sätt påstå att WTC- attacken ska bagatelliseras. Dock kan jag förstå syftet med 

frågan, eftersom Peter skulle behöva befatta sig med en liknade händelse. Jag menar att om 

                                                           
2 Curran Bernard, Sheila, Focal Press,( 2007), Documentary storytelling: making stronger and 
more dramatic nonfiction films, sid 202 
 
3 Documentary storytelling: making stronger and more dramatic nonfiction films, sid 195 
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Sverige råkar ut för en liknande attack så skulle det vara hans uppgift att kanske stoppa ett 

kapat plan. En mer relevant frågeställning kunde ha varit: 

 Hur hade du känt inför ett 

liknade scenario som 

WTC- attacken, fast i 

Sverige?  

Det finns en stor skillnad 

på hur frågan ställs och till 

vem den ställs till. 

 

Ett annat etiskt dilemma var när en fråga besvarades med ett  svar som innehöll ordet 

mördare.  

" Hur är det att ta order?"  

"..."Jag utför jobbet, men jag känner mig inte som en mördare för det."..." 

Svaret till frågan kortades ned och just den här meningen uteslöts.  Det kritiskt tänkande hos 

oss fick en stor roll. Ett beslut behövdes ta här, där vi avgjorde vad som kunde tänkas väcka 

anstöt. Jag personligen tyckte 

att ordet hade en väldigt stark 

innebörd.  Peter har en  

auktoritetsroll som stridspilot 

och jag kan tänka mig att barn 

och ungdomar ser upp till en 

sådan person. Jag tror också att 

barn och ungdomar kan vara 

ganska påverkningsbara och att 

perception spelar en stor roll. Vi vet ju inte hur publiken kommer tolka det eller sålla ut 

informationen som ges till dem. Vi vill ju inte heller skönmåla hans yrke, att bara göra som 

någon säger utan något som helst samvete. Filmen ska ge förståelse både det positiva och 

negativa med yrket.   
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Tiden är något som det antingen finns mer eller mindre av. I vårt projekt har tiden utgjort ett 

problem för oss. Vilket har gjort att vi varit tvungna att göra drastiska, men medvetna val 

gjorda under stressiga förhållanden, Jag tänker särskilt på inspelningarna på flygflottiljen, då 

vi var förberedda för ett scenario där vi hade gott om tid och fri tillgång till aktörerna i filmen. 

Dessvärre rubbades de föreberedelserna av att förändringar gjordes i tidsplaneringen utan vår 

kännedom.  Då var vi tvungna att prioritera de moment som var viktigast att filma och på så 

vis fick filmen ett annat utseende. 

Från början var det tänkt att samtalet skulle spelas in på flygflottiljen, i en lounge. När 

tidsplanen inte kunde hållas och den uttänkta inspelningsplatsen inte gick att använda fick vi 

drastiskt hitta en ny lokal. Slutligen beslutade vi oss för att använda film/fotostudion på 

Högskolan i Skövde. Vi valde att ha en svart, neutral bakgrund, vilket skapar en skarp kontras 

gentemot de medverkande. Det finns både del för och nackdelar med det valet. Det positiva är 

att det bildas mer fokus på Peter och Ingrid. Det negativa är att den här uppställningen kan 

eventuellt få ögat att tröttna och därefter förloras fokusen från de medverkande. Dessutom kan 

sekvensen ha en för stor kontrast gentemot miljö och klippbilder, vilket skapar ett ojämnt 

flöde i filmen. Det som överväger är att den svarta bakgrunden ger ett dramatiskt uttryck, 

vilket är till fördel om ett svar har ett starkt eller kraftfullt uttryck som ger ett effektfullt 

resultat rent bildmässigt.

Verkets definition 

I det här avsnittet ska jag försöka klargöra verkets definition, främst kommer jag utgå från 

Bill Nichols benämningar och kriterier av de sex modus4

Jag vill inleda med objektivitet i dokumentärer. I vanlig folkmun brukar man säga att 

dokumentärer ska ha full objektivitet och autencitet, något som Fredrick Wiseman, 

dokumentärfilmare inte håller med om. 

 som han har tagit fram. Jag vill 

förtydliga att jag har fritt tolkat de texter som jag grundar min analys på. Målet med analysen 

är inte att finna det exakta svaret, utan att leda en resultatrik diskussion kring verket.  

" I think the objective-subjective stuff is a lot of bullshit. I don´t see how a film can be 

anything but subjective."5

                                                           
4 Modus (eng. mode) här i betydelsen stil, typ eller framställningssätt, perspektiv. 

 

5 Nelmes Jill, Routledge, (2003), An introduction to film studie, sid 202 
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Jag tolkar det som att objektivitet är på alla sätt subjektiv, beroende på hur vill väljer att 

använda den.  Filmskaparen skapar subjektivitet genom att rikta kameran, det blir en 

individuell skapelse där ingen film är den andra lik. Nichols i sin tur menar att dokumentärer 

får eller kan blir regisserade, vilket tillåter att bilden skapar ett passade uttryck, än full 

autencitet. Han beskriver exempelvis Robert Flaherty´s Nanook of the North följande: 

".." Robert Flaherty, for example created impression that some scenes took place inside 

Nanook´s igloo when,in fact,the where shot in the open air with half an oversized igloo as a 

backdrop. This give Flaherty enough light to shoot but required his subjects to act as if they 

were inside actual igloo when they were not."6

I mitt verk försökte vi skapa full autencitet i den mån av att allt som utspelades sig framför 

kameran sker i verkligheten. Dock fick vi ta flera tagningar för att få tillräckligt mycket 

material. Trots det förlorade inte filmen sin trovärdighet, även om en sak gjordes flera gånger 

framför kameran. 

 

I vilken genre kan jag då definiera mitt verk? 

När inledningen till den här uppsatsen skrev, fann jag oklarheter om jag skulle fastställa mitt 

verk som en dokumentär eller inte. Min uppdragsgivare hävdade att verket ligger nära 

reportage och dokumentär vid vår första kontakt.7 Bill Nichols menar att varenda film som 

produceras är en dokumentär. Även om en film kan vara helt utopisk i sitt innehåll, så bidrar 

den med att ge uttryck för den kultur, miljö och förhållanden som den producerades i. Enligt 

honom kan mitt verk kategoriseras under genren dokumentär oavsett, men på vilket sätt är det 

möjligt? Han diskuterar att det bara finns två typer av film. Den ena sorten är dokumentärer 

som uttrycker  människans önskningar, drömmar, mardrömmar och fruktan. Den andra 

innefattar social representation, där mitt verk ingår i.8Nichols menar att dokumentären inte är 

en reproduktion av verkligheten, då skulle det bara finnas ytterligare en kopia av något som 

redan finns. Dokumentärer är istället ett urval av vår verklighet, vår värld. De står för en 

speciell syn på världen, på ett sätt som vi aldrig har mött förut även om vi känner till den 

delen av verkligheten som blivit representerad i filmen. Dokumentären är i förhållande till 

fiktionsfilm och experimentell film en kontrast, precis som kärlek är gentemot hat.  9

                                                           
6 Nichols, Bill,Indiana University Press, (2001),Introduction to documentary, sid 85. 

 

7 Se bilaga 1 
8 Introduction to documentary, sid 1. 
9 Introduction to documentary, sid. 20 
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I mitt verk består av ett samtal som tar upp cirka 70 procent av filmen. De återstående 

procenten består av bilder, som bland annat används för att förtydliga eller utmärka viktiga 

detaljer. Det finns även en intervju mellan Peter Lindén och Jan-Ewert. Nichols förklarar att 

dokumentärer har olika modus, som fungerar som subgenrer där det ingår sex olika 

funktionslägen; poetiska, förklarande, deltagande, observerande, reflexiva och performativa. 

De två sistnämnda kunde jag utesluta från mitt verk, utan vidare analys. Det reflexiva 

moduset använder sig av sin egen form för att dra till sig uppmärksamhet och anses vara 

självreflexivt. Enligt Nichols så läggs mycket fokus på filmskaparens förhållande till oss, 

betraktaren som syftar på problemen och behov av representation. Det performativa moduset, 

som kan ha det klassiska objektiva resonemanget men även subjektiv. Det performativa är 

erkänd för en mer överdriven stil, som avantgardefilm.10 Det performativa bildar även en 

hybridform av de sex modusen.11

Bill Nichols förtydligar i sin bok Blurried Boundaries: 

  

"None of these modes expel previous modes; instead they overlap and interact. The terms are 

partly heuristic and actual films usually mix different modes although one mode will normally 

be dominant’  

Han menar att det kan finnas flera olika modus i dokumentärer, men att ett av de modus är 

dominerande.12

Inom vilken subgenren skulle mitt verk då hamna? 

 Om det nu finns en sådan här möjlighet varför finns det då specificerade 

kategorier. Min uppfattning efter dessa argument är att de uppställda modus ska fungera som  

ett rättsnöre för genren dokumentär. Dock kan det bildas hybrider som består av flera modus.  

 Det poetiska går att utesluta, eftersom att verket inte bryter av tid och rum13

                                                           
10 Introduction to documentary, sid.138 

. Visserligen ägs 

samtalet inte rum på Såtenäs, utan i en studio. Det är dock troligt att publiken kan acceptera 

att det är svart bakgrund, men ändå tro att det inte hänt någon platsförflyttning. Det finns en 

klar skillnad om jag jämför med andra verk som passar in i detta moduset exempelvis, filmen 

Tarnation.

11 http://www.bfi.org.uk/education/teaching/realshorts/thinking/nfd/doc-modes.html 
12 Nichols Bill, Indiana University Press, (1994) Blurred boundaries: questions of meaning in 
contemporary culture, sid. 94. 
13 Introduction to documentary, sid 102-105. 
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Tarnation 
Tarnation är uppbyggd på Jonathans Caouttes liv. Det är han  som har 

klippt ihop dokumentären själv samt det mesta av det filmade 

materialet. I sin film skildrar han sin barndom och hans familjs 

historia. Storyn är uppbyggd i en kronologisk tidsföljd med undantag 

av  den första scenen med Jonathan i vuxen ålder. Han återberättar år 

för år vad som händer i hans och hans mamma Renées liv. 

Bildberättandet växlas mellan fantasi och verklighet. 14

Det förklarande moduset 

Han ändrar 

färger och ibland känner man sig nästan illamående. I kontrast med 

den gripande och tragiska verkligheten. När jag då applicerar de 

modus som Nichols beskriver finner jag att det modus som är mest 

dominerande är det poetiska på grund av de olika färgkorrigeringar 

och synvillor som han skapar. Jag grundar den här benämningen på att 

det poetiska modusets kriterier understryker avbrytningen mellan tid 

och rum.  

Det tilltalar publiken direkt, det kan ske genom röster eller titlar  som 

representerar ett perspektiv, argument eller återberättar en period, 

händelse från historien. A voice of god narrator är väldigt vanligt. 

Dock behöver inte narrator vara utanför bild, som exempelvis John 

Bergers Ways of seeing. De förklarande dokumentärerna förlitar sig 

tungt på den informationslogiken som bärs upp av exempelvis en 

narrator, då språket är dominerade. Bilder har också en stor betydelse, 

de illustrerar, framkallar, agerar gentemot vad som sägs. 15

                                                           
14 Caoutte Jonathan, Tarnation, (2003) 

Jag har 

funnit två exempel som kontrolleras starkt av det här moduset. Jag 

kommer att sedan jämföra dem med mitt verk.  

15 Nichols, Bill, Indiana University Press, (2001).Introduction to 
documentary, sid.107 

Bilder saknas i den 
elektroniska utgåvan 
av upphovsrättsliga 
skäl 

Bilder saknas i den 
elektroniska utgåvan 
av upphovsrättsliga 
skäl 
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Dead Birds 
Det första exemplet är en dokumentärfilm av Robert Gardner som 

handlar om Danifolket i Nya Guinea. Det framställdes som en del av 

Harvard-Peabody Expedition som studerade högländerna på Nya 

Guinea, på den tiden var det en av de enda återstående områden i 

världen som  inte blivit koloniserade  av européer. 

Filmens handling kretsar kring två personer, Weyak och Pua. Weyak 

är en krigare som vakter gränsen mellan hans stam och en 

angränsande stam. Pua däremot är en ung, liten pojke i byn16

" This film was made in a remote corner of the Baliem Valley high in 

the central mountains of West New Guinea. It is a true story composed 

from footage of actual events photographed "..."No scene was directed 

and no role was created. The people in the film merely did what they 

had done before we came and, for those who are not dead, as they do 

now that we have left." 

. Filmen 

har ett starkt dominerande modus, det förklarande. Det beror på den 

ständigt överhängande narratorrösten. Dock skulle det domineras av 

det observerande modus, om det inte fanns någon narrator. Det finns 

alltså ingen stor skillnad emellan det observerande och förklarande 

moduset. Inledningsvis i filmens introduktionstext står det följande:  

Om det är helt sanningsenligt och det fullgjorts på det sättet, skulle det 

stärka det observerande moduset om det inte fanns en narrator. Dock 

har kritik rest sig mot filmen i avseende om trovärdigheten. 

Exempelvis kampsekvenserna består av har kritik rest sig mot filmen i 

avseende på äktheten. Exempelvis kampsekvenserna består av många 

bilder som tagits under olika slag och tidpunkter som satt tillsammans  

för att ge sken av en tidsmässig enhet.17

                                                           
16 Gardner Robert, Dead Birds,(1965) 

  Ett annat exempel är att 

Weyaks röst är dubbad av Karl. G Heider som talar dani. 

17 Ruby Jay, University of Chicago Press,(2000), Picturing culture: 
explorations of film & anthropology, sid.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder saknas i den 
elektroniska utgåvan 
av upphovsrättsliga 
skäl 
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An Inconvenient Truth 
En dokumentärfilm som fokuserar på Al Gore och hans resor till stöd 

för hans ansträngningar att upplysa allmänheten om hur allvarligt 

klimatproblemet är. Filmen innehåller delar som syftar till att 

motbevisa kritikerna, de säger att den Globala uppvärmningen är 

obevisad eller att uppvärmningen kommer att vara obetydlig18

Jämförelse 

. Det 

förklarande moduset är tydligt, då språket är väldigt dominerande. Al 

Gore för fram handlingen genom att förklara, tala och berätta, både 

framför och som osynlig narrator. Till hans röst finns det illustrerande 

bilder i någon form, vilket är ett av de typiska kännetecken för det 

förklarande moduset. 

Dead Birds skiljer sig märkvärt genom att verket inte ständigt har en 

narrator, som aldrig syns i bild. Mitt verk skiljer sig märkvärt genom 

att verket inte ständigt har en narrator, som aldrig syns i bild. Dock 

finns det 

informativa, när 

Peter för fram 

informationen. 

Det finns en 

sekvens som 

har likheter med 

An 

Inconvenient Truth, där Peter står framför kameran och förklarar om 

rutiner, utrustning och så vidare. Precis som Al Gore står han framför 

kameran, till hans röst finns det tillhörande bilder som illustrerar hans 

förklaring.  Peters röst blir överhängande på ett par ställen i filmen, för 

att uttrycka exempelvis en upplevelse eller framkalla en känsla hos 

publiken. Dock kan jag tycka att bilderna inte illustrerar det som sägs 

lika bra som i An Inconvenient Truth. 

                                                           
18 Guggenheim Davis, An Inconvenient Truth,(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter tillsammans 
med Jan-Ewert 
förklarar 
utrustningen och 
riskerna med 
arbetet. 

Bilder saknas i den 
elektroniska utgåvan 
av upphovsrättsliga 
skäl 

http://www.imdb.com/name/nm0346550/�
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Observerande modus 
Det observerande moduset innebär i princip att kameran registrerar 

vad som är framför den, utan inverkan från andra parter exempelvis 

den som filmar. Det mest optimala för observerande modus är 

exempelvis en övervakningsfilm om man ska vara extrem i sitt 

ställningstagande av definitionen av detta modus. 19

Tiden har inget namn 

 

I Stefan Jarls film Tiden har inget namn får vi, publiken, följa 

småbrukarparet Teodor och Asta Svensson i Valleberga strax öster om 

Ystad. Filmen skildrar paret och deras vardag genom 

årstidsväxlingarna på gården. Filmen har i princip ingen form av 

dialog, med undantag av de två korta avsnitt där Teodor svarar frågor 

från Stefan Jarl. Dock är Jarl utanför bild och vi hör inte heller vad 

han frågar. Det finns alltså ingen speakertext eller kommentarer från 

Jarl. 20

Near Death 

Det är bilderna som för handlingen framåt. Ljudet har också en 

väsentlig del, exempelvis en tickande klocka, någon som sörplar kaffe 

ur en kopp etc. Filmen genomsyras då av lugn och harmoni. Om vi 

bortser från de korta avsnitt, där Teodor pratar till kameran, så har det 

observerande modus övertaget  i filmen. 

Near Death är en dokumentär från 1989 av Fredrick Wiseman som 

intensivvårdsavdelningen på Beth Israel-sjukhuset i Boston. Vi får 

följa personalen och deras vardag, där de deras patienter ständigt 

svävar mellan liv och död. 21Filmen bejakar verkligen uttrycket "en 

fluga på väggen"22

                                                           
19  Introduction to documentary, sid 109-111 

,dels för det är relativt långa klipp tagna med bara 

en kamera. Dessutom finns det ingen narrator, titlar eller musik utan 

det är bilderna som avgör stämningen, tempot och perspektivet. Till 

skillnad från Tiden har inget Namn så finns det ingen scen där någon 

av de medverkande talar direkt mot kamera  

20 Jarl Stefan, Tiden har inget namn, , 1989 
21 Wiseman Fredrick, Near Death,(1989) 
22 Introduction to documentary, sid 114. 
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Jämförelse 
I mitt verk görs sig det tydligt att samtalet inte har någon yttre påverkan. Om jag jämför de 

här två exempel med mitt verk, finns det en klar skillnad förutom det faktum att jag tycker att 

mitt verk inte bara består av det observerande moduset. Skillnaden är förstås att Peter och 

Ingrid inte befinner sig i en naturlig miljö. Samtalet i sig har en utgångsfråga och sedan 

upplevde jag det som att de två befann sig i en bubbla och vi som filmade existerade inte för 

dem, när de började samtala. En del av klipp och miljöbilderna är observerande, exempelvis 

taxning och påklädsel har ingen yttre påverkan. De övriga bilderna faller under autencitet. 

 Kan även det deltagande moduset kategoriseras in i mitt verk?  

Samtalet fungerar ungefär som en intervju, fast det är inte människorna bakom kameran som 

pratar med subjektet, Peter. Det är en annan medverkande som inte är involverad i produktion 

på det sätt som de som filmar är. Ett vanligt exempel på verk med bland annat deltagande 

modus är dokumentärer som är gjorda av förslagsvis Michael Moore, oftast deltar framför 

kameran. Där han agerar som reporter  i många sammanhang, men även som provaktör.  I mitt 

verk finns det inte den typen av upplägg.  

Kan den medverkande, Ingrid, stå för den deltagande parten , som ankrar det deltagande 

moduset i mitt verk?  

Svaret är kanske, enligt Bill Nichols, är intervjuer är vanligt i det här 

moduset, dock är det personen bakom kameran som för intervjun. I 

det här verket är det en annan medverkande som ställer frågorna. 

Skillnaden är påtaglig, men är den väsentlig?

Slutsats av analysen 
Jag vill påstå att jag inte kunde finna en exakt definition utifrån Bill Nichols argument. Det 

jag fann var många tolkningsfrågor gällande appliceringen av hans begrepp i mitt verk. Han 

medger att de sex modus kan överlappa och interagera med varandra, där ett vanligtvis är 

dominant. I mitt verk finns det ett dominerande modus, enligt min egen tolkning. Det 

förklarande,  både tekniskt och innehållet är dominerande i det avseendet. De tillhörande är 

mindre delar av det deltagande och observerande. Det observerande utgör den delen av det 

autentiska materialet av illustrationsbilderna, även i den aspekten av att det inte finns någon 

yttre påverkan emellan Peter och Ingrid. Det har funnits en tolkning av att det deltagande 
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moduset finns i verket. Det som fortfarande är oklart är huruvida jag kan fastställa det eller 

inte. Interagerande, som jag nämnt tidigare är ett gott kännetecken för det deltagande 

moduset, vilket mitt verk innefattar. Dock är det också ett kännetecken av att filmaren 

interagerar med de medverkande i filmen, vilket inte sker i mitt verk. Det handlar om tolkning 

om bestämmelserna kring de här kriterier som Nichols satt. Dessvärre beskriver inte Nichols 

hur många kännetecken det måste finnas för att filmen ska kunna definieras med det 

deltagande moduset. Jag får anta med min tolkning av att det deltagande moduset finns med i 

mitt verk. Slutligen kan jag tydliggöra att filmen är dokumentärisk, med en subjektiv 

inverkan, bestående  av tre modus, nämligen det observerande, det deltagande och det 

förklarande. Det sistnämnda är det mest dominanta i verket. 

Kort sammanfattning av uppsatsen 
Under 12 arbetsveckor har vi i projektgruppen producerat en dokumentärfilm för en extern 

kund, Svenska Kyrkan. En film med 70 procent samtal och de övriga procenten har fördelat 

emellan, reportage, miljö och klippbilder. Samarbetet oss mellan oss tre har fungerat bra, med 

samarbetet med uppdragsgivaren inte fungerat lika önskvärt. Där problem med löften, 

förseningar i tidsplanen och snabba omstruktureringar tillstötte. Jag har applicerat Bill 

Nichols modus på mitt verk samt jämfört verk som håller kriterierna för de modus som 

Nichols beskriver. Jag har kommit fram till att  min dokumentärfilm bestod av tre modus, det 

observerande, det deltagande och det förklarande, där det sistnämnda dominerar. Det 

slutgiltiga resultatet blev en 28 minuters lång film som handlar om en stridspilots vardag, tro 

och han syn på hur livet ska vara. 

"Det är ju dödskönt att leva" / ur samtalet med Peter 
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Bilaga 
Mail från Uppdragsgivare, vår första kontakt. 09-03-15 

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 bland annat genom samtalet 

med en skolpräst Ingrid 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. Eventuellt material från flygvapnet. kan 

bli klipp med hjälm monterad kamera. Peter landar och taxar in. kliver ur planet. En kamera 
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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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