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Inledning 

 

Den digitala videoteknikens intåg under de senaste åren kan mer eller mindre liknas vid en 

revolution inom filmens värld. Den kanske mest betydande egenskap som den nya tekniken 

har medfört är de låga kostnaderna. Snart har var och varannan person råd att köpa en 

videokamera med bra kvalitet och en redigeringsutrustning till sin hemdator. Filmskapandet 

handlar inte längre lika mycket om filmteknisk kvalitet utan om en kvalitativ berättelse och 

bra skådespelare. Visst är det en stor skillnad på ”riktig” film och film inspelad på DV1. Detta 

är dock bara början och den nya tekniken har startat en livlig debatt och kanske till och med 

en viss konkurrens.  

 

DV-tekniken och de små kameror som den fört med sig, har bildat en ny stil inom det 

dokumentära filmandet, ett nytt filmestetiskt grepp. Den skakiga handkameran har nästan 

blivit ett måste när det rör sig om dokumentärer skapade med digital videoteknik idag. Denna 

estetik bidrar till att på något sätt skapa en autentisk känsla. Detta stilgrepp har nu på senare år 

kommit att föras över  även till spelfilmen. Ett exempel på detta är den amerikanska 

skräckfilmen The Blair Witch Project (1999), som blev en stor succé. Alla talade om den 

autentiska känsla som filmen förmedlade. På ett gripande och verklighetstroget sätt fick 

åskådarna följa tre ungdomars öde i de mörka och skrämmande skogarna vid staden 

Burkittesville i U.S.A.  

 

Att låna grepp från dokumentärfilm i spelfilm är i och för sig inget nytt. Redan vid Andra 

världskrigets slut tog filmare i Italien fasta på detta. Roberto Rossellinis ”Rom – öppen stad” 

(1945) är kanske en av de mest kända filmerna från denna tid som kom att bli en del av den så 

kallade neorealismen. Många efter honom har på likande sätt lekt med verkligheten på 

bioduken. Syftet med denna uppsats är inte studera dessa mindre ”lån” av dokumentära grepp. 

Visst finns det en oräknelig mängd filmer som går under beteckningen spelfilm som använder 

dokumentära grepp. Vad jag emellertid menar med att en spelfilm lånar grepp från 

dokumentärfilm i denna uppsats är något annat. Därför är det kanske passande att ge en 

definition: 

 

                                                                 
1 DV står för digital video och är ett digitalt ”hemvideoformat” som tillkommit under de senaste åren, 
http://vodoofilm.org, 020508. 
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Spelfilm med dokumentära grepp är film som på ett trovärdigt sätt använder sig av detta 

estetiska stil grepp på ett sådant sätt att de helt eller delvis tas för en ”riktig” dokumentär 

film. 

 

Diskussionen kring dokumentärfilm och spelfilm blir här mycket intressant. Vad händer när 

den fiktiva filmen lånar grepp från den dokumentära? Vad är egentligen dokumentärfilm? 

Och vad är det som skiljer en dokumentärfilm från en fiktiv film? Är det ”det verkliga” som 

är skillnaden? I så fall vad är det för skillnad mellan en ”based on a true story – film” och en 

dokumentärfilm? Även en dokumentärfilm iscensätter ju den verklighet som den ska skildra. 

Idag är vi vana att se dokumentärfilmer inspelade på DV. Det nya filmestetiska greppet dvs. 

handkamera och digital video, har mer eller mindre blivit accepterat. När vi sedan får se en 

fiktiv film som tar dokumentära grepp blir vi som åskådare helt enkelt lurade då vi har blivit 

så vana att tro att detta estetiska uttryck visar verkligheten. Men vad är egentligen verkligt i en 

film? 

 

Syfte / frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och lyfta fram estetiken i fiktiv film som lånar 

grepp från dokumentär film samt belysa den problematiken kring verklighetsanspråket som 

det estetiska stilgreppet spelar på. 

 

Frågeställningar:   

• Hur konstrueras verklighetsanspråket i spelfilm som lånar grepp från dokumentärfilm? 

 

• Vilka dokumentärt estetiska grepp går att skönja? 

 

• På vilket sätt går det att skönja att det är en spelfilm och inte en dokumentärfilm? 

 

Material och avgränsning 

 

Jag har valt att avgränsa analysen till tre filmer, The Blair Witch Project (1999), Rampljus 

(2000) och Påtryckaren (2001). Den förstnämnda har distribuerats över hela världen, 

Rampljus har vistas vid ett antal tillfällen på Sveriges Television och på olika filmfestivaler 
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runt om i Sverige medan Påtryckaren endast har förekommit på Sveriges Television. Dessa 

fiktiva filmer använder alla emellertid den typ av grepp som jag förknippar med dokumentär 

film, dock på olika sätt men de får fram samma ”effekt” d.v.s. att de lätt kan tas för riktiga 

dokumentärfilmer. The Blair Witch Project’s filmestetik är mycket kaotiskt och speciell vilket 

skapats genom att använda en handkamera. Rampljus har lika så anammat denna teknik men 

dess estetik är inte i närheten av att vara så ”stökig”. Påtryckaren är den som är estetiskt mest 

”ren” av de tre filmerna, då stadiga kameror och stativ används. Kort sammanfattat kan sägas 

att The Blair Witch Project använder en till viss del nyskapande estetik. Rampljus har den 

dokumentära estetik vi på senare år blivit vana att ta del av på TV (handkamera och digital 

video), medan Påtryckaren har en mer klassik dokumentär estetik dvs. stadiga kameror, 

regelrätta intervjuer (mer om denna estetik finns att tillgå i analysen av Påtryckaren). 

Filmernas filmteknik kommer mer ingående att förklaras i analysen och de olika varianter av 

dokumentär estetik blir då tydligare och klarare.  

 

Vidare har jag valt bort att intervjua upphovsmännen till filmerna, vilket var tänkt till en 

början. Dock fann jag detta överflödigt då jag inte valt att studera varför filmare till exempel 

använder sig av de dokumentära greppen och andra liknande frågor, vilka de hade kunnat 

svara på. 

 

En fråga som kan infinna sig är varför inte en så kallad Dogma-film, till exempel  regissören 

Thomas Vinterbergs Festen, (1998) tas med i analysen, då dessa filmer använder sig av 

dokumentära grepp. Detta är för att Dogma-film inte uppfyller alla de krav denna uppsats 

ställer för att en film ska kallas fiktiv film med dokumentära grepp (se definition under 

rubriken inledning). Mer om varför jag inte ser Dogma  som en fiktiv film med dokumentära 

grepp står att läsa under rubriken ”Dogma95 och skådespelarens roll i fiktiv dokumentärfilm”. 

 

I uppsatsen har jag valt att studera filmerna utifrån ett dokumentärt perspektiv. Jag kommer 

alltså inte att studera filmernas dramaturgiska uppbyggnad etc. som antagligen hade gjorts i 

en mer klassik filmanalys. Denna avgränsning är gjord för att det inte är nödvändigt att 

studera något så som dramaturgisk uppbyggnad för att komma åt filmernas sätt att konstruera 

en verklighet. Här är till exempel filmens estetik mycket viktigare att behandla för att nå ett 

resultat. Jag har dock valt att ta upp neorealismen, vilken egentligen inte följer min definition. 

Detta är för att visa på att spelfilmen och dokumentärfilmen länge har givit och tagit från 

varandra, att det inte är en ny företeelse. Här finns det en uppsjö av flera filmiska ”epoker” 
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eller liknande som skulle kunna tas upp, så som uppkomsten av 16mm kameran och den 

franska nya vågen. Emellertid är det inte relevant att gå igenom alla dessa olika saker som 

använt sig av eller utvecklat filmen genom att ta grepp från den dokumentära filmen. Det får 

anses räcka att ta upp neorealismen som är ett mycket tidigt exempel, vilket torde tydliggöra 

att spelfilmen och dokumentärfilmen även efter detta fortsatt att låna grepp från varandra.  

 

Metod och metodreflektion 

 

Filmanalysen följer inte någon given mall. Detta för att jag inte funnit någon som analyserat 

dessa typer av filmer på det sätt jag ämnar att göra. Många behandlar klassiska spelfilmer 

eller så kallade dokusåpor och Reality-TV2 (om det rör sig om analyser som behandlar film 

kontra verklighet). I de två sistnämnda produktionstyperna handlar det dock om att filmaren 

vill återge en verklighet som faktiskt finns snarare än att konstruera en verklighet som inte 

finns, vilket de typer av filmer denna uppsats behandlar gör. Fenomenet tas upp i flertalet 

filmrecensioner jag läst men dessa behandlar knappast det på en vetenskaplig nivå. Därför har 

jag valt att studera filmerna utifrån en egen metod.  Denna går ut på att jag bland annat 

applicerar filmprofessorn Bill Nichols dokumentärfilmsteorier om fem 

representationsformerna på filmerna. Dessa kan mycket enkelt förklaras som olika 

metoder/tekniker som kan användas vid skapandet av en dokumentärfilm. Det är viktigt att 

påpeka att Nichols inte har uppfunnit metoderna rent praktiskt, utan sammanställt dem. De 

fanns redan i praktiken innan han ”förde in dem” i teorin, så att säga. Jag har till exempel 

använt mig av dem i mina tidigare filmarbeten innan jag överhuvudtaget hade tagit del av 

Nichols teorier. Dessa går mer ingående att ta del av under rubriken ”Tidigare forskning”.  

 

Vad som är viktigt att poängtera är att filmerna i huvudsak studeras utifrån ett dokumentärt 

perspektiv. Jag ser dem alltså mer eller mindre som dokumentärfilmer. Detta för att kunna 

närma mig det som dessa filmer i grund och botten gör, ”verkligheten”. På grund av detta 

kommer det i analysen te sig som om filmernas karaktärer verkligen existerade. Detta för att 

slippa upprepning och förklara vilken skådespelare som har vilken roll osv. En sak som jag 

tittar efter som rör spelfilm är när det går att skönja att det är fiktivt. Här söker jag till 

exempel efter filmtekniska grepp som används i spelfilm och inte i dokumentärfilm vilket 

avslöjar filmens egentliga verklighet.  En annan aspekt som ingår under sökandet efter var det 

                                                                 
2  Reality -TV är så kallad verklighets-TV så som t.ex. programmet ”COPS” osv. 
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brister i det dokumentära är skådespeleriet. Detta har jag funnit vara en bärande del i 

skapandet av en dokumentär känsla, vilket diskuteras närmare under avsnittet ”Dogma95 och 

skådespelarens roll i fiktiv dokumentärfilm”.  Slutligen kommer jag också att studera 

filmernas estetik för att se vilka dokumentära stilgrepp filmaren/na har använt för att skapa en 

dokumentär känsla. Genom att titta på ovan nämnda saker hoppas jag kunna uppfylla mitt 

syfte och få svar på mina tre frågor. Att inte följa någon redan given metod ser jag inte som 

ett hinder utan istället som en möjlighet att själv utveckla en egen som följer de ramar jag 

själv tycker är viktiga för denna stud ie. 

 

I inledningen till varje analys ges en genomgång av filmens historia och innehåll. Vidare är 

analysen uppdelad i tre underrubriker: 

1. Dokumentära aspekter och estetiska stilgrepp – här kopplas filmen ihop med 

dokumentärfilmiska teorier samt att dess estetiska grepp synliggörs. 

2. Verklighetsanspråket – här förklaras hur filmen med hjälp av olika metoder konstruerat 

en verklighet samt om denna är trovärdig. 

3. Skådespeleriet – här tas filmens skådespeleri upp för behandling. 

 

Bakgrundsmaterialet och teoriavsnittet är baserat på litteraturstudier, vilka är inriktade på 

filmhistoria, filmteknik samt dokumentärfilmsteorier. De sistnämnda tar i huvudsak upp 

filmprofessorn Bill Nichols fem dokumentära representationsformer, vilka går att läsa om i 

böckerna Representing Reality (1991)3 och Blurred Boundaries (1994)4.Den sistnämnda tar 

upp exempel på hur gränsen mellan spelfilm och dokumentär har blivit vagare. De fem 

representationsformerna för dokumentärfilm har jag kommit fram till, under min läsning, vara 

mer eller mindre allmänt vedertagna. De tas upp för diskussion i många böcker som behandlar 

dokumentärfilm. Filmlektorn Stella Bruzzi är en av dem som försöker utveckla idéerna kring 

dokumentärfilm i boken New Documentary (2000)5. Här tar hon bland annat upp en av de fem 

representationsformerna, den performativa, för behandling. Vidare tar hon upp Zapruder-

filmen6 på ett mycket intressant sätt, vilken jag valt att behandla i ett avsnitt av uppsatsen som  

heter ”Ett steg närmare verkligheten?”. Dessa böcker innehåller många intressanta och 

anmärkningsvärda tankar kring dokumentärfilmen och den verklighet som den vill återspegla.  

                                                                 
3 Nichols, Bill (1991), Representing Reality. 
4 Nichols, Bill (1991), Blurred Boundaries. 
5 Bruzzi, Stella (2000), New Documentary: A Critical Introduction. 
6 Det välkända filmdokumentet av John F Kennedys mord  i Dallas 1963, taget av en man vid namn Abraham 
Zapruder, där av namnet på filmen. 
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Vad är spelfilm och dokumentärfilm? 

 

Innan jag dyker djupare in uppsatsen vill jag under denna rubrik kort klargöra vad jag anser 

vara spelfilm respektive dokumentärfilm. Vad är det som kännetecknar och är normbindande 

för de två genrerna?  

 

Slås orden fiktiv och dokumentär upp, finnes de kanske mest raka och enkla förklaringarna av 

vad spelfilm respektive dokumentärfilm är för något. Fiktion är något som är uppdiktat och 

påhittat, alltså inget verkligt. Dokumentärt däremot är något som är autentiskt. Slås ordet 

dokumentärfilm upp, fås följande förklaring; ”film som objektivt och utan yrkesskådespelare 

söker skildra  miljöer och förhållande”. 7 Detta är alltså förklaringar ur ett uppslagsverk. De 

kan kanske ses som mer eller mindre korrekta och allmängiltiga. Dock beror det på vem du 

skulle fråga.  

 

En spelfilm är i grund och botten en film baserad på en påhittad historia eller en verklig 

händelse. På något sätt har berättelsen korrigerats och skrivits för att passa filmmediet. 

Historien är alltså inte en direkt och äkta återspegling av något verkligt. Nästan uteslutande 

används ljussättning, rekvisita etc. för att skapa den exakta bild, miljö elle r stämning som 

filmen ska ha. Rollerna spelas antingen av amatörer eller professionella skådespelare.  

 

En dokumentärfilm är en film som är baserad på något ur verkligheten. Berättelsen tar upp 

något från historien eller något aktuellt. Det finns många sätt som en dokumentärfilm kan 

angripa det ämne den behandlar. Bill Nichols tar upp fem så kallade representationsformer 

som dokumentärfilmen kan innehålla. Dessa är inte nödvändiga att ta upp här. Mer om dem 

går att läsa under teoriavsnittet. Vad som är klart är att en dokumentärfilm inte är en helt 

påhittad historia. Visserligen kan saker ha förändrats eller manipulerats, men i grund och 

botten tar filmen upp något verkligt. Vad som är viktigt att framhålla är att det är filmarens 

utsnitt ur en del av en verklighet. Det är alltså filmarens vinkel och urval som vi får se. 

 

Alla har vi väl egna idéer om vad spelfilm respektive dokumentärfilm är. Det finns nog lika 

många åsikter om detta som filmer. I och med att spelfilmen och dokumentärfilmen lånar från 

varandra har det blivit svårare att definiera dem. Det går egentligen inte säga att en 

                                                                 
7 Prismas främmande Ord  (1984) sid. 106. 
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dokumentärfilm är något verkligt och att en spelfilm är något påhittat, då det i mångt och 

mycket handlar om ens egna subjektiva åsikter. Definitionerna må hända vara korta men jag 

vill inte hamna i någon djup diskussion om vad som är rätt eller fel. Jag vill bara kort ge min 

bild av vad det är. 
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Tidigare forskning 
 

Den klassiska bilden av dokumentärfilmen är att den arbetar med representationer av den 

historiska världen framför en imaginär värld. I sina två böcker ”Representing reality” (1991)8 

och ”Blurred Boundaries” (1994)9, tar Bill Nichols upp fem så kallade representationsformer 

för dokumentärfilm. De kan också kallas framställningsformer eller förenklat 

metoder/tekniker som kan användas vid skapandet av en dokumentärfilm. Vad Nichols menar 

med dessa former är de sätt som filmaren närmar sig sitt studieobjekt. Hur har eller hur ska 

filmaren gått/gå tillväga med sitt filmande. De fem förstnämnda representationsformerna 

inom dokumentärfilmen kan i många fall betraktas som en slags idealtyper. Visserligen finns 

filmer som använder sig av blandformer, men det är ofta en av representationsformerna som 

är dominerande och ligger till grund för filmen. Efter dessa tas en vad man skulle kunna kalla 

sjätte representationsform upp. Denna är hämtad från Stella Bruzzis bok ”The New 

Documentary” (2000)10. Hon tar inte upp den som en egen representationsform, men jag fann 

den intressant och anmärkningsvärd att ta upp i detta sammanhang.  

 

Nichols fem representationsformer 

Den förklarande/kommenterande representationsformen 

Innehållet i en film som följer denna form tilltalar åskådaren direkt med titlar eller röster som 

tar upp ett argument om något historiskt. Filmen argumenterar alltså om den historiska 

världen. De verbala kommentarer som förekommer domineras av en så kallad ”voice of god”. 

En annan term för detta är ”voice-over” eller ”prata”. Det är helt enkel en röst (personen som 

pratar finns inte med i bild) som berättar och förklarar något i filmen. Dessa kommentarer har 

en mycket viktig funktion att driva filmen framåt. Exempel på ”voice of god” är nyheter på 

TV. Nyhetsuppläsaren förklarar något som illustreras med bilder. Nyare filmer som använder 

sig av denna representationsform använder sig av intervjuer för att lätta upp filmen. Dock 

underordnas intervjun alltid den kommenterande rösten som för fram filmen argumentation. 

Det är alltså genom kommentarer/prator som filmaren visar sitt deltagande i filmen. Med 

hjälp av ”voice of god” och titlar kan filmaren lätt styra innehållet i filmen till det han/hon 

vill. På grund av detta så dyker givetvis en mängd etiska frågor upp. Hur talar texten till 

                                                                 
8 Nichols, Bill (1991), a.a. 
9 Nichols, Bill (1994), a.a. 
10 Bruzzi, Stella (2000), a.a. 
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åskådaren? Är den objektivt övertygande eller är det rent av propaganda? Detta är visserligen 

inget som är specifikt för denna representationsform, men det kan ibland bli väldigt tydligt. 11 

Som exempel kan nämnas de otaliga journalfilmer som producerades under 2:a världskriget, 

vilka använde sig av denna form. 

 

Den iakttagande/observerande representationsformen 

Namnet på denna form av representation talar sitt tydliga språk. Filmen vill ge intryck av att 

den visar verkligheten direkt och oförmedlat. Därför undvikes förklarande och undervisande 

röster. Likaså används inte musikkommentarer eller intervjuer om det inte ingår i den värld 

som bildar filmens utgångspunkt. Allt ljud och all bild ska vara taget vid observationen. 

Filmen ska förklara sig själv och på detta sätt blir åskådaren en observatör som får ta del av de 

erfarenheter som andra gjort. Betoningen ligger i filmens och de levande bildernas förmåga 

att fungera som verklighetens fingeravtryck eller spår. Filmaren vill fånga verkligheten med 

minsta möjliga ingrepp. Tonvikten ligger ofta på individen i ett sammanhang, till exempel 

familjen, skolan eller arbetet etc. Åskådaren ska få intryck av att det som händer kunde 

utspelat sig även om inte kameran var där. Denna metod är mycket användbar för etnografiska 

studier. Givetvis kan det även dyka upp etiska frågor vid användandet av den iakttagande 

formen. Har filmaren inkräktat på objektet? Denna fråga kommer väl kanske inte enbart upp 

då detta filmsätt används.12 Exempel på film som använder sig av denna form är serien Skolan 

av Anders Berggren och Carl Javér som visades på TV4. En sådan här film är inriktad på 

konversationen, mötet mellan människor. De som filmas ska inte direkt agera med kameran 

och filmaren. Visserligen kastar filmaren ut frågor för att starta en konversation mellan 

personerna eller för att styra deras samtal. Men i övrigt ska filmaren inte försöka påverka 

studieobjekten. Istället blir han/hon och kameran ett observerande instrument. 

 

Den interaktiva representationsformen 

Denna form skiljer sig betydligt från de två föregående, då den lägger intervjuer i fokus. Det 

är intervjun som är det centrala verkningsmedlet. Filmaren är tillbakadragen och fungerar som 

pådrivare av de sociala aktörerna då de ställs inför frågor. Genom intervjuoffrens deltagande 

skapas ett ”nu” av det historiska, utan att använda sig av en ”voice of god”. Emellertid kan 

filmaren utesluta sin medverkan genom så kallade ”maskerade” intervjuer. Vad filmaren gör 

                                                                 
11 Nichols, Bill (1991), a.a. sid. 34-38. 
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är att han klipper den dialog han/hon haft med intervjuoffret till en monolog, på så sätt att 

åskådaren får intrycket att personen talar direkt till åskådaren. Detta minimerar filmarens 

närvaro i stil med den iakttagande formen. En annan variant av den interaktiva formen är att 

filmaren på ett mer tydligt sätt medverkar i filmen för att få fram sitt budskap i och med att 

han/hon försöker påverka händelser och personer. Denna typ tenderar att dra mot den fjärde 

representationsformen, den reflexiva metoden. En fråga som kan ställas vid andvändandet av 

denna form är: Hur mycket får jag som filmare delta i själva filmen? 13Att filmaren på ett 

tydligt sätt medverkar i filmen har på senare år blivit mycket vanligt, särskilt i de så kallade 

undersökande och journalistiska dokumentärfilmer. Ett tydligt exempel på detta torde vara 

Erik Gandini och Tarik Salehs film om Ciro Bustos och Che Geuvaras, Sacrificio (2000). 

 

Den reflexiva representationsformen 

Som den typ av den interaktiva formen, vilken vill påverka saker och ting, gör även den 

reflexiva formen detta. Vad en reflexiv film vill är att presentera filmmediets möjligheter att 

representera verkligheten. Filmaren vill öka åskådarens medvetande om förhållandet 

filmmediet, åskådaren och filmens objekt. På detta sätt läggs fokus på mötet film och 

åskådare. Istället för att skapa ett medvetande om den historiska världen vill filmaren skapa 

ett mediemedvetande. Filmaren är intresserad av så väl metakommentaren, 

representationsprocessen som av den presenterade formen. Det är viktigt att tydliggöra 

produktionsprocessen och därigenom bearbeta själva förhållandet till åskådaren. Filmarens 

”motto” kan sägas vara följande: förutsättningen för att skapa en medveten åskådare är att 

skapa medvetande om själva kommunikationen. Då de andra formerna talat om historien, talar 

den reflexiva filmen om hur vi talar om historien. 14 

 

Den performativa representationsformen 

Denna form skiljer sig ännu mer mot de andra former än vad den reflexiva metoden gör. 

Istället för att använda saklighet och argumentation vänder sig dessa filmer till åskådarens och 

dess förmåga att känna ett känslomässigt engagemang. Det är helt enkelt viktigare med 

relationen till åskådaren än att lägga fram en argumentation om den historiska världen. 

Betoningen ligger alltså på inlevelse och detta tenderar att överskugga eventuella referenser 

                                                                                                                                                                                                           
12 Nichols, Bill (1991), a.a. sid. 38-44. 
13 Ibid. sid. 44-56. 
14 Ibid. sid. 56-68. 
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till den historiska världen. Vad som är mycket speciellt med den performativa filmen är att 

den bryter ner den ”nyktra” och rena ”bild” som förbinder dokumentärfilmstraditionen. 

Filmerna är ofta poetiska och gör gränsen mellan dokumentär och fiktion oskarp. Filmaren 

kan till exempel återskapa eller illustrera scener som någon berättar om för att skapa rätt 

stämning eller föra fram sitt budskap.15 

 

”…the performative documentary uses performance within a non-fiction context to draw attention to the 

impossibilities of authentic documentary representation. The performative element within the framework of non-

fiction is thereby a alienating, distancing device, not one which actively promotes identification and a 

straightforward response to a film’s content.”16  

 

Bruzzi och the compilation film 

I boken ”New Documentary” (2000)17 tar Stella Bruzzi upp något hon kallar ”the compilation 

film” (samlings film), vilket film som gjorts nästan eller helt uteslutande på insamlat 

arkivmaterial18. Denna metod skapades på 1920-talet av de sovjetiska filmarna Esther Shub 

och Dziga Vertov som båda arbetade med att konstruera filmer på detta sätt19. Användandet 

av arkivmaterial brukar ofta annars inte ta denna form menar Bruzzi. 

 

”… archive material has rarley been used unadulterated and unexplained within the context of documentary film, 

rather it has primarily been deployed in one of two ways: illustrativley, as a part of a historical exposition to 

complement other elements such as interviews and voice-over; or critically, as part of a more politicised 

historical argument or debate.”20 

 

I en compilation-film har filmaren alltså inte tagit några egna eller väldigt få bilder. På detta 

sätt kan han/hon skapa en helt ny och egen historia. Genom att placera de historiska bilderna 

bredvid varandra kan filmaren skapa känslor etc. som inte bilderna hade tidigare. Denna 

modell av film skulle kanske kunna se som en ny sjätte representationsform, den ”samlade 

representationsformen”. Visserligen måste arkivmaterialet kommenteras på något sätt för att 

filmaren ska få fram sitt budskap. Antingen genom prator, text eller intervjuer. Denna typ av 

film tenderar också att dra mot den performativa formen av film. Genast har vi alltså fått en 

                                                                 
15 Nichols, Bill (1994), a.a. sid. 92-106. 
16 Bruzzi, Stella (2000), a.a. sid. 153 –154. 
17 Bruzzi, Stella (2000), a.a. 
18 Ibid. sid. 21. 
19 Ibid. sid. 22. 
20 Ibid. sid. 21. 
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blandform av olika representationsformer, vilket nog är mycket svårt att undgå då 

arkivmaterial används. Jag tycker dock att denna form av film är intressant att ta upp då The 

Blair Witch Project använder sig av denna, åtminstone låtsas man göra det. (läser mer om 

detta i analysen). 
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Undersökning 
 
Del 1. Bakgrund 

Neorealismen 
Vid andra världskrigets slut stod Italien inför stora förändringar. Industrialismen tog fart på 

allvar och det massproducerande samhället utvecklades. Ett samhälle där människan skildes 

från varan och där konsumtion blev viktigare än produktion. Samtidigt skapades en stor 

underklass som kämpade mot en gigantisk arbetslöshet. Det var här i efterkrigstidens Italien 

som den så kallade neorealismen kom att bildas. De tre skaparna och främsta regissörerna  var 

Roberto Rossellini, Vittoria De Sica och Luchino Visconti. Dessa män ville visa världen en 

film som var helt tvärtemot det som krigets fascism hade satt värde på. Det traditionella 

filmskapandet och konventionerna från Hollywood passade inte när Italienarna ville skapa 

denna nya slags film. 

 

Neorealisterna ville främst återge kollektivets upplevelser, med tyngdpunkt på vardagliga 

teman och motiv. De frammanade improvisation och spontanitet i estetiken samt hade en 

förkärlek till amatörskådespelare. Neorealismens filmer ville, precis som i filmens början, 

upptäcka och utveckla kamerans möjligheter. De tekniska resurserna skulle bortses från och 

istället skulle filmaren inrikta sig på det äkta och sanna. Kriget, arbetslösheten, mord, 

moraliska ställningstaganden, fattigdom och sociala orättvisor är genomgående teman för 

neorealismens filmer. Men också ”lättare” innehåll som humor, familjerelationer och 

gruppgemenskapen förekom. Tidigare regler för hur en film borde berättas kastades undan 

och i stället skulle det vara helt fritt och upp till var och en hur historien skulle berättas. 

 

Det viktiga i berättelserna var inte en spännande intrig eller ett kärleksdrama. För att kunna 

återge dessa vardagshistorier på ett trovärdigt och äkta sätt togs inspiration från vardagen, för 

att se hur den egentligen gick till. Neorealismen använde sig därför av öppna slut i filmerna. 

Precis som i vardags livet så finns det sällan ett slut på en händelse, livet går vidare. På detta 

sätt kunde underklassens livsvillkor skildras så trovärdigt som möjligt och göra betraktaren 

medveten om dess existens. 

 

Ett exempel på en film från denna tid är Rossellinis Rom – öppen stad (Roma cittá aperta) 

från 1945. Filmen visar hur Roms invånare vaknar till medvetenhet inför det nazistiska 

övervåldet och tillsammans gör motstånd. Rossellinis film fick ett mycket dåligt mottagande i 
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hemlandet. Emellertid blev den en sensationell succé vid den första filmfestivalen i Cannes, 

1946. Efter det goda mottagandet blev neorealismen känd och uppskattad över hela världen. 21 

 

Neorealismen är ett exempel på hur spelfilmen även i tidigt skede vänt sig till den 

dokumentära filmen för inspiration och stilgrepp. Sökandet efter det vardagliga och äkta, 

användandet av amatörskådespelare och förkastandet av det traditionella berättandet är tydliga 

exempel på detta, exempel som också ofta även dyker upp i dagens film. Spelfilmen och 

dokumentärfilmen  har givit och tagit från varandra under en lång tid och kommer säkerligen 

att göra så i framtiden med. Här har neorealismen varit en inspirationskälla och ett riktmärke 

för många filmer. Just därför är den viktig att ta upp i denna uppsats som ett exempel men 

också som stilbildare inom den genre av spelfilmer som använder sig av dokumentära grepp. 

 

Ett steg närmare verkligheten? 
Den 22 November 1963, skjuts U.S.A.:s president  John F. Kennedy till döds i Dallas, Texas. 

Det hela råkar av en händelse filmas av en åskådare vid namn Abraham Zapruder. Filmen 

som är inspelad på formatet 8 mm är 22 sekunder lång och blir kanske det viktigaste 

bevismaterialet i hela rättsprocessen kring mordet. Filmen kommer sedermera att kallas för 

Zapruder-filmen och blir känd över hela världen. Stella Bruzzi tar upp denna för diskussion i 

boken ”New Documentary” (2000)22. Hon diskuterar  bland annat filmens verklighetsanspråk 

på ett intressant sätt. Bruzzi menar att detta amatörfoto inte troligtvis är filmat med några 

medvetande eller omedvetna värderingar, eftersom Zapruder inte är någon van filmare. Det är 

dock denna avsaknad som gör den intressant.  

 

It is devoid of imposed narrative, authorial intervention, editing and discernible bias and its contents are of such 

momentous significance that it remains arguably the most important piece of raw footage ever shot.23 

 

Bruzzi menar att dokumentärfilmen i grund och botten strävar efter att fånga den minst 

påverkade och förstörda representationen av verkligheten. Zapruder-filmen är därför, enligt 

henne, ett utmärkt exempel på detta24. Denna tanke är mycket intressant. Är det så att dessa 

ögonblicksskildringar når ett steg närmare verkligheten? Bruzzi skriver följande om denna typ 

                                                                 
21 Waldekranz, Rune (1995), Filmens historia – de första hundra åren – från zoopraxiscope till video – del 3 – 
förändringens vind 1940-1990, sid. 219- 232. 
22 Bruzzi, Stella (2000), New Documentary: A Critical Introduction. 
23 Ibid. sid. 16. 
24 Ibid. sid. 15. 
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av filmer; ”Accidental footage that is not filmed with a conscious or unconscious set of 

determining values”25. 

 

Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om några vanliga amatörfotograferingar så som 

bröllopsfilmer eller liknande. Dessa innehåller ett medvetet val. Fotografen även om han/hon 

är amatör har valt vad som ska filmas och inte. Här handlar det istället om 

ögonblicksskildringar. Med detta menas helt enkelt filmer av oförutsägbara händelser, precis 

som Zapruder-filmen. Fotografen filmar något och plötsligt händer något annat. Under dessa 

situationer hinner inte han/hon reagera mer än att kameran förs över mot händelsen. Ett 

aktuellt exempel är filmningen av när det första flygplanet kraschar i en av World Trade 

Centerbyggnaderna (W.T.C) den 11 september 2001. Filmen visar först en brandman som är i 

färd med att utföra något slags arbete, när det plötsligt hörs ett högt ljud. Kameran far upp mot 

himlen och vi ser flygplanet fara in i byggnaden och explodera. När vi ser detta kan vi vara 

säkra på att det som utspelar sig faktiskt händer precis som det visas. Filmen visar visserligen 

händelsen från en viss vinkel och hela förloppet kanske inte kommit med på bild etc.  Den är 

emellertid riktig, det är ingen förfalskning, den visar skeendet av en verklig händelse. 

Bilderna togs av ett franskt dokumentärfilmsteam som arbetade med ett projekt om 

brandmäns vardag i New York. De var alltså professionella fotografer, något som inte 

Abraham Zapruder var. Den franske filmaren hade alltså från början vissa intentioner med 

filmningen men sedan när det oväntade inträffade glömdes allt detta. med fotograferingen 

men när det oväntade plötsligt inträffar glöms det ursprungliga arbetet. Dessa 

ögonblicksskildringar av unika händelser sker alltså mer eller mindre rent instinktivt. W.T.C 

exemplet liksom Zapruder-filmen, är kanske extrema exempel på händelser men tydliga prov 

på detta. 

 

Nu är det dock viktigt att betona var verkligheten ligger i dessa filmer. Det är inte så att 

filmen i sin helhet visar en ”orörd” verklighet. Ta filmen av W.T.C till exempel. Först filmas 

brandmannen,  plötsligt far kameran upp mot himlen för att sedan stanna vid den brinnande 

byggnaden. Det är just vid rörelsen upp mot tornet och flygplanets krasch som verkligheten 

finns. Detta är ett omedvetet ögonblick då filmaren inte riktigt vet vad han/hon filmar. Man 

ser tydligt i W.T.C-filmen när filmaren blir medveten. Kameran hålls stilla för att fokusera på 

byggnaden som precis exploderat. Här har fotografens roll återigen intagits. Medvetna urval 

så som bildutsnitt etc. sker och den ”orörda” verkligheten försvinner. Det är alltså inte många 

                                                                 
25 Bruzzi, Stella (2000), New Documentary: A Critical Introduction,  sid. 14. 
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sekunder det handlar om, endast korta men viktiga ögonblick. Emellertid kommer vi inte 

mycket närmare verkligheten än så. Filmer av denna typ är i mångt och mycket så pass 

verkliga som film någonsin kan bli. 

 

En fråga som osökt dyker upp när man behandlar detta område är om det spelar någon roll om 

filmaren är amatör eller proffs? Abraham Zapruder var ingen van filmare, det franska teamet 

lär ha varit det. Hos gemenemman anses ofta en händelse fångad av en amatörfotograf vara 

mer verklig och äkta än om den är filmad av ett proffs. Detta för att vi vet att de professionella 

filmaren kan sin utrustning och är van att göra val för att få en så bra bild som möjligt. 

Amatörfotografen gör i princip det samma bara att han/hon inte lärt sig de allmänna 

”reglerna” för fotografering. Det har alltså inte någon betydelse om filmaren är amatör eller 

proffs när det kommer till detta ögonblick av verklighet. Båda är lika omedvetna om vad som 

fångas. Det viktiga är just det ögonblick av ”kaos” när filmaren, vare sig han/hon är amatör 

eller inte, omedvetet för sin kamera mot en händelse och den obesudlade verkligheten 

framträder. Zapruder- och WTC-filmen är två bra exempel detta. 

 

Sammanfattningsvis kan det vara intressant och ta upp ett citat från Bruzzi för att återknyta till 

det som detta stycke började med, Zapruder-filmen. 

 

”The Zapruder film is factually accurate, it is not fake, but cannot reveal the motive or cause for the actions it 

shows. The document, though real, is incomp lete.”26 

 

Verklighet/objektivitet och sanning i film 
En diskussion om huruvida en dokumentärfilm eller spelfilm innehåller någon slags 

verklighet, objektivitet eller sanning kan pågå mycket länge. Nedan sammanfattats och tas ett 

antal viktiga aspekter kring detta område upp. 

 

Dokumentärfilmen berättar inte någon påhittad historia. Filmaren vill visa oss verkligheten på 

den plats, där kameran ställts upp. Men ändå måste vi räkna med, att det är en arrangerad bild 

av verkligheten vi ser, också i en dokumentärfilm. För att få en så bra bild som möjligt kan 

filmaren till exempel ha flyttat något som stört bilden. Därmed har han börjat regissera 

verkligheten. Bara genom sin närvaro kan också kameran ha påverkat den miljö, som filmaren 

                                                                 
26 Bruzzi, Stella (2000), New Documentary: A Critical Introduction, sid. 21. 
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vill återge. Vi vet väl alla hur lätt ett beteende ändras så snart en kamera kommer i närheten.27 

Detta är ett mycket klassiskt problem då dokumentärfilmaren vill använda sig av till exempel 

intervjuer. Filmaren vill ju mycket hellre ha med någon som kan uttrycka sig väl framför 

kameran än någon som blir nervös och onaturlig. Här är också utformningen av de frågor som 

intervjuaren ställer mycket viktiga. En skicklig intervjuare kan i princip få fram det som 

han/hon vill. Omtagningar kan mycket enkelt göras. Filmaren kan be intervjuoffret att ta om 

något som denne sa som var viktigt och passande för filmarens syfte och på så sätt styra 

intervjun dit han/hon vill. Alltså kan filmaren på ett relativt enkelt sätt få fram det budskap 

som han/hon vill ha med i sin film.  

 

Dokumentärfilmaren/na har dock inte ett utförligt manuskript att gå efter som 

spelfilmsregissören. Men filmaren/na har ändå någon form av inspelningsplan och vet vilket 

slags material som behövs för den färdiga filmen. Vilka bilder som behövs, vad för slags 

bakgrunder som intervjuerna ska ha, vilken slags belysning som skall användas etc. etc. 

Redan vid inspelningen väljs alltså olika bitar av verkligheten ut och mot dessa riktas 

kameran. En ytterligare manipulering med verkligheten sker under själva klippningen av 

filmen. Här ska kanske trettio timmar film klippas ner till en timme. Åtskilliga urval av vad 

som ska vara med och inte kommer alltså att göras av filmteamet.28 De bitar som är bäst väljs 

ut och musik kan läggas på för att skapa en viss känsla osv. 

 
”The documentarists like any other communicator in any medium, makes endless choices. He (she) selects 

topics, people, vistas, angles, lens, juxtapositions, sounds, words. Each selection is an expression of his point of 

view, whether he is aware of it or not, whether he acknowledges it or not.”29 

 

Spelfilmen visar också oss bilder av verkligheten, dvs. bilder av hur det från kamerans 

position såg ut på de platser där filmen spelades in. Men det är en arrangerad/regisserad 

verklighet. Det inspelade materialet ska bli på ett visst sätt, så att det kan berätta den historia 

som står i manuskriptet.30 I och med detta väljs då saker som inspelningsplats, rekvisita och 

kostymer ut. Arbetet med att arrangera verkligheten fortsätter sedan vid klippningen av 

filmen. Det färdiga resultatet skall få oss att uppleva något helt annat än den verklighet som 

utspelades under inspelningen. Den enda gång vi får se den ”verklighet” som utspelade sig 

                                                                 
27 Heurling, Bo (1975), Att se på film, sid. 24-26. 
28 Duprez, Leif & Ekstrand Gerth (1975), Se på film, sid. 70 – 71. 
29 Barnouw, Erik (1993), Documentary: A History of the Non-fiction Film, sid. 287. 
30 Heurling, Bo (1975), Att se på film, sid. 24-26. 
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under inspelningen är i de dokumentärfilmer eller så kallade ”behind the scene-filmer” som 

ofta görs i samband med filmens inspelning. Här får vi på ett komiskt sätt se ett axplock av en 

verklighet som vill skapa en verklighet som inte finns. 

 

Spelfilm är alltså inte sann film, detta kan vi alla vara överens om. En spelfilm kan visserligen 

återberätta en händelse, som inträffat i verkligheten. Men det är ändå inte den verkliga 

händelsen vi får se på bio. Det är istället en rekonstruktion. Det kan i och för sig 

överensstämma mer eller mindre med den verkliga händelsen. Exempel på detta är de så 

kallade ”based on a true story”-filmerna. Det skulle vara intressant att använda sig av samma 

människor som var med under den specifika händelse som ska återges. Givetvis kan inte exakt 

samma händelse återskapas, men på detta sätt skulle filmaren kanske komma ett steg närmare 

sanningen. 

 

Inte heller dokumentärfilm är sann film. En dokumentärfilm handlar visserligen om 

verkligheten, förr eller nu. Men den behandlar bara en bit av verkligheten och den biten har 

filmaren/na själv valt ut. Vidare har det också bestämts hur denna bit av verkligheten skall 

beskrivas, vilka fakta som vi tittare skall få veta och inte skall få veta.  De fakta, som serveras 

i dokumentärfilmen, är förhoppningsvis riktiga och i bästa fall också de viktigaste. Men det 

vet vi åskådare i allmänhet inget om. En dokumentär film är alltså en filmares/filmgrupps 

egen skildring av en bit av verkligheten. Det är hans/hennes eller gruppens version av detta 

stycke verklighet, som vi ser i den klara filmen. 31 En fråga som kan ställas är vad som skulle 

hända om filmaren lät det ”studerade” objektet, till exempel en familj, välja ut vad som är 

verkligheten. Visserligen skulle det bli det deras version av deras verklighet men är denna 

verklighet mindre sann än den som filmaren ville återge av dem? 

 

Både spelfilm och dokumentärfilm skapar emellertid en slags ”sanning”. Vad som skiljer dem 

åt är att dokumentärfilmen anses plocka ut en bit av vardagen snarare än att den är tillverkad 

för bioduken. Dokumentärfilmaren anser också ofta att han/hon är mer objektiva än 

spelfilmaren. Frågan är emellertid om detta påstående stämmer. Är det inte så att själva 

representationen i sig automatiskt är ett brott mot verkligheten, i och med de olika val som 

görs? Bruzzi skriver: 

 

                                                                 
31 Heurling, Bo (1975), Att se på film, sid. 24-26. 
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”… a documentary will never be reality nor will it erase or invalidate that reality by being representational.”32 

 

Bara för att kameran spelar in en verklig händelse, ger den inte oss en objektiv och opartisk 

bild av den. Eftersom det som representeras är sett via en representation, blir den påverkad 

och därmed förvandlad.33 

 

DV-teknikens betydelse 
Under 50- och 60-talet utvecklades den så kallade, franska nya vågen (le nouvelle vague). 

Detta mycket tack vare att 16mm-filmen kom. Tekniken innebar en revolution inom filmen då 

filmaren nu kunde bära kameran på axeln. I dag 40 år senare har ännu en förändringens vind 

svept in, den digitala revolutionen. Det har knappt gått tio år sedan de första digitala 

kameramodellerna började dyka upp. Detta fullbordade den utveckling som antytts av de 

analoga videokamerorna. Kameran går numera att bära i handen tack vare dess storlek men 

den mest betydande förändringen är kanske i första hand åtkomligheten, dvs. det låga priset. 

Med kamerorna följer givetvis också videoredigeringarna som i dag finns att köpa till 

överkomliga priser och fungerar på nästan vilken hemdator som helst. 

 

En annan mycket bra sak med DV-tekniken är lagrings- och spridningsmöjligheterna. Filmen 

kan sparas på datorn hemma eller föras över till en ”liten” kassett. En färdig film kan lätt 

komprimeras och distribueras via Internet, tack vare de många gratis nedladdningsprogram 

som finns att tillgå. En annan fördel med nätet är de hemsidor som arbetar med att sprida 

filmer. Ett väl fungerande exempel är den svenska sidan Paradiso, vilken vänder sig till 

filmare och producenter som saknar eller söker distribution av sina filmer34. Här kan vem som 

helst lägga upp sina egna filmer, ladda ner andras produktioner och knyta kontakter. 

 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till att bryta upp den ”exklusivitet” som filmen faktiskt 

tidigare omgärdades av. På så sätt har den haft en viktig roll i demokratiserandet av 

filmprocessen, mycket i och med att 16mm-film fortfarande är dyr. Antalet filmarskapare har 

ökat dramatiskt tack vare de nya förutsättningarna, tekniken är i stort sätt tillgänglig för alla, 

vilket uppmanar till konstnärlig frihet. Det är inte längre svårt att göra en film. 

 

                                                                 
32 Bruzzi, Stella (2000), New Documentary: A Critical Introduction, sid. 4. 
33 Ibid. sid. 12. 
34 http://www.paradiso.se. 020508 
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Tack vare sin tillgänglighet har DV-tekniken mer eller mindre kunnat frigöra sig från 

konventioner och de stora filminstitutionerna som till exempel, Svenska Filminstitutet (SF). 

Det tidigare sökandet efter pengar etc. är inte alltid nödvändigt. Produktionsförhållandet för 

film har helt enkelt förändrats. Förutsättningarna och möjligheterna är idag fler och större. 

 
”Det finns inga ursäkter att inte göra film, kallar man sig för en filmmakare och man vill göra film, då finns det 

inga ursäkter, då är det bara inom dig själv, det är bara du som hindrar dig själv från att göra en film… tidigare 

kunde man säga att det var för dyrt eller att man inte hade kontakter… nu är det bara upp till dig att göra 

det.”35 

 

De positiva aspekterna på DV-tekniken är många. Vad man dock ibland klagar på är 

bildkvaliteten, vilket i och för sig känns övermaga, då den i mångt och mycket är lysande. 

Kort kan sägas att DV inte är lika ”filmisk” som ”riktigt” film dvs. 16mm och 35mm36. Den 

största skillnaden kanske är att bilden är mycket skarpare och klarare. Film som spelats in på 

DV går emellertid att föra över till ”riktigt” film. Ett exempel på detta är Josef Fares film 

Jalla Jalla, (2000), vilken spelades in på DV och sedan fördes över till filmformatet BETA 

och vidare till 35mm film37. Denna procedur är mycket kostsam men var tvungen att användas 

för att filmen överhuvudtaget skulle kunna visas på bio. Det har börjat dyka upp så kallade 

Digitala biografer där filmer som spelats in på DV kan visas. Denna form av filmvisning har 

ännu inte fått något genomslag då tekniken fortfarande är i utveckligstadiet och inte direkt 

visat prov på god kvalitet i jämförelse med en ”riktig” biograf. Tekniken kan dock ge tillfälle 

för filmare som inte har råd att föra över sina digitala videoproduktioner att få dem visade. 

 

I inledningen av uppsatsen antyddes att den nya tekniken utöver de låga kostnaderna också 

fört med sig ett nytt estetiskt stilgrepp. Många av de dokumentärer som produceras i dag, så 

väl för TV som för andra ändamål, använder ofta DV-kameror. Utrustningen är lätt att ta med 

sig och ger god kvalitet. Den skakiga handkameran har mer blivit regel än undantag för 

dokumentärfilmer i dag. På sitt sätt hjälper den till att skapa en närvaro och verklighet. Det 

finns otaliga exempel på detta. Kan det vara så att DV-tekniken möjliggjort den nya 

dokumentära estetiken som  till exempel handkamera? 

 

                                                                 
35 Sveriges Radio P3, Flipper, Intervju med Baker Karim, http://www.sr.se/p3/Flipper/arkiv010421.htm, 020508. 
36 Med detta menar jag 35 mm film som i mångt och mycket är synonymt med film inom branschen. 
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Då dessa nya grepp började användas var folk till en början undrande. Idag har vi TV-tittare 

”köpt” hela den nya estetiken (handkamera) och bildkvaliteten som de små kamerorna 

medfört. I och med den mängd dokumentärfilmer, skapade med DV som visas på TV idag, 

har tekniken i mångt och mycket blivit synonymt med verklighet. Det estetiska uttrycket 

förknippas med dokumentärfilmerna. När sedan en spelfilm som använder sig av 

dokumentära grepp visas, blir vi helt enkelt lurade. Estetiken hjälper filmaren att skapa en 

trovärdig och äkta känsla åt filmen. På detta sätt tänjs det mer och mer på den redan oskarpa 

gränsen mellan fiktion och verklighet. 

 

Dogma95 och skådespelarens roll i fiktiv dokumentärfilm 
Regissören Lars von Triers danska film, Dogma 95 (eller Dogme 95 som det heter på danska) 

är ett filmmanifest som har skapats för att erbjuda ett alternativ till de med penningbrist, även 

om de med hög budget också anses kunna göra dogma. Filmarna har svurit att bara använda 

handhållen kamera, originalljud utan pålagd musik eller ljudeffekter, vilket därmed gör det 

förbjudet att göra genrefilm. Nedan följer detta manifest i punktform:  

 

1. Shooting must be done on location. Props and sets must not be brought in (if a particular prop is necessary 

for the story, a location must be chosen where this prop is to be found). 

 

2. The sound must never be produced apart from the images or vice versa. (Music must not be used unless it 

occurs where the scene is being shot). 

 

3. The camera must be hand-held. Any movement or immobility attainable in the hand is permitted. (The film 

must not take place where the camera is standing; shooting must take place where the film takes place). 

 

4. The film must be in colour. Special lighting is not acceptable. (If there is too little light for exposure the 

scene must be cut or a single lamp be attached to the camera). 

 

5. Optical work and filters are forbidden. 

 

6. The film must not contain superficial action. (Murders, weapons, etc. must not occur.) 

 

7. Temporal and geographical alienation are forbidden. (That is to say that the film takes place here and now.) 

 

8. Genre movies are not acceptable. 

 

9. The film format must be Academy 35 mm. 
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10. The director must not be credited.38 

 

Efter att ha studerat dessa regler är frågan varför inte en Dogma-film analyseras i denna 

uppsats berättigad. Det är ingen tvekan om att manifestet drar sig mot den dokumentära 

filmen med handkamera, inga ljudpålägg eller effekter etc. Det är emellertid inte dessa 

filmtekniska saker som gör att Dogma inte kan tas för spelfilm med dokumentära grepp. Detta 

beror i allra högsta grad på skådespelarnas agerande. Aktörerna spelar inte mot kameran utan 

med den. Skådespelarna agerar helt enkelt precis som i en vanlig spelfilm. Han/hon spelar 

mot sina medaktörer och låtsas som om kameran inte fanns. Med hänvisning till Bill Nichols 

skulle kunna sägas att den dokumentära representationsform som i huvudsak används i en 

Dogma-film är den observerande formen.  

 

”…dramas that adopt the style of documentary by using, for instance, hand-held camera work, scratchy synch 

sound recording and ad-libbed dialogue… all approaches “realness” from the opposite perspective to the 

filmmaker… assuming to the real to reside in an intensely observational style.”39 

 

Kameran följer och iakttar det som utspelar sig och skådespelarna ”avfärdar dess existens”. 

Ta till exempel Thomas Vinterbergs Festen, (1998), vilken är ett tydligt exempel på detta. Det 

går givetvis inte uteslutande säga att det är så här. Men jag har ännu inte stött på någon 

Dogma-film som fallit in under definition för spelfilm med dokumentära grepp. Även om 

Dogma-filmen använder handkamera och andra dokumentära grepp för att antagligen få fram 

en mer verklig känsla, så lyckas den inte få fram den ”äkta” dokumentära känslan. Kameran 

är fortfarande ”utanför” filmen. I en dokumentärfilm blir kameran ett med filmen, ett 

instrument.  

 

För att skapa en ”trofast” verklighet vilken går att finna i dokumentärfilmer, krävs det att 

skådespelarna agerar annorlunda, att de agerar med kameran. Detta har i och för sig mycket 

att göra med hur historien som ska framföras är skriven. Låt mig återgå till tidigare nämnda 

Festen. Den är en ganska klassiskt skriven historia, visserligen mycket välskriven och 

intressant. Den är emellertid skriven för en spelfilm. Skådespelaren ska alltså inte agera mot 

kameran utan med den. För att få fram den mer ”äkta” dokumentära känslan krävs det att 

historien är skriven så att skådespelarna kan agera med kameran. Aktörerna ska helt enkelt 

                                                                 
38 Dogma-manifestet är hämtat från: http://www.dogme95.dk, 020508. 
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vara medvetna om att kamerorna finns där och agera som om de vore där. På detta sätt kan en 

mer trovärdig och äkta ”verklighet” konstrueras mycket tack vare att bildspråket i mångt och 

mycket är dokumentärt. 

 

Avslutningsvis kan sägas att den äkthet och närhet vilken Dogma-filmen är ute efter, lyckas 

den absolut frambringa. Manifestet som ska följas är också mycket tankvärt för en 

dokumentärfilmare som själv ska göra film. Punkter så som förbjudandet av optiska filter, att 

endast ta upp ljud och musik på plats samt användandet av handkamera, är teser som varje 

dokumentärfilmare bör fundera över. Kanske kan man med dessa nå närmare en obesudlad 

verklighet? 

 
 
Del 2. Tre filmanalyser 
 

Rampljus 
I denna film får vi möta Andreas Namib som är 31 år gammal. Han försörjer sig genom att 

arbeta i ett gatukök på Söder i Helsingborg. Andreas beklagar sig över hur låginkomsttagare 

och arbetslösa bara sitter på torget och inte gör något med sina liv. Han har däremot helt andra 

planer och drömmar för sitt liv. Andreas vill bli skådespelare. När han så hittar en 

rollbesättningsnotis för en kortfilm, som har just namnet Rampljus, svär han på att han ska 

göra allt för att få rollen. Andreas har dock ett stort problem här i livet, han kommer alltid för 

sent. Hela tiden hamnar han i knipa på grund av detta. Bland annat när han ska lämna 

fotografier och meritförteckning till stadsteatern, vilket resulterar i att de aldrig kommer fram. 

 

En aning nervös sätter sig Andreas ner på ett fik för att invänta regissören Torkel Stålhand. 

Även detta möte håller på att sluta i ett fiasko då de nästan missar varandra. Andreas får efter 

ett aningen framfusigt samtal med regissören tillåtelse att komma och provspela. Han blir 

givetvis överlycklig. Det finns dock ett problem. Han ska spela transvestit. Andreas vet inte 

vad det betyder och blir en smula förvånad när han slår upp ordet. Detta är emellertid inget 

som ska få hindra hans planer att få rollen. Genast beger han sig ut på stan för att handla 

passande kläder till provspelningen. Han övertygad om att dessa ska hjälpa honom.  

 

                                                                                                                                                                                                           
39 Bruzzi, Stella (2000), New Documentary: A Critical Introduction, sid. 153. 
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Till sin besvikelse blir dock Andreas tvungen att jobba kvällen och natten före den viktiga 

dagen. Detta bidrar till att han försover sig. Stressad beger han sig till provspelningen men 

kommer givetvis för sent. Förkrossad öppnar han dörren till lokalen där scenen står tom. 

Besviken bestämmer hans sig ändå för att genomföra monologen han tränat in. Detta gör han 

på ett lysande sätt och åker sedan hem. Filmen slutar sedan med att Andreas förklarar att han 

inte ska ge upp och att detta inte är slutet, bara början. 

 

Dokumentära aspekter och estetiska stilgrepp 

I Ramljus är det fyra dokumentära representationsformer som används. Den observerande, 

den förklarande, den performativa samt den interaktiva metoden. Den sistnämnda är den som 

kommer fram minst tydligt men som egentligen är den mest framträdande. Det är endast vid 

ett tillfälle som åskådaren får höra en fråga ställas. Det är när Andreas är på väg till gymmet 

för att träna och som vanligt är sen. Filmaren frågar då varför han blivit försenad. Detta är den 

enda gång vi för höra filmaren. Vid ett tillfälle får vi också skymta filmaren, vid en 

utomhusscen då dennes skugga skymtas. Andreas pratar genom hela filmen med filmaren 

eller rakt in i kameran. På grund av detta är det lätt att föreställa sig att de haft ett samtal men 

att filmarens röst sedan klippts bort. Det är tillsynes den observerande formen som är den 

dominerande representationsformen. Filmaren följer Andreas med kameran utan att själv 

direkt delta, förutom vid de två ovannämnda tillfällen. Frågan är då vilken av de två 

representationsformerna som egentligen är den dominerande.  

 

Filmarens närvaro finns tydligt där, i och med Andreas samtal med honom40. En observerande 

dokumentärfilm skulle använda sig av fler aktörer/personer. Att få en människa att så 

obekymrat och naturligt, tala framför kameran som Andreas gör, är ovanligt. Ofta är det 

lättare att få i gång ett samtal mellan två eller flera personer och på så sätt kan filmaren på ett 

tydligare sätt ”dölja” sin närvaro. Allt ljud och all bild verkar vara taget vid 

inspelningstillfällena, vilket talar för den observerande metoden. Visserligen finns det pålägg 

av musik, men det förekommer i så gott som all dokumentärfilm. Som åskådare blir man en 

observatör som får ta del av Andreas vardag, också ett inslag från den observerande formen. 

Det är främst under Andreas agerande med filmaren och kameran som den interaktiva formen 

träder fram. Vid vissa tillfällen pratar han rakt in i kameran, vilket gör att det riktas rakt till 

åskådaren. Det är just Andreas samtal som gör att den interaktiva formen blir den 

                                                                 
40 När frågan ställs hörs det att det är skådespelaren, Alexander Karims broder Baker, vi får också veta i 
inledningstexterna att det är han som filmat det mesta. 
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dominerande. På detta sätt fås en bild av att filmaren använt sig av ”maskerade” intervjuer. 

Frågor och andra saker som avslöjar filmarens deltagande har helt enkelt klippts bort. Något 

som talar för detta är just att vi får höra en fråga ställas men inga andra. Varför denna finns 

med och inga andra kan verka märkligt. Som åskådaren fås inte heller direkt intryck av att det 

som utspelar sig hade hänt även om kameran inte var där. Visst hade Andreas säkert försökt 

att genomföra sin dröm att bli skådespelare men ”samtalen” visar tydligt på att filmaren 

interagerat och därmed påverkat verkligheten. Vi som åskådare kan ju inte säkert veta om 

filmaren hjälpte Andreas att hitta rollbesättningsnotisen. Detta för att till exempel få honom 

engagerad och därmed ha ett intressant material att filma; kommer han att få rollen eller inte? 

 

Den förklarande representationsformen förekommer som titlar, vilka upplyser åskådaren om 

vissa saker. När Andreas kommer fram till gymmet och vi fått veta att han är försenad, läggs 

en textskylt på som säger; 45 minuter senare. En bit längre in i filmen får vi åskådare genom 

en större titel veta Andreas namn, ålder, yrke samt högsta dröm. Detta är den enda av titlarna 

som kan kännas lite överflödig. Detta för att denna information redan kommit fram, förutom 

hans ålder, vilket egentligen inte är så väsentligt. När Andreas åker till teatern för att lämna 

sina bilder och får stoppa in dem i deras brevlåda, dyker ännu en titel upp. Han går på en gata 

och pratar om att han inte får ge upp. När han sedan talat klart och ser besviken ut övergår 

bilden i slowmotion och en titel blir synlig; ”dagen därpå ringde Andreas till teatern. 

Sekreteraren lovade att vidarebefordra bilderna till teaterchefen”. 

 

Texten försvinner och en ny kommer fram som förklarar att teaterche fen aldrig fick dem. Den 

femte och sista titel som visas är då Andreas pratar med chefen för gatuköket där han arbetar. 

Vi får då veta att det är kvällen innan provspelningen. Den förklarande representationsformen 

som Rampljus använder sig av är ganska klassisk. Åskådaren blir upplyst om saker som 

hjälper till att driva filmen framåt. Vi får också reda på saker som inte förekommer i filmen. 

Så som att teaterchefen aldrig fick Andreas bilder. Det är endast denna titel som egentligen 

förklarar något som vi inte vet eller får veta under filmen gång. De andra titlarna tydliggör 

bara det vi i själva verket redan vet, så som att Andreas är sen. Vi får dock veta med hur 

mycket. Hans namn osv. har också framkommit innan den titeln visas.  Telefonsamtalet 

Andreas har med sin chef på korvkiosken ger även en föraning om att det är kvällen innan han 

ska provspela, då han blir tvungen jobba. 
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Slutligen finns det klara spår av den performativa representationsformen. Detta i mångt och 

mycket för att Rampljus är just en spelfilm med dokumentärgrepp. Egentligen ser Nichols 

denna representationsform från det motsatta vinkeln, dvs. att dokumentärfilm använder grepp 

från spelfilmen, så som att skapa inlevelse och leka med åskådarens känslor. Rampljus arbetar 

istället med den dokumentära kontexten och visar på så sätt på ett annat spelfilmstänkande. 

Dokumentärfilmen arbetar med en historisk värld framför en imaginär. Rampljus försöker 

också göra detta. Emellertid är det ju en spelfilm och därför arbetar den även med den 

imaginära världen. Det är svårt att helt avgöra vad Rampljus gör. Det står klart att historien är 

påhittad, alltså är det en imaginär värld, men eftersom den vänder sig mot det dokumentära 

finns det vilja att försöka skapa en verklighet, dvs. en historia. Definitionen är oklar liksom 

gränsen mellan det dokumentära och det fiktiva.  

 

Hur arbetar då Rampljus rent estetiskt för att skapa en dokumentär känsla? Rent fotomässigt 

användes en handkamera genom hela filmen, vilket bidrar till den numera klassiska skakiga 

dokumentära känsla som vi ser på TV. Vidare verkar det som automatisk fokus använts på 

kameran, vilket gör att man ett otal gånger får oskärpa i bilden. Slutligen har filmaren heller 

inte varit så noggrann med att ställa in vitbalansen41. Detta gör att färgerna ibland ser 

annorlunda ut mot vad de borde. Detta ”skitiga” och ibland nästan lite amatörmässiga 

filmandet bidrar till att skapa en dokumentär känsla i filmen. Ett ytterligare inslag är hur 

filmen har redigerats. Här har en teknik som kallas jumpcutting42 använts. Denna metod 

hjälper till att späda på den redan fotografiska dokumentära känslan.  

 

Verklighetsanspråket 

Lyckas Rampljus att ”vara” en dokumentärfilm rakt igenom utan att avslöja att den egentligen 

är en spelfilm? Nej, det finns flera exempel som talar emot att det är en dokumentärfilm.  

 

För att börja från början så får åskådaren redan vid introduktionstexterna veta att Alexander 

Karim har huvudrollen. Att kalla någon som följts och intervjuats i en dokumentärfilm för 

huvudrollsinnehavare, är tämligen ovanligt. Visserligen handlar filmen om en person, 

Andreas Namib, men det står emellertid att Alexander Karim har huvudrollen. Senare får vi 

                                                                 
41 Vitbalans används för att ställa in korrekta färger i kameran, då ljuset är olika från situation till situation blir 
också färgerna annorlunda. Vitt kan till exempel tendera att bli gulaktigt. 
42 Jumpcutting är att man klipper filmen så att den hoppar, till exempel många klipp på en person i nästa samma 
vinkel. Det hela kan upplevas en smula rykigt. Detta är ett grepp som används både i dokumentärfilm och 
spelfilm. 
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veta att personen i filmen heter Andreas Namib. Har tittaren lyckats uppmärksamma detta så 

faller genast fasaden. En annan sak är att det i samma introduktionstext står att Alexander 

Karim regisserat filmen. Han har alltså både  varit regissör och haft en huvudroll, något som 

också avslöjar att det är en spelfilm. 

 

En scen i filmen som känns lite osäker vad gäller verklighetsanspråket är när Andreas besöker 

den så kallade Albanen, som spelas av brodern Baker Karim, för att hämta fotografier av sig 

själv. Denna scen fyller inte någon egentlig funktion i filmen. Bröderna har också svårt att 

hålla masken, då denna situation tenderar att bli rätt komiskt. Detta eftersom Albanen erbjuder 

Andreas en tröja som han tror att han ska få gratis. Snart visar det sig dock att Albanen vill ha 

femhundra kronor för tröjan. När sedan Andreas går för att möta Torkel Stålhand finns det 

ytterliggare saker som avslöjar att Rampljus är en spelfilm. Denna Torkel går att skymta när 

Andreas går och sätter sig. Han sitter alltså redan på fiket när Andreas kommer dit. Emellertid 

förväntar han sig en svensk man inte en utländsk. När Torkel ska resa sig för att gå, backar 

kameran ut för att få med både honom och Andreas i bild. Torkel svarar sedan i sin telefon 

och Andreas förstår att det är han och rusar fram. Det känns som om scenen är förberedd i och 

med kamerans arbete. Det är föga troligt att filmaren visste vem Torkel var och framför allt att 

han skulle resa sig för att gå. Under hela den kommande scenen då de båda samtalar ignorerar 

Torkel helt kameran. Detta känns inte helt naturligt om det hade varit en dokumentärfilm. Om 

någon helt plötsligt skulle bli ”påhoppad” av en energisk man och ”få en kamera i ansikten” 

borde han, i detta fall, reagera annorlunda. Att blicka in i kameran är ett exempel på detta. 

Detta gör att scenen tappar litet av sin dokumentära känsla. 

 

När sedan Andreas försover sig till provspelningen kommer ännu en scen som känns 

arrangerad. Han ligger och sover och vaknar av att klockan ringer. Att filmaren varit på plats 

vid detta tillfälle känns inte så troligt. Den kanske mest arrangerade scenen är emellertid den 

då Andreas genomför sin monolog för den tomma teatersalen. Då denna scen inleds går 

filmen över till 16:9 format, dvs. widescreen43, vilket bidrar till en mycket spelfilmisk känsla. 

Hela scenen upplevs som att vara alltför förberedd. Anderas har visserligen övat in denna 

monolog och filmaren är medveten om detta och kan ha bett honom att genomföra den, för att 

skapa en stark scen. Vad som emellertid är tämligen komiskt, är att Andreas under denna scen 

                                                                 
43 Widescreen eller vidskärm är ett sätt att få en mer "bio-lik" bild. En widescreen-TV har ett bildrör med 
bredd/höjdförhållandet 16 till 9. Detta är en väldigt bred bild som täcker synfältet bättre. Det äldre TV-formatet 
har mycket s malare bild, med bredd/höjdförhållandet 4 till 3 (motsvarande 12 till 9). Hämtat från 
http://www.sjobergsradio.se/faq.htm, 020508. 
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har en helt annan dialekt. Förut har han talat bruten svenska men nu talar han helt plötsligt 

”obehindrat”. Något som kan kännas en aning märkligt. 

 

Skådespeleriet 

Alexander Karim’s skådespel är överlag mycket bra och trovärdigt. I vissa scener agerar han 

mycket utlämnande och dramatiskt. Bland annat när han efter träningen på gymmet sitter och 

talar rakt in i kameran, i stil med STV-programmet P.S. Här berättar Anderas om att han alltid 

varit tjock och blivit mobbad för det när han var liten, men att han struntar i sådana saker och 

i stället kämpar för att nå sina mål. En annan scen som har mycket närvaro och autentisk 

känsla är när Andreas insett att han missat provspelningen. Han sätter sig bedrövad på golvet 

och ber filmaren ett flertal gånger att stänga av kameran. Att Alexander i stort sätt hela tiden 

spelar mot kameran bidrar till en närvaro. Som tittare blir vi den eller de personer som han 

pratar med. Exempel på detta är när han fått manuset av Torkel. Andreas berättar hur lyckig 

han är och att han ska få rollen. Det är egentligen bara ett få tal gånger som Andreas i 

skådespeleriet avslöjar att han just är skådespelare. Den mest tydliga är kanske slutscenen då 

han har en annan dialekt än tidigare. Scenen med Albanen är en annan, eftersom han inte 

riktigt kan hålla masken. Ett liknande exempel är när Andreas stryker sina kläder och säger att 

han är svart och på grund av detta inte får så många roller. Han skrattar till och håller för ett 

ögonblick på att tappa masken. Denna scen är inte lika tydlig som de andra två. Att kunna 

skratta åt en sådan sak som egentligen är mycket allvarlig kan ses som att han har god distans 

och medvetenhet. Karims skådespeleri är alltså inte det som främst avslöjar att Rampljus är en 

spelfilm utan snarare på det sätt vissa scener valts att filmas. Dock tillsammans blir det 

tydligare att Rampljus inte är en dokumentärfilm. Detta eftersom Karim blir tvungen att agera 

på ett visst sätt mot kameran. Avslutningsvis kan sägas att skådespeleriet överlag är mycket 

bra, Karim skapar en trovärdig och verklig karaktär. 

 

The Blair Witch Project 
I oktober 1994 ger sig de tre filmstudenterna Heather Donahue, Joshua Lenoard och Michael 

Williams, i väg på en tvådagarstur i Black Hills-skogen i staten Maryland, där de har tänkt att 

göra en dokumentärfilm om den lokala legenden Blair-häxan.  De åker upp till kyrkogården 

strax utanför staden och börjar inspelningen. Heather berättar om de fasansfulla mysteriet som 

en inledning till deras film. Sedan åker de vidare ner till staden och frågar ett flertal invånare 

om vad de egentligen vet om legenden. Här får de höra ännu fler otäcka historier bland annat 
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om en kvinna vid namn Mary Brown som en gång ska ha sett häxan. De åker upp till henne 

och intervjuar den något bisarra kvinnan som bor strax intill skogen. Hon  berättar om sitt 

möte med häxan som var alldeles hårig över hela kroppen. Trots allt de hört är de vid 

tämligen  gott mod och beger sig ut i skogen för att besöka två platser som har anknytning till 

legenden. Coffin Rock, där sju män hittades mördade samt deras begravningsplats som ska 

ligga långt in i skogen. 

 

Färden börjar bra och de gör en inspelning vid Coffin Rock för att sedan övernatta. Dagen där 

på börjar dock Michael bli irriterad på Heather då det tar längre tid att komma fram till 

kyrkogården än beräknat. Hon är dock den ende i gruppen som kan läsa en karta och får efter 

ett mindre gräl ånyo förtroendet att fortsätta leda vägen. De kommer fram till 

begravningsplatsen som består av sju små stenhögar. I sin iver råkar dock Heather välta en av 

högarna och de blir genast oroliga. De tar några bilder av platsen och slår sedan upp tälten. 

Under natten väcks de av mystiska ljud och de rusar ut ur tältet för att filma och ta upp ljuden 

med deras inspelningsutrustning. På morgonen hittar de en slags symbol gjord av träpinnar 

utanför tältet vilket gör dem mycket upprörda. Joshua och Michael vill genast ge sig av men 

Heather är intresserad av att ta reda på mer. De beslutar sig dock för att bege sig mot bilen. 

Emellertid står de inför ett stort problem, kartan är borta. Ett stort gräl uppstår men efter ett 

tag lyckas de lugna ner sig och beslutar sig för att gå söder ut med hjälp av kompassen. Nu 

börjar gruppens sammanhållning så sakteliga att spricka och de grälar ofta. Till råga på allt 

avslöjar Michael att han kastat kartan i vattnet, vilket gör Joshua och Heather mer eller 

mindre vansinniga. På natten hör de återigen otäcka och mystisk ljud utanför tältet. De blir så 

rädda att de rusar iväg och gömmer sig tills gryningen kommer. Då visar det sig att någon 

eller något har varit framme vid deras tält och genomsökt deras väskor. Joshua finner också 

att sina saker är kletiga av slem. De ger sig snabbt iväg från platsen och fortsätter söder ut. 

Emellertid upptäcker de till sin stora fasa att de har kommit tillbaka till samma plats där de 

sovit natten innan. Utmattade och förvirrade beslutar de sig att sova. På morgonen upptäcker 

Heather att Joshua är spårlöst försvunnen. Hon hittar också ett knyte med något blodigt 

innehåll. Mer eller mindre i panik beslutar de två kvarvarande att gå öster ut. Snart börjar 

Michael och Heather bli mer och mer uppgivna. På kvällen sätter sig Heather själv gråtandes 

med kameran och förklarar att det är hennes fel att allt har hänt. Det var hon som ville göra 

filmen och det var hon som beslutade att de skulle gå söder ut. Plösligt får de höra rop som 

låter som de kom från Joshua. Michael beger sig genast ut för att finna sin vän och Heather 

följer efter. De kommer fram till ett gammalt och nedgånget hus som de går in i. Tumult 
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uppstår i huset när Michael tycker sig höra rop ifrån källaren. Han rusar dit och Heather 

hinner inte i kapp honom. Något händer där nere och filmen slutar med att Heathers kamera 

faller till marken. 
 

Dokumentära aspekter och estetiska stilgrepp 

Innan själva filmen börjar får tittaren ta del av den enda men mycket viktiga förklarande 

representationsformen, bestående av en textruta: 

 

”In October of 1994, three student filmmakers disappeared in the woods near Burkittsville, Maryland while 

shooting a documentary. A year later their footage was found.” 

 

Denna förklaring är en mycket viktig del i skapandet av verkligheten i The Blair Witch 

Project men också myten kring den. Detta kommer mer ingående att behandlas under delen 

som behandlar verklighetsanspråket. Kort kan sägas att textrutan tydligt förklarar filmens 

innehåll och koncept.  

 

Liksom i de flesta dokumentärfilmer innehåller även denna film den interaktiva 

representationsformen. Innan ungdomarna ger sig iväg ut i skogen intervjuar de ett flertal 

människor om häxan och dess legend. Dessa samtal förmedlar känslan av att de stoppat någon 

”på gatan” för att ställa några frågor. Dessa är de mest tydliga exemplen på den interaktiva 

formen. Vidare får vi som åskådare under hela filmen ta del av en mängd samtal och 

regelrätta gräl mellan de tre studenterna. Ibland ställer den som filmar för tillfället en fråga till 

en viss person och skapar på så sätt en slags ”intervjusituation”. Överlag är det dock så att 

åskådaren mer får ta del av samtal mellan alla de tre ungdomarna. Det är inte direkt någon 

traditionell metod som används, då ingen av personerna direkt ställs inför en mängd frågor 

osv. På så sätt blir det interaktiva helt enkelt samtalen ungdomarna emellan. Den interaktiva 

representationsformen består alltså av intervjuer med utomstående personer, invånarna, och 

samtal mellan den som för tillfället filmar och de andra ungdomarna. Det sistnämnda tenderar 

dock att falla mer inom ramen för den observerande än den interaktiva representationsformen. 

I många fall har The Blair Witch Project nämligen en mycket kaotisk filmestetik. Alla samtal 

mellan ungdomarna syns inte i bild utan återges bara rent ljudmässigt. Ett exempel som är 

återkommande är när ungdomarna går omkring. Kameran är stundtals väldigt skakig och 

filmar bara marken eller trädkronorna. På detta sätt blir åskådaren en slags observatör. Denna 

form är dock inte något som direkt valts utan mer fåtts ”på köpet”, i och med de samtal som vi 
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bara får ta del av rent ljudmässigt och inte i bild. Denna form får dock större och större 

utrymme ju längre filmen lider. Kameran blir mer och mer okontrollerad och många gånger är 

det dialogen som hamnar mer i fokus då bilden antingen är helt svart eller så skakig att 

åskådaren inte kan få något grepp om vad som händer rent visuellt. 

 

En fjärde form som återfinns är den reflexiva metoden. Denna blir tydlig eftersom vi åskådare 

under hela filmen får följa arbetet med den, vilket i och för sig förlorar sitt fokus då 

ungdomarna blir utsatta för något otäckt i skogen. Det är dock dessa händelser som gör filmen 

intressant och mer sevärd än en ordinär dokumentärfilm. Hela produktionsprocessen 

synliggörs för åskådaren på ett tydligt sätt, då det till exempel visas hur saker och ting 

förbereds osv. Som åskådare blir vi medvetna om själva kommunikationen, ett 

mediemedvetande uppstår helt enkelt. Vad som emellertid är mycket viktigt att nämna här är 

att det inte är studenterna som har klippt filmen. De är ”försvunna” och materialet 

överlämnades till Haxan Films44, ett mindre produktionsbolag för redigering och bearbetning. 

Det kunde ha blivit en helt annan film om studenterna själva hade klippt den. De samtal och 

mindre seriösa delarna (om jag får kalla dem så) är filmade i färg med en Hi8-kamera45. De 

delar som ger intrycket av att de ska vara med i den kommande filmen är tagna med en 

svart/vit 16mm kamera. Färgkameran verkar mer vara till för att dokumentera arbetet för 

studenternas egen skull, inte för den kommande filmen. Nu blir de ju i och för sig utsatta för 

en mycket speciell situation. Materialet som kanske från början inte tänkts att användas får 

helt enkelt en annan innebörd och vikt. Men låt oss säga att de genomfört filmningarna utan 

problem då hade säkert filmen inte innehållit mycket av det ”mindre” seriösa materialet. Det 

är de som redigerat filmen som skapat den reflexiva representationen, genom  att just använda 

det material som får åskådaren  mer eller mindre medveten om hela filmens 

produktionsprocess. 

 

Eftersom The Blair Witch Project innehåller mer eller mindre otäcka scener för att spela på 

åskådarens känslor, förekommer det drag av den performativa representationsformen. En 

metod som skapar mycket starka känslor hos åskådaren är när det filmas på natten och bilden 

stundtals är helt svart, vilket blivit lite av ett ”Blair Witch”-grepp. Åskådaren får inte ta del av 

vad som händer rent visuellt utan kan bara genom ljudspåret föreställa sig vad som sker. 

 

                                                                 
44 http://www.haxan.com.  
45 Hi8 är ett videoformat som håller ungefär samma klass som S-VHS, http://vodoofilm.org, 020508. 
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I genomgången av de fem representationsformerna nämndes det att denna film innehåller en 

ytterligare form. Det är en så kallad samlingsfilm ( compilation film ). Detta för att filmen 

säger sig vara gjord på de tre studenternas material som hittats ett år efter deras försvinnande. 

Haxan Films har alltså inte tagit några egna bilder till filmen, utan de har redigerat materialet 

och lagt dit textskyltar. På detta sätt skapas en helt ny och egen historia. Vi vet ju inte hur de 

valt att vinkla vissa skeenden i filmen eller vad som har klippts bort etc. Haxan Films kan ha 

skapa helt nya känslor till bilderna och en helt egen film med hjälp av material som de 

överhuvudtaget inte haft något att göra med (i varje fall i fantasin), under inspelningen. 

 

Filmen har alltså inslag av alla Nichols fem representationsformer samt Bruzzis compilation 

film. Vilken som är den dominerande är dock svårt att avgöra. Den interaktiva och reflexiva 

formen har ganska stor del, men i och för sig blir den observerande formen tydligare ju längre 

filmen går. Emellertid då Blair Witch låtsas vara en compilation film kan det ses som det är 

denna form som fungerar som det dominerade ”taket” över de andra som är de dokumentära 

formerna i formen, så att säga. 

 

Som ovan nämnts ett antal gånger så är filmestetiken i The Blair Witch Project mycket rörig, 

för att inte säga kaotisk. De använder sig av två filmformat Hi8 (färg) respektive svart/vit 

16mm. Till en början är det Hi8 kameran som har den mest skakiga estetiken men så längre 

filmen går och ju mer upprörda ungdomarna blir förändras också 16mm-kamerans estetik. 

Kamerorna är stundtals extremt skakiga. Oskärpa och imma på linsen är andra saker som 

bidrar till en rå känsla. Ibland känns det till och med som om ungdomarna har glömt att stänga 

av kameran då den till exempel bara filmar marken osv. Filmningarna på natten späder 

ytterliggare på en ruffig känsla. Filmestetiken är så pass kaotisk den egentligen bara kan bli. 

Ibland blir man som åskådare tvungen att titta bort, då man tenderar att bli mer eller mindre 

illamående av den oerhört skakiga kameran. Dock är det denna helt ”galna” filmestetik som 

hjälper till att skapa en mycket äkta och verklig dokumentärkänsla. Åskådaren får en känsla 

av att vara där.  

 

Verklighetsanspråket 

Genomgående är The Blair Witch Project mycket trovärdig och verklig. Det är svårt att 

urskilja om det är en dokumentärfilm eller en spelfilm. Det finns inte något i själva filmen 

som avslöjar att det är en spelfilm, så som filmestetik och skådespeleri. Dock är det själva 

historien i sig som gör att den dokumentära slöjan faller. Den känns helt enkelt för otrolig för 
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att vara sann. En fråga som är berättigad är om det verkligen är tillåtet att få göra film av en 

sådan här typ av extremt material (om nu denna händelse varit sann). Att historien i sig 

avslöjar filmens verklighet, kan kanske ses som ett stort problem. Visserligen är det en aspekt 

som gör att det brister i det dokumentära. Emellertid beror det på att jag som så många andra 

redan innan man såg filmen visste att allt var påhittat. Vilket leder mig in på en mycket viktig 

aspekt i The Blair Witch Projects verklighetsanspråk, nämligen det enorma arbete med 

marknadsföring och spridandet av en myt som gjorts kring filmen. På den officiella hemsidan 

finns en mängd information om de tre studenternas försvinnande att ta del av. Bland annat går 

det att se bilder och läsa om ungdomarnas bakgrund osv. Här går också att ta del av 

”bevismaterial” som läggs fram på ett mycket trovärdigt sätt. Det består bland annat av 

Heather Donahues dagbok och tidigare icke visade filmklipp. Utöver det kan intervjuer med 

poliser och frivilliga som ”deltagit” i sökandet efter ungdomarna ses.46 Vidare har också en 

bok givits ut, eller snarare en dokumentsamling över allt som kommit fram i sökandet efter 

ungdomarna. Det är en man vid namn D.A Stern som tidigare studerat diverse ockulta 

företeelser som samanställt boken. I den går det bland annat att ta del av privatdetektiven 

Buck Buchanans utredning. Denne anlitades av Heathers mamma Angela Donhaue. Det var 

också hon som såg till att filmmaterialet blev tillgängligt för Haxan Films, så att de kunde 

redigera och sammanställa det som blev The Blair Witch Project47. Dock anges det att hela 

historien är fiktiv, detta för att inget ska kopplas till någon person eller verklig händelse48, 

vilket är naturligt.  

 

Detta massiva försök att skapa en verklighet är  mycket intressant och fascinerande. Tanken 

från början var nog att försöka hålla inne med att det var en spelfilm, vilket måste varit 

mycket svårt med tanke på att filmen distribuerades över hela jordklotet. Dock är The Blair 

Witch Project ett lysande exempel på en lyckad dokumentär ”lögn”. För även om vi som 

åskådare vet att det är påhittat så kan vi ändå inte vara helt säkra, i varje fall i fantasin, vilket 

beror till stor del på den myt och kult som skapats kring filmen. 

 

Låt mig då fortsätta med att tydliggöra de aspekter som hjälper till att skapa en verklighet i 

filmen. Här är de intervjuer som ungdomarna gjorde med invånare i Burkittsville intressanta. 

Känslan av att det inte är några skådespelare som använts, utan vanliga människor, 

                                                                 
46 http://www.blairwitch.co.uk. 
47 Stern, D. A. (red.), (1999),  The Blair Witch Project – en dokumentsamling , sid. 9. 
48 Ibid. sid. 4. 
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framkommer under dessa scener. Detta förstärker intrycket av att det är en dokumentärfilm 

och på så sätt blir intervjuerna helt enkelt dokumentära inslag i en spelfilm. Ironiskt nog kan 

sägas att intervjuerna är de enda verkliga inslagen i The Blair Witch Project. En ytterliggare 

aspekt som hjälper till att skapa en trovärdig känsla är det faktum att det är de tre 

skådespelarna som har fotograferat huvuddelen av filmen. Det är inte någon utomstående som 

varit med och betraktat det hela utan det är personerna som det handlar om som håller i 

kameran. Detta gör filmandet trovärdigt eftersom åskådaren vet vem det är som filmar. Det 

faktum att ungdomarna också spelar sig själva var ett intressant drag av regissörerna, Daniel 

Myrick och Eduardo Sánchez (II). På detta sätt ges extra ”krydda” till myten då skådespelarna 

existerar i verkligheten. 

 

Avslutningsvis vill jag ta upp en konversation i filmen som jag finner intressant. Det hela 

utspelar sig när ungdomarna sitter förvirrade och rädda någonstans mitt ute i skogen. Joshua 

håller i kameran och filmar en gråtandes Heather. Han undrar varför hon hela tiden insisterat 

på att allt ska filmas. Heather sitter tyst och snyftar. Joshua menar att videokameran inte visar 

någon verklighet. Framför kameran kan vi låtsas att allt är bra. I verkligheten menar han, 

borde de ge sig av omedelbart. Här reflekterar skådespelarna över hela den filmiska 

situationen på ett intressant sätt. Kanske vill de ge åskådaren något att tänka på? 

 

Skådespeleriet 

De tre ungdomarnas skådespelarinsatser i The Blair Witch Project är mycket väl utförda. Det 

känns verkligen äkta och är en starkt bidragande faktor i skapandet av en verklighet i filmen. 

Rykten säger att skådespelarna blev mer eller mindre utkastade i skogen och att filmteamet 

sedan var de som smög omkring utanför tältet på nätterna för att skrämma upp ungdomarna. 

De ska också ha placerat ut lappar med instruktioner vart de tre skulle gå och vad som skulle 

hända under dagen etc.  Att på detta experimentella sätt göra skådespelarna omedvetna vad 

som ska hända härnäst osv. är en mycket intressant metod (givetvis förutsatt att det gått till 

så). Förhoppningsvis agerar skådespelarna med ett mer naturligt och verkligt beteende. 

Genom att de mer eller mindre varit själva med kamerorna är det de tre tillsammans som 

skapar filmen. Det resterande teamet fungerar istället som en slags påverkare. Att låta 

ungdomarna spela sig själva och mer eller mindre vara själva under inspelningen har nog varit 

mycket bidragande till den äkta och verkliga känsla som går att finna i deras agerande. Det 

räcker med att försöka tänka sig själv hur man skulle reagera om man blev utsatt för en 

liknande situation. Några exempel på välspelade situationer är när de första gången grälar 



 40 

över att kartan försvunnit och senare när Michael berättar att han kastat den i ån. Vid dessa 

två tillfällen utbryter smärre kaos. De grälar högljutt, Heather skriker desperat och Joshua ger 

sig på Michael. Kameran far runt på ett lika dramatiskt sätt som ungdomarna agerar. På detta 

sätt blir den ett redskap, en del av skådespeleriet, den som håller i kameran och hur han/hon 

regerar återspeglas visuellt. Vid ett flertal tillfällen ger sig Joshua på Heather och försöker få 

henne att sluta filma. Ett annat exempel är slutscenen då åskådaren får se både hur Michaels 

och Heathers kamera faller till marken. På detta sätt blir den helt enkelt en del av 

skådespelarnas agerande. 

 
 

Påtryckaren 
I denna film får vi följa journalisten Folke Rydén då han gör ett reportage för SVT-

programmet 7 dagar.  Under en vecka följer han en man vid namn Per Vian som arbetar som 

en så kallad lobbyist. Läkemedelsföretaget Zenestera har anlitat Vian för att föra ut 

information om ett mikrochip som kan hjälpa den totalförlamade pojken Mattias till ett bättre 

liv. Det är en vecka kvar tills regeringen måste fatta sitt beslut om de ska tillåta en operation 

eller inte. Vian åker runt och pratar med diverse uppsatta personer för att ge dem information 

om mikrochipet och därigenom försöka påverka regeringen till ett positivt beslut. Så blir 

också fallet och det verkar som om Mattias äntligen ska kunna opereras. På grund av 

regeringens beslut stiger Zenestras aktier i höjden. Händelseförloppet har emellertid 

undersökts av några studenter och de upptäcker att både Mattias och programmet 7 dagar kan 

ha varit verktyg för att Zenestra ska få ta patent på mikrochipet och på så sätt tjäna stora 

summor pengar. I och med att Rydén har presenterat fallet på ett positivt och hoppingivande 

sätt har 7 dagar helt enkelt fungerat som en opinionsbildare. Programmet har banat väg för 

Vian och Zenestra. SVT:s chef för nyheterna får även en kassett där en ”maskerad” man 

förklarar att Zenestras mikrochip inte är färdigt och därmed är farligt att användas. Samtidigt 

fälls 7 dagar av granskningsnämnden för att ha brutit mot SVT:s avtal med staten om 

opartiskhet och saklighet. På grund av att allt detta uppdagas ställs operationen av Mattias in. 

 

Rydén blir emellertid uppmanad av chefen för nyheterna att göra en uppföljning av vad som 

har hänt. Återigen uppsöker han Per Vian för att få dennes kommentarer. Han talar då om att 

han inte längre har Zenestra som kund utan arbetar nu för ett annat läkemedelsföretag, 

Medcorp. Läkarna anser dock att det inte är några fel med Zenestras mikrochip utan att 

Mattias tillstånd inte tillåter att han opereras och det är därför operationen måste vänta. 
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Regeringen har dock beslutat sig för att ompröva fallet Mattias och förhoppningarna om en ny 

operation stiger. Då skickar den  anonyme tipsaren återigen en kassett till SVT. Nu påstår han 

att det finns ett nyare och bättre mikrochip som tillverkas av Zenestras konkurrent Medcorp. 

Det nya programmet ska visas kvällen innan regeringen ska ompröva sitt beslut och den nya 

informationen är därmed mycket viktig. I intervjun med Vian säger denne att Rydén riktigt 

”fastnat i klister”. Om han sänder programmet kommer Zenestra bli förfördelade och 

Medcorp bli gynnade. På detta sätt har han återigen gjort ett inslag som brister i opartiskhet. 

Om han inte visar det kommer emellertid Mattias gå en ovis operation till mötes, då 

mikrochipet kanske inte är fullt utvecklat och pålitligt. Här slutar filmen med att Per Vian 

frågar om Rydén kommer sända inslaget eller inte. 

 

Dokumentära aspekter och estetiska stilgrepp 

Påtryckaren är uppbyggd som en klassik reportagedokumentär så som till exempel 

programmet Uppdrag Granskning eller något liknande. Då många intervjuer används blir 

därför den interaktiva representationsformen mycket tydlig och dominerande i filmen. Hela 

filmen är mer eller mindre är uppbyggd av dessa intervjuer. I filmen går det att skönja två 

olika varianter av intervjusituationer/tekniker. Ibland används regelrätta utfrågningar dvs. att 

personen sitter eller står och ställs inför en mängd frågor. Kameran är vid dessa tillfällen 

relativt stilla eller helt stadig. Det finns en mängd exempel då detta används. Dessa situationer 

ter sig ganska lugna och planerade. Det andra exemplet på hur den interaktiva metoden 

används är när Rydén följer med Vian på olika platser och under olika situationer. Till 

exempel då han vunnit priset för årets bästa lobbyist, vilket han och firar med några öl och lite 

kortspel. Filmteamet ställer några frågor när han sitter och kopplar av vid spelbordet. 

Kameran är vid detta tillfälle mer rölig och det hela känns mer spontant. Filmaren har helt 

enkelt inte förberett sig lika mycket på hur intervjupersonen ska sitta/stå, kamerans position 

osv. vid dessa situationer. Ett annat exempel på denna mer ”spontana” teknik är då olika 

politiker intervjuas om lobbying. Överlag genom filmen används den interaktiva form där 

man valt att klippa bort intervjuarens frågor. Det är endast vid några få tillfällen som 

åskådaren kan höra Rydén prata. Ett exempel är när Vian och Mattias mamma har varit på ett 

möte med ”ministern” (som vi aldrig får veta vem det är) och Rydén frågar dem hur det gick. 

 

I början av filmen framträder 3 förklarande textrutor. Dessa är mycket viktiga för 

verklighetsanspråket. Först visas en kort sekvens av något som ser ut att vara ett rum i ett 

sjukhus. Sedan följer den första förklarande textrutan, vilken säger; detta är en fiktiv historia. 
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Återigen får vi se en bild från sjukhuset och sedan följer den andra textrutan; all 

överensstämmelse med verkligheten är dock avsiktlig.  Efter ytterliggare en klippbild kommer 

den sista textrutan in; en del kända personer spelar sig själva. De uttrycker sina egna åsikter. 

Efter att filmen tagit slut får vi återigen ta del av en liknande förklarande text; det som 

berättades har inte hänt . Detta är ett mycket klart och tydligt användande av den förklarande 

representationsformen. En annan variant av denna form av representation är de namnskyltar 

som återkommer genom hela filmen. Detta är kanske inte något som i första hand förknippas 

med den förklarande formen. Dock fyller dessa texter samma funktion som de tidigare 

nämnda textrutorna, de förklarar helt enkelt något. I detta fall vem personen som talar är, 

vilket kan vara nog så viktigt. Dels för att ge personen en identitet, titel samt relevans och 

tyngd för filmen. I till exempel vetenskapliga dokumentärer anges nästan alltid en titel på den 

som talar så som professor, analytiker etc. vilket ger personen en slags tyngd och kunnighet 

inom det område som filmen behandlar. 

 

Filmen går att dela upp i två delar. Den ena behandlar programmet 7 dagar och den andra den 

uppföljning som Folke Rydén gjorde. I den andra delen, framför allt mot slutet av filmen går 

den reflexiva representationsformen att finna. Här skapas definitivt ett medievetande hos 

tittaren, vilket är avsiktligt. Rydéns syfte med filmen är enligt mig att just lyfta fram lobbying 

och problematiken kring detta. Där bland annat medierna är mycket sårbara och kan bli 

verktyg för påverkan, vilket just Rydéns 7 dagar blir. Men också att lyfta fram att det som 

visas på TV inte är verkligheten. I slutdelen av filmen börjar Vian att diskutera denna 

påverkan. Han har blivit mer eller mindre anklagad för att själv influerat regeringen till 

beslutet om att operera Mattias. Vian ställer då frågan om vem som egentligen manipulerar 

vem. Han säger att tittaren inte har någon aning om hur Rydén egentligen har arrangerat 

verkligheten. Han ger ett exempel då han och hans chef har ett möte med Zenestras VD, i 

Kungliga Tennishallen. Här får åskådaren ta del av hur Rydén säger åt dem vad som ska sägas 

och hur de kan röra sig för att det ska se bra ut. Tidigare då denna sekvens visades i den första 

delen av filmen, fick vi inte se hur han konstruerat samtalet. Vid detta tillfälle använder sig 

Rydén av den observerande representationsformen. Kameran håller sig på avstånd från de tre 

männen men åskådaren får ändå ta del av vad de säger då någon av dem bär en ”mygga”49. 

Detta är egentligen det enda tillfälle som denna representationsform används. Låt mig därför 

återgå till den reflexiva formen. Vian ger ytterliggare ett exempel på hur Rydén konstruerat 

verkligheten. Detta är när han besöker Mattias på sjukhuset för att berätta om hur det går med 
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arbetet om beslutet av operationen. Då åskådaren fått ta del av detta besök i den första delen 

av filmen ses hur Vian ställer frågor och hur Mattias svarar med hjälp av blinkningar. Vad 

Vian anklagar Rydén för här är att han vid klippningen av filmen konstruerat Mattias svar. 

Han menar att den dagen då han var och besökte Mattias så var pojken inte mottaglig och bara 

stirrade. De bilder som Rydén klippt in på Mattias då han svarar med sina blinkningar är tagna 

vid ett helt annat tillfälle, då inte ens Vian var där. Denna diskussion ger tittaren en god 

inblick i hur arbetet med filmen fortlöpt och hur en verklighet egentligen har konstruerats. Det 

ger också en tankeställare om hur andra filmer använts sig av liknande metoder för att skapa 

den verklighet filmaren vill återge. För att hårddra Vians diskussion så finns det ingen 

verklighet i film. 

 

Den performativa representationsformen går egentligen inte att skönja i denna film. Det är 

spelfilm med dokumentärgrepp och på så sätt kan väl sägas att den har drag av den 

performativa då allt är konstruerat och scener har skapats för att få fram viss känslor etc. 

Emellertid är de inte särskilt tydliga och relevanta för att ta upp för diskussion. 

 

Estetiken i Påtryckaren är genomgående mycket ren. Det är tydligt att det är någon som kan 

sin utrustning som filmar. Filmens estetik skulle kunna jämföras med ett nyhetsreportage eller 

liknande. Förhållandevis strikt och renodlat helt enkel, inga direkt utsvävningar osv. Detta är 

givetvis meningen då Påtryckaren vill låtsas att vara en journalistiskt granskande film. Dock 

behöver filmaren inte göra på detta sätt bara för att han/hon gör en granskande dokumentär. 

Erik Gandini och Tarik Salehs film, Sacrificio (2000) som nämnts tidigare, använder sig av en 

helt annan estetik. Kort kan sägas att filmestetiken i Påtryckaren är utförd på ren klassisk 

SVT-manér, kamerorna vilket kanske inte är så egendomligt då Rydén länge arbetat där. 

Tidigare nämndes även två varianter av intervjumetoder som användes i filmen. Den  

spontana innehåller en mer rörlig kameraestetik, vilket gör bilden levande. Det är dock viktig 

att påpeka att det inte är någon handkamera som används sig av. Kameran är fortfarande 

stadig och återger en ren och tydlig bild. Detta filmestetiska grepp är alltså en variant av 

många filmstilar. Den visar på en mer strikt och traditionell estetik, vilket kanske ibland kan 

kännas lite stelt men som fungerar för denna typ av film. Den dokumentära känslan finns där 

men emellertid lider filmen av andra saker som gör den icke trovärdig som dokumentärfilm. 

                                                                                                                                                                                                           
49 En mygga är en liten mikrofon som kan fästas på personen som ska intervjuas. 
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Verklighetsanspråket 

Påtryckaren vill egentligen inte vara en dokumentärfilm. Detta eftersom det både i början och 

slutet av filmen förklaras tydligt att filmen är fiktiv. Textrutorna gör att hela den 

dokumentärslöjan faller, eller egentligen aldrig infinner sig. Bortsett från den avslöjande 

början och slutet lyckas filmen bättre om ej godkänt med att låtsas vara en dokumentärfilm. 

Den dokumentära formen har använts vilket leder till att ett verklighetsanspråk infinnes. 

Rydén vill ju trots allt visa en verklighet, om än något övertydlig och stundtals överdriven. 

Syftet som tidigare nämnts kommer tydligt fram genom användandet av den dokumentära 

filmens grepp. 

 

Anledningen till att Rydén så tydligt påpekar att det är en spelfilm kan bero på att den 

behandlar ett relativt känsligt ämne. Att han också valt att ta med högt uppsatta politiker och 

andra välkända människor kan vara en annan aspekt varför han tydligt valt att visa att det är 

en spelfilm. De aktuella personerna kanske inte ställt upp på intervjuer eller liknande om de 

inte vetat att det var en fiktiv historia. Att Påtryckaren just tar upp ett vardagligt och aktuellt  

ämne och låter kända personer uttrycka sina åsikter gör verklighetsförankringen starkare. Om 

åskådaren skulle undgå att se de förklarande textrutorna så kan filmen kanske tas för en 

”riktig” dokumentär. Emellertid borde denna film lett till stora debatter etc. och eftersom inga 

sådan förekommit bör åskådaren ganska fort kunna dra slutsatsen att filmen är fiktiv. Men 

chansen att filmen kan tas för verklig finns där. En ytterligare aspekt som hjälper till att skapa 

äkthet är användandet av arkivmaterial. Detta består bland annat av nyhetsuppläsningar och 

TV-hallåor, vilka pratar om det filmen tar upp. Dessa är givetvis konstruerade för att passa in, 

men kan tas äkta. Vidare används arkivmaterial från en ”verklig” dokumentärfilm som visats 

tidigare på SVT50. Denna visar en totalförlamad man som fått ett mikrochip inplanterat i sitt 

huvud och kan nu kommunicera med omvärlden. Per Vian visar filmen för Folke Rydén och 

berättar om hur mikrochippet kan fungera. Komiskt sett kan sägas att Påtryckaren är en 

”verklig” dokumentärfilm när detta arkivmaterial används. Filmens verklighetsanspråk ligger 

alltså i de ovan nämnda företeelserna, ämnet, användandet av kända personer samt 

arkivmaterialet. Dock lyckas inte filmen vara en dokumentärfilm trots att den använder 

egentligen alla de grepp som en liknande ”riktig” dokumentär gör bortseende från de 

förklarande textrutorna. Många av de situationer som visas känns stela och konstruerade. 

                                                                 
50 Rydén Folke, SVT (2000), Framtid.se, Information om detta program är given av Folke Rydén via email  
020410. 
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Filmen fungerar bra som ett uppslag till diskussion eller liknande men som dokumentärfilm 

håller den inte. Detta beror i mångt och mycket på hur skådespelarna agerar. 

 

Skådespeleriet 

Redan efter ha sett Påtryckaren den första gången gick det att finna brister i skådespeleriet. 

Många gånger fås en känsla av att samtalen är konstruerade, vilket de i och för sig är. Detta 

gör emellertid att den dokumentära känslan mer eller mindre förloras. Bitvis kan till och med 

skådespeleriet te sig riktigt krystat. Ett tydligt exempel på det är när Per Vians chef Lars Olof 

Bystedt gång på gång citerar diverse kända människor, vilket bara känns konstlat och inlagt. 

Dialogen i filmen igenom känns överlag ganska ”platt”. Kort sägas att det helt enkelt inte ges 

så mycket utrymme för känsla varken för skådespelaren eller för åskådaren. Detta innebär 

också att det inte infinner sig någon direkt spänning. 

 

Människorna vi får träffa genom filmen är alla personer som arbetar inom media eller 

politiken. Krasst kan sägas att det är en viss typ av människor som medverkar i filmen. Allt 

från Sivert Öholm till Gudrun Schyman. De enda mer ”vanliga” människorna åskådaren får 

möta är Mattias, hans mamma och doktorn. Dessa får vi visserligen inte lära känna så väl. 

Deras skådespeleri är tämligen avskalat och inspirationslöst. Mattias är väl den enda som inte 

direkt kan anklagas för dåligt skådespeleri då hans roll utgörs av att ligga still i en säng. De 

övriga personerna så som Per Vian, L-O Bystedt osv. blir stundtals överdrivna stereotyper av 

personer de försöker att återge. Detta kanske är ett medvetet drag från Rydén att göra det 

tydligare på något sätt men det gör som sagt att filmen tappar den dokumentära känslan. Det 

är föga troligt att åskådaren kan tror på att människor inom denna yrkeskategori uppträder på 

detta sätt. Det går i och för sig inte att utesluta. Emellertid är det roligt att se en film som 

låtsats vara ett samhällsprogram, vilka är så populära i dagens TV. Dock kunde många saker 

ha gjorts bättre och då framför allt skådespelarnas insatser. Här skulle Rydén givit litet mer 

”mänsklighet” åt karaktärerna för som det är nu känns de bara stela och tråkiga. Detta hade 

filmen vunnit mycket på i slutändan. 
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Resultat 

 

De tre filmerna har alla anammat den dokumentärfilmens grepp för att skapa någon slags 

verklighet och på detta sätt mer eller mindre få oss att tror att det vi ser faktiskt har utspelat 

sig. Emellertid lyckas kanske inte alla hålla skenet riktigt uppe. Hur har de då gjort för att 

konstruera en verklighet? Kort uttryckt skulle man kunna säga att de tar dokumentärfilmens 

alla grepp och för över dem till spelfilmen. Men vad är det egentligen för grepp de tar för att 

skapa en verklighet?  

 

Gemensamt för alla tre filmerna är att de innehåller några eller flera av Nichols fem 

representationsformer. The Blair Witch Project låtsas också vara en ”samlingsfilm”. Dessa 

som jag nämnt tidigare är mer eller mindre vedertagna, dock kanske inte som 

representationsformer i sig utan mer som filmiskt tillvägagångssätt. Vad jag menar är att de 

olika formerna eller metoderna som man egentligen kan kalla dem, att filma på är välkända 

inom dokumentärfilmen. När man ska använda sig av intervjuer är inte det första man tänker 

på att man använder sig av Nichols interaktiva representationsform. Det är alltså själva 

tillvägagångssätten som är vedertagna, för dessa i sig är ganska självklara om man arbetar 

med film. Nichols är dock den som har sammanställt och namngivit dem. För att konstruera 

en verklighet är man tvungen att använda sig av någon eller flera av representationsformerna 

(vare sig man är medveten om dem eller inte). Alla tre filmerna innehåller flera inslag av 

Nichols representationsformer, vilket tydliggör att de finns rent praktiskt. Frågan är väl sedan 

om filmarna är medvetna om Nichols teorier? Emellertid visar detta på att 

representationsformerna finns både praktiskt och teoretiskt. Att ta del av Nichols teorier anser 

jag kan vara nyttigt, dels för att man relativt lätt kan få en översikt de olika formerna att göra 

dokumentärfilm på men också för att de uppmanar till att reflektera över sitt filmarbete. 

 

Alexander och Baker Karim har lagt stor vikt på den interaktiva formen i Rampljus. Det är 

rollfiguren Andreas samtal med filmaren och sig själv som driver filmen framåt. Påtryckaren 

har också lagt tyngdpunkten på den interaktiva formen. Här använder man sig dock av ett mer 

traditionellt tillvägagångssätt. The Blair Witch Project har inte en lika tydlig metod vad gäller 

den interaktiva formen som de andra två formerna, mer än de intervjuer som görs med 

ortsbefolkningen. Vad man kan konstatera är att den interaktiva representationsformen 

förekommer i alla de tre filmerna men alla använder sig av den på olika sätt. Denna 
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representationsform fungerar bra som metod för skapa en dokumentär känsla. När vi ser 

någon som blir intervjuad på film eller i TV som till exempel i Påtryckaren tror man lätt att 

det handlar om något från verkligheten. Vi är helt enkelt så vana att se den här typen av 

”dokumentära situationer” som den interaktiva representationsformen använder sig av, att vi 

blir lurade att tro det vi ser. Här vill jag lämna representationsformerna. Detta för att undvika 

upprepning av hur man använder sig av dem, då det redan behandlats i analysdelen. Jag ville 

bara ge ett litet mer ingående exempel från den interaktiva formen då den finns tydligt 

representerad i all de tre filmerna. Denna visar också på hur man kan variera sig och använda 

en form på många olika sätt. Kort kan man konstatera att de fem representationsformerna är 

viktiga redskap i skapandet av dokumentärfilmer vare sig de är verkliga eller fiktiva som i 

detta fallet. Emellertid är det viktigt att ta upp de filmestetiska grepp som används, vilka i och 

för sig är en del av representationsformerna. Dessa har stor del i konstruerandet av en 

verklighet och en dokumentär känsla. 

 

Precis som filmerna på olika sätt använt sig av representationsformerna har man också gjort 

det rent estetiskt. Rampljus och The Blair Witch Project är de två som mest påminner om 

varandra. Båda använder sig av skakig handkamera, oskärpa i bilden och överlag 

förhållandevis ”dålig” bildkvalitet på filmerna. Påtryckaren däremot använder sig av en mer 

proffsigt filmestetik. Stadig kamera, skärpa och god bildkvalitet. Man kan säga att det går att 

skönja två typer av filmestetik. Rampljus och The Blair Witch Project står för den mer 

”skitiga” och Påtryckaren för den ”renare”. Handkameran som de två förstnämnda filmerna 

använder sig av har mer eller mindre blivit synonymt med dokumentärfilm idag. Det har 

nästan blivit mer regel än ett undantag att man ska använda sig av denna metod i 

dokumentärfilm. Rampljus och The Blair Witch Project som båda anammat denna estetik 

använder den dock på olika sätt. Här är det Rampljus som står för en mer ”ren” och 

kontrollerad bild. Denna film använder sig också av DV-tekniken som blivit mycket vanlig att 

använda inom dokumentärfilm, vilken har en speciell typ av bildkvalitet. Denna tillsammans  

med handkameran skapar en dokumentär estetik, vilken återkommer ofta i dagens 

dokumentärfilm. The Blair Wicth Projects mer extrema och kaotiska användande av 

handkameran är inte något vi vanligen tar del av på film eller TV. Ett liknande och tillika 

aktuellt exempel där man kunde se denna filmestetik är teorrattacken den 11 september 2001.  

Då fick man åtskilliga gånger se bilder från filmare som sprang vettskrämda omkring, likt 

skådespelarna i The Blair Witch Project,  vilket skapade en kaotisk bild och stämning. Denna 

estetik är om ännu mer dokumentär än Rampljus, då man som åskådare blir mer eller mindre 



 48 

”inslungad” i verkligen och får ta del av filmarens känslor via kameran. När till exempel 

ungdomarna rusar vettskrämda ut ur tältet hjälper den kaotiska filmestetiken till att späda på 

deras rädsla och oro. Påtryckaren som skiljer sig helt från de två andra filmerna vad gäller 

filmestetiken går mer att koppla till klassiska dokumentärfilmer som har ett mer traditionellt 

sätt att filma på. Med detta menar jag filmer som använder en mer renodlad och 

”professionell” estetik. De andra två filmerna, i varje fall Rampljus, skulle kunna jämföras 

med de otaliga dokumentärer som just använder handkamera. The Blair Witch Projects 

filmestetik tror jag egentligen är alldeles för extrem för att passa en dokumentärfilm i TV. 

Den fyller sitt syfte och passar utmärkt för det ändamål som filmen gjorts. För att dra en 

parallell med något som jag tidigare nämnt så skulle man kunna jämföra estetiken med den 

som återfinns i så kallade ögonblicksskildringar. 

 

Rent estetiskt ger alla de tre filmerna en bild av att vara dokumentärfilmer men som jag nämnt 

under analysen finns det vissa brister som gör att de avslöjas som att vara spelfilmer, eller 

åtminstone väcker åskådarens undran  över filmens verkliga syfte.  

 

Skådespelarnas kvalitet har jag tagit upp i analysen som en viktig del i konstruerandet av en 

verklighet. Detta har emellertid visat sig vara ett problem framförallt i Påtryckaren. Här känns 

agerandet många gånger krystat och inspirationslöst, vilket gör att man mer koncentrerar sig 

mer på detta än på filmen i sig. Man börjar undra om personerna verkligen är äkta eller inte. 

Rampljus har också liknande problem som Påtryckaren om än ”lindrigare”. Alexander och 

Baker Karim kan inte riktigt hålla masken i en scen då spelar mot varandra. Mest uppenbart är 

det emellertid då rollpersonen Andreas byter dialekt. Detta får onekligen åskådaren att lyfta 

lite på ögonbrynen. The Blair Witch Project har i motsats till de andra två filmerna inte något 

problem med skådespeleriet. Historien i denna film är emellertid sådan att man ställer sig 

frågande till dess verklighetsanspråk. Som jag redogjort för i analysen känns den helt enkelt 

för extrem för att vara sann. Rampljus och Påtryckaren använder sig av mer eller mindre 

klassiska historier hämtade ur verkligheten. Om man mot all förmodan skulle se The Blair 

Witch Project utan att i förväg veta något om den, tror jag absolut att man skulle ställa sig 

frågan om det man såg verkligen var äkta. 

 

En ytterligare aspekt där filmernas verklighetsanspråk avslöjas är de textrutor som man 

använder sig av. Mest tydliga är de som Rydén använder sig av i Påtryckaren. Dessa talar 

klart och tydligt om för åskådaren att det inte är någon dokumentärfilm vi ska få se. Han 



 49 

försäkrar sig även om detta på likande sätt i slutet av filmen. Rampljus använder sig också av 

textrutor som kan avslöja att det är en spelfilm. I början får vi bland annat förklarat att 

Alexander Karim har huvudrollen. Dessa exempel på förklarande text är tydliga nog för att 

avslöja att filmerna är fiktiva. I The Blair Witch Project får man dock inte någon liknande 

förklaring i texter förrän eftertexterna kommer. Hade man tagit bort dessa hade man  

ytterligare understrukit den dokumentära känslan. Samma effekt tror jag också att man kunnat 

uppnå i Rampljus. Emellertid skulle man kanske se över den filmiska effekten som man 

använder under slutscenen, dvs. widescreen-formatet. Detta är ännu en sak som får filmens 

”äkthet” att flacka. Om Rampljus nu hade varit dokumentär känns det överflödigt, för att inte 

säga onödigt att använda sig av en så inarbetad spelfilmisk effekt. Påtryckaren hade kanske 

den också blivit mer ”trovärdig” trots det bristande skådespeleriet om man tagit bort de 

förklarande textrutorna. 

 

Sammanfattningsvis kan man summera det hela med att alla tre filmerna egentligen innehåller 

detaljer som avslöjar att de inte är dokumentärfilmer. The Blair Witch Project och Rampljus 

är dock de två filmer som lyckas bäst med att återskapa en mer eller mindre trovärdig 

verklighet. Påtryckaren känns inte lika mycket genomarbetad och väl utförd som de andra två, 

då främst på skådespelarplanet. Alla tre filmerna använder också olika metoder för att 

konstruera en dokumentär känsla. Dessa är vedertagna  grepp inom dokumentärfilmen även 

om The Blair Witch Project nästan måste anses tillhöra en genre för sig, i och med den 

kaosartade estetiken. 
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Diskussion 

 

Efter att jag nu har sett de tre filmerna otaliga gånger inför analysen och sedan kommit fram 

till att ingen av dem egentligen lyckas till fullo att vara dokumentärfilm, har jag kommit till 

följande slutsats. Detta faktum att jag just tagit del av filmerna så många gånger redan innan 

jag analyserade dem innebär att jag visste att de alla var fiktiva dokumentärer. Vad jag menar 

är att redan innan jag påbörjade analysen hade en förkunskap som kanske inte en ”vanlig” 

åskådare besitter. Första gången man ser filmerna ser man antagligen inte allt det jag 

observerat och säkerligen har man inte samma synsätt som jag hade, när man sätter sig ner för 

att se dem. Man kanske skulle kunna säga att jag varit för kritisk osv. men min utgångspunkt 

för uppsatsen var att undersöka och lyfta fram estetiken i fiktiv film som lånat grepp från 

dokumentär film samt belysa problematiken kring verklighetsanspråket som det estetiska 

stilgreppet spelar på. För att göra detta krävs det ett mer kritiskt och analyserande synsätt som 

den ”vanlige” TV/filmtittaren oftast inte bär med sig när han/hon ska se en film. Drastiskt 

uttryckt har jag blivit påverkad av allt detta analyserande och kommer kanske inte i framtiden 

att kunna se en dokumentärfilm utan att fundera över om den verkligen är äkta eller inte. 

 

I alla tre filmer finns det detaljer i form av text som avslöjar att de är fiktiva. Påtryckaren är 

här mest tydlig av dem. I Rampljus användes text som huvudroll och i The Blair Witch 

Project är det eftertexterna som avslöjar att filmen är fiktiv. Varför kunde inte filmarna bara 

plockat bort dessa texter? Påtryckaren kan jag visserligen förstå och i viss mån The Blair 

Witch Project, i och med att skådespelare och medarbetare måste få ”beröm” då filmen är en 

större produktion. Rampljus däremot är en lågbudgetfilm med egentligen inga som helst krav 

o.s.v. Här tycker jag att bröderna Karim kunnat plocka bort texterna. Har de ändå valt att leka 

med verkligheten kunde de lika gärna gjort det fullt ut. Visst kommer filmen kanske att inom 

sin tid bli avslöjad men detta gör det hela lite mer spännande. Det är inte alltid nödvändigt att 

avslöja filmens verklighet och intentioner. 

 

Vidare har jag funderat en hel del över filmernas estetik. Hur man använt sig av den och hur 

den känns dvs. om den är tilltalande eller inte. Påtryckarens form till exempel  tycker jag 

ibland kan uppfattas en aningen uppstyltad och konstruerad. Detta beror givetvis på min egen 

smak för filmestetik i dokumentärfilm. Jag tycker dock inte att man ska använda sig av en 

skakig handkamera bara för sakens skull. Det finns åtskilliga exempel på detta som förargar 
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mig. Filmestetiken ska vara en del av filmen och hjälpa till av förmedla den känsla som man 

vill ge, inte att förstöra hela filmen som den kan göra i många fall. Det finns inget värre än när 

man får se hur en intressant historia gå i spillo bara för att filmaren ska använda handkamera 

för att det är ”inne” rent estetiskt. Upplägget som Rydén använt i Påtryckaren är klassikt men 

det fungerar för den sortens ämne som behandlas. Vad skulle till exempel hända om man 

vände på det hela? 

 

En annan intressant aspekt som man kan ta upp när det gäller filmernas estetik är vem/vilka 

det är som gjort dem. I det här fallet handlar det om två kategorier av filmare, eller för att inte 

säga generationer. Både skaparna av The Blair Witch Project och Rampljus är relativt unga 

och skulle kunna placeras i kategorin som brukar kallas ”unga filmare”. Folke Rydén däremot 

hör till den mer meriterade och ”äldre” gruppen filmare. Jag skulle alltså vilja påstå att den 

mer rörliga och stökiga filmestetiken som fås med handkamera är lite utav de unga filmarnas 

grepp, eller i varje fall är det många yngre som använder sig av den. Detta kan bero på att 

handkamerorna är relativt billiga  och på så sätt tillgängliga för yngre filmare. I och med att 

kostnaden DV-tekniken är låg blir handkameraestetiken en del av kameran, man får den helt 

enkelt lite på köpet. Det blir lätt att man använder sig av denna estetik.  Man får heller inte 

glömma bort att denna estetik just nu är relativt modern och ”rätt” om man ska göra 

dokumentärfilm eller spelfilm för den delen också, se till exempel DOGMA-filmerna. Men 

som jag tidigare nämnt kan den skakiga handkameran vara en last för en film. Jag såg på 

SVT:s Filmkrönika i April 2002, där man intervjuade regissören Ulf Malmros som bland 

annat gjort Rapport till himlen (1990) och Den bästa sommaren (2000). Han sa något som jag 

tycke var mycket tänkvärt och intressant. Malmros hade själv varit och sett DOGMA-filmen 

Italienska för nybörjare (2000) som han tyckte var en bra film men som hade ett dåligt, för att 

inte säga uselt foto. Han frågade därför sig själv varför man inte lagt ner någon energi på 

detta. Det är så modernt att använda sig av den ”skitiga” estetiken menade han, att man 

struntar fotografiet, vilket är minst lika viktigt som allt annat. Detta är jag beredd att hålla 

med honom om även om jag tycker att handkamerans estetik är spännande och tilltalande, 

bara det inte blir för mycket av den. Inte för mycket av det goda helt enkelt. 

 

Att låna grepp från dokumentärfilm i spelfilm har gjorts under en lång tid och  så kommer 

säkerligen att ske i framtiden. Frågan man kan ställa sig är hur framtidens film kommer att se 

ut? De tre analyserade filmerna visar alla upp exempel på hur man relativt lätt egentligen kan 

lura åskådaren att tro att det han/hon ser är ett skeende ur verkligheten. Är det så att vi i 
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framtiden måste vara mer uppmärksamma på vad det är vi ser på TV och film? Detta tror jag 

inte är någon omöjlighet utan snarare en självklarhet. Genom att använda sig av dokumentära 

grepp kan man skapa något som är mer verkligt och trovärdigt än den klassiska fiktiva filmen.  

 

Hur kan man då karaktärisera de tre analyserade filmerna i detta myller av frågor? Är de 

fiktiva filmer eller  fiktiva dokumentärer? Klart är att historierna är mer eller mindre påhittade 

och i så fall är de väl fiktiva filmer? Men de har formen som dokumentär filmer och då är de 

väl fiktiva dokumentärer? Förvirringen är stor och definitionen svår. Ja, man kan nog säga att 

de är både och. Fiktiva historier skapade med dokumentärfilmiska grepp. Diskussionen kring 

dokumentärfilm kontra fiktiv film har pågått länge och med DV-teknikens intåg kommer den 

säkerligen fortsätta länge än. Vad som är uppenbart är att gränsen mellan dokumentärt och 

fiktivt har börjat bli vagare i och med filmer som Rampljus, The Blair Witch Project och 

Påtryckaren. 
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Vidare forskning 

 

Film är ett mycket brett och mångfaldigt studieområde. Denna uppsats har skrapat på ytan av 

ett delområde, lånandet av dokumentära grepp i spelfilm, vilket i sig innehåller en mängd 

intressanta aspekter som skulle kunna behandlas. Det finns säkert lika många frågor som 

filmer inom denna genre. Nedan lyfts några av dessa fram som dykt upp under arbetet med 

denna uppsats. Det handlar i huvudsak om tre områden, spelfilm kontra dokumentär film och 

vice versa samt den digitala videotekniken.  

 

Som nämnts i inledningen är neorealismen bara ett exempel på hur man i spelfilm lånat grepp 

från dokumentärfilmen. Här skulle det var intressant om möjligt att försöka göra någon slags 

kartläggning. Hur har man genom filmens historia använt sig av de dokumentära greppen i 

spelfilm? Går det att skönja olika slags genrer av användandet så som till exempel Dogma-

filmen etc.? Resultatet skulle säkert visa på ideligt lånande mellan spelfilmen och 

dokumentärfilmen, vilket leder in på ett ytterligare intressant forskningsområde. Vad är det 

egentligen som skiljer de två genrerna åt? I dagens film tas och ges det i spel- och 

dokumentärfilmen från varandra som aldrig förr. Det finns en mängd så kallade doku-såpor, 

Reality-TV har mer eller mindre blivit ett vardagsbegrepp och spelfilmer som de tre 

behandlade i denna uppsats blir allt vanligare. Frågan är väl snart vad som egentligen är fiktiv 

respektive dokumentär film?  

 

Vidare skulle upphovsmännen till de tre filmer som behandlats kunnat intervjuas för att 

därigenom få svar på frågor kring skapandet av filmerna. Varför har man till exempel använt 

sig av dokumentär grepp i spelfilm? Varför valde man en viss typ av dokumentärgrepp/estetik 

etc. 

 

Den digitala videotekniken som har varit en del i ledet som ”hjälpt till” att göra gränsen 

mellan spelfilm och dokumentärfilm vagare är helt klart värd en studie i sig då bidragit till 

många saker. En viktig aspekt är att den är billig, vilket har gjort den tillgänglig. Det är som 

Rampljus skapare Baker Karim uttryckte sig i Sveriges Radio P3 i programmet ”Flipper”, 

”…tidigare kunde man säga att det var för dyrt… nu är det bara upp till en själv att göra det”. 

Filmen har på sätt och viss blivit demokratiserad, vilket uppmanar till konstnärlig frihet. Att 

studera den digitala videoteknikens utveckling och hur dagens produktionsförhållanden ser ut 
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är både ett aktuellt och intressant forskningsområde. Här finns det säkerligen en mängd 

filmare som till exempel Alexander och Baker Karim vilka skulle kunna ha många synpunkter 

och mycket information att lämna. 

 

Så här avslutningsvis skulle jag vilja ta upp det område som jag kanske finner mest intressant 

att forska vidare på, nämligen den dokumentära filmens lån av spelfilmsgrepp. Att helt enkelt 

vända på det som denna uppsats behandlat. Hur använder sig den dokumentära filmen av 

spelfilmen? För det gör den. Det finns många exempel på hur man i dokumentärfilm lånar 

grepp från spelfilmen. Ett är den dramaturgiska uppbyggnaden. Här ser man många gånger på 

hur spelfilmen arbetar för att bygga upp en spännande och hållbar historia. Finns det inslag av 

spelfilmestetik i? Och i så fall, hur använder man sig av detta? Frågorna är många och visar 

på ett minst lika intressant område som denna uppsats behandlat, att ta sig an. 
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