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Inledning 
 

Jag vill berätta för er hur filmen om Amelie blev till, för jag tänkte att om fem år 

är allt glömt. Eftersom jag är dvd-fantast - jag samlar på dvd och det kan vara ett 

roligt minne från allt som hände – vill jag berätta detta för er och eftersom jag 

samlar på film såg jag ”Sjätte Sinnet” och hörde Night Shyamalan berätta om ödet 

kring sin film. Och även Stallone som gjorde ”Rocky”, det var ett rejält äventyr 

det med. Så jag ska alltså berätta. Jag vill börja med att berätta om titeln, för det 

tog rätt lång tid att hitta på själva titeln på min film…1 

 

Orden är den franske regissören Jean-Pierre Jeunets och inleder en dokumentär om filmen 

Amelie från Montmartre. Dokumentären finns på dvd-utgåvan av filmen och sammanfattar på 

ett bra, men något förvirrat sätt vad den här uppsatsen kommer att handla om, nämligen 

dokumentärfilmer om fiktionsfilmer. 

 

Från 80-talets början var VHS det rådande hemvideoformatet, och stod som ohotad regent fram 

till 1997 då det nya digitala videoformatet dvd2 lanserades. Henrik Arvidsson skriver i artikeln 

Dvd-film slår ut video3 att det de sista åren skett en revolution. ”Förra året svällde den svenska 

dvd-marknaden med hundra procent. Färska siffror från Svenska videodistributörers förening 

(SVF) visar att försäljningen ökat ytterligare sextiosju procent det senaste halvåret. Så kallad 

’hemmabio’ har gått från att vara en vansinnig investering för obotliga teknikdårar till ett vanligt 

inslag i Svenssons vardagsrum.”4  

 

Den snabba utvecklingen öppnade för en helt ny marknad och en helt ny teknik var tillgänglig. 

Plötsligt kunde man inkludera mer material utöver själva filmen. Företaget Criterion var först 

med att erbjuda exklusiva utgåvor av filmer, gamla som nya, och snart tog andra företag efter. 

”Criterion förblev lyckligt ovetande om att de hade skapat ett monster. Extramaterialet som man 

hittar på dagens kommersiella dvd-utgåvor är ofta en intetsägande lekstuga för filmbolagens pr-

avdelningar.”5 Fredrik Strage instämmer med Arvidssons kritik i en annan artikel6 i Dagens 

Nyheter och menar att extramaterialet ofta är tråkigt och inte tillför något till filmen. I flera fall 

                                                 
1 Jeunet, Jean-Pierre (2001) Interview with Jean-Pierre Jeunet 
2 Digital Versatile Disc 
3 Arvidsson, Henrik (2003-08-22) Dagens Nyheter, DVD-film slår ut video 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Strage, Fredrik (2003-08-22) Dagens Nyheter, Största problemet med dvd är ansiktsbehåring 
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anser han att filmen blir förstörd istället. Han säger också att det verkar som om filmbolagen 

satsar på kvantitet framför kvalitet. 

 

Viktigast är att erbjuda enorma mängder bortklippta scener, dokumentärer, trailrar 

och ljudspår med kommentarer från såväl regissören som producenten, 

fotografen, skådespelarna, specialeffektsmakarna och cateringfirman. Att se allt på 

Special Extended Edition-dvd:n av Sagan om ringen tar ungefär tolv timmar. Och 

om man är hyfsat filmintresserad känner man sig tvungen att plöja rubbet, utifall 

städerskan som vek snibb på toapappret på Peter Jacksons hotellrum skulle 

komma med den mest klarsynta analysen.7 

 

Den vanligaste formen på den dokumentär som åtföljer fiktionsfilmen tycks idag vara en kort 

och välregisserad bakom-kameran-film, som oftast kombinerar intervjuer med skådespelare och 

regissör med bilder från filminspelningen. Dessa är många gånger väldigt tillrättalagda och alla 

inblandade verkar ha haft en fantastisk upplevelse, och både regissören och medspelarna är 

fantastiska att jobba med. Visserligen kan ju de medverkandes vittnesmål vara sanna, men är det 

inte ännu troligare att de medverkar i en välregisserad och välskriven reklamfilm? Det finns väl 

ingen anledning för filmbolagen att finansiera en dokumentärfilm som på något sätt riskerar att 

avskräcka tittare från att betala biobiljetten eller hyra filmen?  

 

Men är det verkligen så enkelt? Kan det inte finnas nyanser i även den här sortens film? Vissa 

filmer kan förefalla oerhört självutlämnande och verkar visa vad man kan tänka sig är en 

realistisk bild av arbetet, med gräl, ångest och tunga bördor. Hearts of Darkness: A Filmmaker’s 

Apocalypse8 är en nästan plågsamt ärlig film som skildrar hur den katastrofdrabbade inspelningen 

av Apocalypse Now9 nästan förstörde livet för regissören Francis Ford Coppola såväl som hans 

karriär. Det finns fler liknande exempel och ingen av dem har till synes något gemensamt med 

de korta och ytliga dokumentärer som tycks vara mest frekvent förekommande idag. 

 

Filmens och kanske speciellt dokumentärfilmens tekniska utveckling bidrar hela tiden till att 

filmmakarna finner nya uttryck. Sedan det nya videoformatet dvd lanserades i mitten av 

nittiotalet har bakom-kameran-filmer, en vardaglig beteckning på dokumentärfilmer om 

fiktionsfilmer, blivit en vanlig företeelse och idag är det nästan självklart att man på något sätt 

dokumenterar arbetet med en film. Tittar man på utbudet på dvd idag så är det oerhört svårt att 

                                                 
7 Strage, Fredrik (2003-08-22) Dagens Nyheter, Största problemet med dvd är ansiktsbehåring 
8 Coppola, Eleanor (1991) Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse 
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hitta en utgåva som inte utöver själva filmen innehåller åtminstone en kort tillhörande 

dokumentär.  

 

Även bland regissörer och producenter är åsikterna skilda om utvecklingen är positiv eller 

negativ. Regissören Rob Cohen menar att det är först i och med dvd som filmen når sin fulla 

kapacitet.  

 

The dvd actually has a bigger potential than the film. The Boundaries of 

entertainment, education, appreciation and critisism are expanded by the dvd. In fact 

the film is the most limited part of the experience because, when you go into a dark 

room and see the movie, you only have what you yourself can perceive. Imagine the 

horizon opening with the dvd: what the director wanted to do, how many cameras it 

took to do that sequence, which actors were considered and didn’t get the part. All the 

things that widen your vision about this particular film experience.10 

 

Cohen menar vidare att dvd-tekniken är den mest revolutionerande utvecklingen inom 

filmbranschen sen färgfilm och den har gett regissörer möjlighet att redogöra för allt sitt arbete 

och visa upp den film de är stolta över att ha gjort. På frågan om man inte förstör upplevelsen 

genom att avslöja hur stunts och effekter gått till svarar Cohen: 

 

No, not at all. Once you’ve seen the film, you can only enjoy it more by understanding 

what went into it. The magic is always in the first impression. Once you’ve watched 

the movie, then you begin to peel away the layers. I think today’s film lovers really 

want to understand the process, not just the end product.11 

 

Även om alla regissörer inte är lika överentusiastiska som Cohen verkar de dela hans åsikter om 

möjligheterna. Det ser man inte minst på hur påkostade dokumentärerna har blivit. The Lord of 

the Rings – The Fellowship of the Ring12 var en stor biosuccé 2001 och blev en lika stor succé året 

efter när den släpptes på dvd med över 6 timmar dokumentärfilm (inte 12 timmar som Fredrik 

Strage påstår). Även filmer som producerades långt innan dvd eller ens tv slagit igenom har det 

idag gjorts dokumentärer om. Ett exempel på en sådan är The Battle over Citizen Kane13 som 

förutom att den handlar om inspelningen av Citizen Kane behandlar konflikten mellan Orson 

                                                                                                                                                       
9 Coppola, Francis Ford (1979) Apocalypse Now 
10 Morrison, Allan (2003) Empire (APRIL) s 141 
11 Ibid. 
12 Jackson, Peter (2001) The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring 
13 Epstein, Michael (1995) The Battle over Citizen Kane 
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Welles och tidningsmogulen William Randolph Hearst. Hearst hävdade att Welles karaktär 

Charles Foster Kane byggde på honom själv och gjorde allt för att stoppa filmen. 

 

Men det finns även de som inte alls håller med om ovanstående. William Friedkin som gjorde 

succé på 70-talet med filmer som The Exorcist och The French Connection har inte mycket till övers 

för dokumentärer om filmer. 

 

That is a mystery to me. I don’t get it. If Orson Welles was alive and did a 

commentary on Citizen Kane I wouldn’t listen to it. I know it would probably be 

selfserving, bloated, inflated, hyped. I mean, just think about it: you’re not going to get 

a director saying, “Oh what a load of bollocks this is, why did I cast this idiot?” or, 

“Why did I shoot this scene so stupidly?” or, “Look at the bad acting that I’ve allowed 

to escape onto the screen here - how could I be so stupid?” You are never going to 

hear that from a director – you’re going hear a load of self-serving pap.14 

 

Trots detta har han själv deltagit i dokumentärer, ofta på uppdrag av filmbolaget. Han har inte 

tittat på det han själv medverkat i, och han påstår att han inte tittat på någon annan dokumentär 

heller. Han menar tvärtemot Cohen att de förstör den individuella upplevelsen och gör att man 

inte tillåts tolka en film på flera sätt.  

 

It’s like seeing a magician go ahead and perform an extraordinary feat of magic and 

then step out in front of the curtain and tell you exactly how he did it. I don’t think 

people want to know that. But when you do these documentaries you get enticed into 

spilling your guts.15 

 

Det finns fler exempel på en medvetenhet hos regissörer om hur dokumentärerna fungerar, 

troligen på grund av att de flesta av dem har en stor insikt i filmens makt och funktion. Många 

ser det som en chans att få förklara vad man ämnat med filmen och - som i Jean-Pierre Jeunets 

fall – för att ”det kan vara ett roligt minne”. 

                                                 
14 Graham, Jamie (2002) Total Film (APRIL) s 135 
15 Ibid. 
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Det är alltså inte helt enkelt att fastställa kännetecken för genren. Det finns flera olika typer av 

dokumentärer och det finns uppenbarligen flera olika synsätt på dessa också. Genren är på 

många sätt komplex och ställer för dokumentärfilmen relevanta problem som trovärdighet och 

syfte på sin spets.  Jag vill med denna uppsats närma mig den här typen av dokumentärfilm och 

försöka hitta nyanser. Eller har genren bara två ytterligheter – svart eller vitt? Självgod smörja 

eller en stor gåva till filmbranchen och filmtittarna? 

 

Uppsatsens syfte är således att genom en analys undersöka vilka genredrag som kännetecknar 

dokumentärfilmer om fiktionsfilmer. Huvudfrågeställningen är alltså: 

 

• Vad kännetecknar dokumentärfilmer om fiktionsfilm? 

 

För att undersöka detta kommer jag även att försöka svara på nedanstående: 

 

• Vad har dessa filmer för relation till det de dokumenterar? 

• Vad har dessa filmer för funktion? 

• Vem producerar filmerna? 

• Vad visar man inte i en dokumentär av den här typen? 

• Hur sprids dessa filmer? 

 

Hur ska jag då gå tillväga för att definiera och diskutera genren? Vilka verktyg kan jag använda 

mig av? Kan jag analysera den här ”nya” genren med hjälp av vedertagen teori? 

 

För min teoretiska bakgrund har jag studerat litteratur rörande främst dokumentärfilmsteori, och 

i den har jag funnit att Bill Nichols teorier är lämpliga för min studie. Bill Nichols är professor i 

filmvetenskap på San Fransisco State University och har utvecklat ett system där man delar upp 

dokumentärfilmsgenren i olika kategorier. Jag har läst in mig på hans teorier och sammanfattat 

dem på så sätt att de är användbara som redskap i min analys. 

 

Trots att Nichols anses vara en ledande teoretiker, eller kanske på grund av detta, så har det 

uppstått kritik mot hans teorier. Jag tar upp en del av kritiken och diskuterar den och hur den 

påverkar min studie.  
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Utöver detta tar jag upp dokumentärfilm i stort, och jag vidrör centrala frågor och 

problemområden för dokumentärfilmsgenren. En av de författare jag använder mig av är 

Christopher Ames som har skrivit boken Movies about the Movies; Hollywood Reflected (1999) där han 

diskuterar kring filmer med filmvärlden som skådeplats. Avslutningsvis diskuterar jag själva 

förutsättningen för spridandet av just dokumentärfilm om fiktionsfilm, nämligen dvd-formatet. 

 

För att välja ut vilka filmer som ska analyseras har jag först gjort en övergripande studie där jag 

tittat på ett trettiotal filmer och bland dem valt ut filmer som tillsammans på ett bra sätt 

representerar genren, samtidigt som de enskilt varit intressanta att diskutera utifrån studiens 

frågeställning. Denna studie refereras hädanefter till som förstudien. 

 

De filmer jag valt ut är Making Taxi Driver (1999) som berättas retrospektivt och handlar om 

inspelningen av Taxi Driver (1976). That Moment: Magnolia Diary (2000) använder en annorlunda 

berättarteknik och handlar om inspelningen av Magnolia (1999). Back to the Future (1985) var en av 

åttiotalets mest framgångsrika filmer och i dokumentären The Making of Back to Future (1985) är 

en samtida bakom-kameran-film. Den sista filmen jag kommer att analysera är Lost in La Mancha 

(2002) som är intressant då filmen den handlar om, The man who Killed Don Quixote, aldrig blev 

klar.  Dokumentären handlar om hur filminspelningen havererade. 

 

Making Taxi Driver, That Moment: Magnolia Diary och The making of Back to future finns på 

dvd-utgåvorna av de filmer de behandlar, medan Lost in La Mancha enbart finns att tillgå på 

separata dvd-skivor och vhs-band. Lost in La Mancha är den enda av filmerna som visats på 

biografer. 
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Teori 
 

Dokumentärfilm 
 

Vi ser dagligen dokumentärer, eller program med dokumentära inslag, på tv och vi har vant oss 

vid dess konventioner, kanske till en sån grad att vi inte längre ifrågasätter dem. 

Dokumentärerna använder sig av bland annat berättarröster, experter, vittnen, nytt och gammalt 

material. Dessa och en stor mängd andra konventioner har uppstått under dokumentärfilmens 

historia.  

 

Begreppet dokumentär användes för första gången i en recension av Robert Flahertys Moana 

(1925), en film om urinvånare i Polynesien. Mannen som skrev recensionen, John Grierson, var 

en pionjär inom dokumentärfilmen och såg en stor möjlighet till att utbilda människor och 

främja demokrati med hjälp av dokumentärfilm. Redan vid den här tiden var man medveten om 

problemen med dokumentärfilm och man insåg att filmerna inte visade sanningen, utan bara en 

subjektiv version av den.16 

 

Documentary: A non-fiction text using ’actuality’ footage, which may include the live 

recording of events and relevant research material (i.e. interviews, statitics, etc.). This 

kind of text is usually informed by a particular point of view and seeks to address a 

particular social issue which is related to and potentially affects the audience.17 

 

De sista tio åren har dokumentärfilmen som genre fått något av en återfödelse, och förflyttats 

från sena kvällar på statlig television och smala filmfestivaler, till bästa sändningstid och världs-

omspännande biopremiärer.18 Ett exempel på detta som ligger nära oss svenskar är SVT:s 

nedskärningar på dokumentärfilmsavdelningen kontra det ökade utbudet av spekulativa 

dokumentärfilmer på kommersiell TV. Formen på dokumentärfilmer har också förändrats 

genom åren. Tidigare associerade man genren med fakta- och informationsfilm, men idag är den 

accepterad på ett annat sätt och fungerar då närmast som ren underhållning.19 Dokumentärfilm 

som genre är i ständig förändring och det är det som håller den levande och gör den intressant. 

Dokumentärfilmare är i regel väldigt reflekterande kring sin uttrycksform, och är medvetna om 

                                                 
16 Neimes, Jill (1999) An Introduction to film studies, s 213. 
17 Ibid, s 214. 
18 Ibid, s 212. 
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problemen som finns när det handlar om representation av verkligheten. Detta kritiska sinne och 

behovet av nya vägar att nå ut till en publik är det som gör att formen utvecklas och att den 

förnyas.20  

 

Det finns en allmän uppfattning om att dokumentärfilm avbildar verkligheten som den ser ut, 

händelser som de sker och vad människor egentligen säger. Detta är dock felaktigt, då allt 

material redigeras och struktureras enligt filmmakarens önskemål. Till och med innan 

efterarbetet med filmen gör filmaren subjektiva val som påverkar filmens möjlighet att säga 

sanningen, genom att han väljer vad som ska filmas och hur det ska filmas. Precis som 

fiktionsfilm så är dokumentärfilm alltså konstruerad och bör inte ses som en dokumentation av 

verkligheten, utan snarare en representation av verkligheten. En dokumentärfilmare har alltid ett 

syfte med sin film, må det vara att upplysa allmänheten om något, eller driva en personlig åsikt.21 

 

Vad finns det då för hjälpmedel för att reda ut vad en dokumentär egentligen är? Det finns 

många olika teorier att använda sig av. De flesta är olika typer av kategoriseringssystem som man 

använder för att skilja olika typer av dokumentärfilm från varandra. Bland de 

dokumentärfilmsteoretiker vars idéer är mest spridda och vedertagna kan man finna Richard 

Barsam22 och John Corner23. Men det är utan tvekan Bill Nichols representationsteorier som fått 

störst genomslag. 

                                                                                                                                                       
19 Neimes, Jill (1999) An Introduction to film studies, s 212. 
20 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 99. 
21 Neimes, Jill (1999) An Introduction to film studies, s 212. 
22 Barsam, Richard (1992) Nonfiction Film: a Critical History 
23 Corner, John (1996) The Art of Record: a Critical Introduction to documentary 
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Bill Nichols representationsformer 
 

Liksom inom fiktionsfilm så finns det inom dokumentärfilm en mängd olika subgenrer. Ofta 

förenklar man definitionerna något när man talar om dokumentärfilm, och man ser det endast 

som en enda genre, man kan exempelvis tala om thrillers, drama och dokumentärfilm som tre 

olika sorters film. Varje filmskapare har en egen röst, ett eget unikt uttryckssätt, men blir 

rösterna tillräckligt många bildas en grupp, vars medlemmar arbetar med samma normer och 

konventioner, och då kan man tala om en genre. Lika självklart som att fiktionsfilm har 

subgenrer har dokumentärfilm det också.24 

 

Bill Nichols har utvecklat sex stycken representationsformer som analytiska hjälpmedel att 

bringa reda i dokumentärfilmens uttryckssätt.25 Dessa representationsformer fungerar som något 

av subgenrer till huvudgenren dokumentärfilm. Dessa uttryckssätt bildar en slags referensram 

och varje subgenre har sin egen uppsättning konventioner och sin egen form. Varje uttrycksform 

har sin egen styrka och används väldigt medvetet av filmskapare för att uppnå den effekt som 

önskas och för att tjäna ett slagkraftigt narrativt uttryck. Representationsformerna är framtagna 

av filmanalytiker och filmkritiker, men anammas av filmskapare och de är oftast medvetna om 

vilka normer de arbetar efter.26 Ordningen som Nichols presenterar uttrycksformerna i kan 

härledas till den ordning i vilken de introducerats historiskt sett, men han understryker att en 

relativt nyligen producerad film inte nödvändigtvis använder sig av en sentida form, utan kan ha 

en äldre form som den dominanta. Det fungerar nämligen så att man sällan använder sig av en 

enda form i en film, utan man blandar dem men låter oftast en av dem vara den härskande.  

 

Även om nya former introducerats under filmhistoriens gång, innebär det inte att de nyare 

formerna på något sätt är överlägsna de tidigare, de är snarare utvecklade för att tillgodose nya 

behov och för att tillvarata ny teknik inom filmen.27 Som exempel på en sådan utveckling tar 

Nichols upp utvecklingen av den handhållna kameran på 1960-talet, som gav filmaren möjlighet 

att vara praktiskt taget överallt utan att bära på tung utrustning. Vid denna tid uppkom den 

observerande representationsformen, som bland annat utmärks av en spontanitet och en tidigare 

inte upplevd närvaro, då filmaren kunde närma sig sina objekt utan att störa miljön alltför 

mycket, och på sätt få en mer äkta bild av verkligheten. 

                                                 
24 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 99. 
25 Ibid, s 99. 
26 Nichols, Bill  (1991) Representing Reality, s 32. 
27 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 100. 
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Viljan att hitta nya sätt att skildra och representera världen och filmens föränderliga tekniska 

förutsättningar är följaktligen det som frambringar nya representationsformer. Förespråkare för 

de olika representationsformerna är inte sena att framhäva just sin arbetsmetod som den 

ultimata, men Nichols avvisar detta och menar alltså att det endast är formen som förändras och 

inte representationens kvalitet.28 Alla former sätter tonvikten på olika saker i framställningen och 

de kommer alla att visa sig ha svagheter. Detta leder i sin tur till att en ny representationsform 

skapas för att förbigå de begränsningar som den tidigare ägde.29 Med Nichols resonemang kan 

man alltså aldrig ange ett absolut antal representationsformer, utan man får utgå ifrån en 

dynamik inom dokumentärfilmens uttryckssätt. Man väljer också sällan helt bort gamla former, 

man gör istället en annan till den dominanta.  

 

Nedan följer en genomgång av de sex representationsformerna, och vad som kännetecknar dem. 

 

THE POETIC MODE 

Den poetiska representationsformen 

 

Poetiska dokumentärfilmer har sina rötter i modernistiskt avantgarde och kännetecknas främst 

av sitt abstrakta bildspråk och sin avsaknad av klippmässig kontinuitet. Formen fokuserar på 

stämning och intryck snarare än fakta och argumentation, vilket gör att man lätt kan avfärda 

dessa filmer som endast experimentfilmer. I själva verket kan man se dem som en länk mellan 

fiktion och dokumentär, då man tydligt använder fiktionsfilmens bildspråk, men avbildar en 

orörd verklighet. Det som främst gör dem till dokumentärer är att källmaterialet i filmerna är 

tagna ur verkligheten. Modernismen ställde sig i kontrast till den tidigare realismen, i detta fall 

genom att nästan helt utesluta en narrativ ur dokumentärfilmen. Man kan diskutera kring om 

den poetiska representationsformen verkligen utgör en subgenre till dokumentärfilmen eller om 

den i själva verket är en form av experimentell konstfilm. Nichols diskuterar detta och kommer 

fram till att trots att man vid de flesta av dessa filmers uppkomst mellan 1930 – 1960 sett dem 

som experimentell film, kan man idag i efterhand placera dem i dokumentärfilmsgenren. Nichols 

menar att det handlar om vilket teoretiskt sammanhang man placerar dem i och betonar vikten 

av denna subgenre i förhållande till de andra.30 

                                                 
28 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 101. 
29 Nichols, Bill  (1991) Representing Reality, s 33. 
30 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 102 
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Kännetecken för den poetiska representationsformen 

• Abstrakt bildspråk 

• Bygger på stämning snarare än fakta 

• Källmaterialet är verklighetsbaserat 

• Gränsar till fiktion 

 

THE EXPOSITORY MODE 

Den förklarande representationsformen 

 

Den förklarande representationsformen använder sig av retorik och argumentation, framför 

estetik. En förklarande dokumentärfilm riktar sig direkt till tittaren, och tillhandahåller världen 

genom en speciellt utvald synvinkel och har också en särskild historia att berätta.31 Förklarande 

dokumentärfilmer använder sig ofta av berättarröst (även kallat voice-of-god) där berättaren aldrig 

ses i bild, eller ens identifieras.32 Användandet av berättarröst gjorde tidigt att en norm skapades, 

där berättaren var en vältalig man, med mörk och trygg röst. Denna norm har följt oss till dagens 

dokumentärfilmer. Det finns även en variant som kallas voice-of-authority där berättaren ibland 

syns i bild och det har betydelse för trovärdigheten vem han är.33 Ett exempel på detta kan vara i 

nyhetsmagasin, där reportern utstrålar trygghet och trovärdighet. 

 

Den förklarande dokumentären bygger alltså på det talade ordet. I motsats till hur film 

traditionellt fungerar, så är bilderna sekundära och deras funktion är främst att illustrera och 

belysa det som sägs.34 Bilderna är beroende av texten för att få mening. Texten kommer från en 

okänd källa och okänd fysisk plats, men skall ändå associeras till objektivitet och kunskap.35 

Exempel på detta kan vara berättarrösten i ett nyhetsinslag, där bilderna illustrerar det nyheten 

handlar om. Här kan man också finna ytterligare en av de saker som är karakteristisk för den 

förklarande representationsformen, nämligen klippningen. Precis som bilderna i sig så är 

klippningen underordnad texten, och då får kontinuitet, både tids- och platsmässig, ge vika för 

det som stärker textens argument.36  

 

                                                 
31 Nichols, Bill  (1991) Representing Reality, s 34. 
32 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 105 
33 Ibid, s 106. 
34 Ibid, s 107. 
35 Nichols, Bill  (1991) Representing Reality, s 35. 
36 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 107. 
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Den förklarande representationsformen kan ses som idealiskt om filmskaparen vill framföra en 

speciell åsikt och på ett effektivt sätt tilltala människors sunda förnuft och få dem att hålla med. 

Formen lämnar inte utrymme för ifrågasättande och visar sällan upp en mångfacetterad 

verklighet. 

 

Kännetecken för den förklarande representationsformen 

• Fakta viktigare än estetik 

• Vanligt med berättarröst 

• Bilderna är mindre viktiga än texten 

• Lämnar lite utrymme för ifrågasättande 

 

 

THE OBSERVATIONAL MODE 

Den observerande representationsformen 

 

De tidigare formerna, de poetiska och förklarande, koncentrerade sig sällan på att filma vanliga 

människor i en normal miljö för att stärka sina argument, utan förlitade sig på en något 

arrangerad verklighet. Den observerande representationsformen kontrasterar mot detta genom 

att ställa frågan; Vad händer om filmaren bara observerar verkligheten, utan att själv deltaga i 

den eller påverka den? 37 

 

Som tidigare nämnts så bidrog utvecklingen av den handhållna 16mm-kameran tillsammans med 

de lätta bandspelarna till att filmarna rörelsefrihet ökades och man kunde vara på platser där man 

tidigare av praktiska skäl inte kunnat befinna sig. Det var särskilt under 1960-talet som denna 

teknik utvecklade sig och det var också då som de observerande filmerna växte fram.38 

 

Medan de poetiska och förklarande representationsformerna förespråkar kontroll över 

omständigheterna kring filmandet, i form av arrangerade situationer, och tekniska anpassningar, 

tar den observerande formen med sig sina normer ända in i slutproduktionen. För att ge en så 

sann bild av verkligheten som möjligt så undviker man filmmusik, ljudeffekter, berättarröst och 

man repeterar inte händelseförlopp inför kameran om man missat att filma det, något som 

                                                 
37 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 109. 
38 Ibid, s 109. 
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annars är vanligt i andra former av dokumentärfilm.39 Man använder sig inte heller av intervjuer, 

då det skulle röja filmarens närvaro och ge denne en identitet.40 

 

Föremålet för de observerande filmerna är ofta människor, eller sociala aktörer som Nichols 

benämner dem. Aktörerna interagerar med varandra och ignorerar filmmakarna. De har även 

ofta egna personliga problem eller kriser som utgör handlingen i filmerna och dessa bidrar även 

till att aktörernas uppmärksamhet fästs på något annat än filmarnas närvaro. Här ligger 

berättarsättet väldigt nära den som fiktionsfilmen använder sig av och det ställer högre krav på 

publikens uppmärksamhet och förmåga att bedöma aktörernas personligheter och handlingar.41 

 

Men formen skapar också en hel del etiska problem, speciellt gällande tittarens roll. Nichols 

menar att betraktaren sätts i en obekväm situation genom att tittandet angränsar till voyeurism. I 

fiktion befinner man sig väldigt nära karaktärerna och man hör och ser allt det gör, oavsett 

situation. När samma sak sker i dokumentär finns en risk att själva nöjet i att observera tar 

uppmärksamhet från vad filmen egentligen berättar. Den känslan förstärks också när det 

föreligger en risk att personen i fråga inte vet under vilka förutsättningar den observeras. 42 

 

Något annat man kan fråga sig är om filmaren verkligen kan undgå att påverka det den 

observerar. Risken är stor att filmaren stör verkligheten omedvetet och indirekt genom sin blotta 

närvaro. Skulle aktörerna göra det de gör om de inte var observerade? Väljer filmaren medvetet 

ut aktörer som han förväntar sig ska ha ett visst beteende? Om aktörerna vet om syftet med 

filmarens närvaro, kommer de då att agera på ett sätt som på något sätt lyfter fram dem i ett 

positivt ljus?  Kan filmaren försäkra sig om att aktörerna överhuvudtaget är medvetna om vad 

det deltar i, och förstår de i så fall konsekvenserna av det? Det är omöjliga frågor att svara på 

och dessutom paradoxer som förföljer den observerande dokumentärfilmen, liksom den 

förföljer antropologiska studier i stort. 43 

 

Nichols ger ett exempel på en film som tydligt visar de problem som representationsformen 

medför, nämligen Leni Riefenstahls Triumph des Willens från 1934. Filmen dokumenterar det 

tyska Nazistpartiets massmöte i Nuremberg och Hitlers tal till folket.  Riefenstahls kamera 

dokumenterar det som till synes skulle ha skett även om hon inte varit där, men i själva verket så 

                                                 
39 Nichols, Bill  (1991) Representing Reality, s 41. 
40 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 110. 
41 Ibid, s 111. 
42 Ibid, s 111. 
43 Nichols, Bill  (1991) Representing Reality, s 39. 
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var hela massmötet arrangerat till stor del för filmens skull. Riefenstahl hade enorma resurser, 

och hade ett nära samarbetade Hitlers och Nazistpartiets marknadsföringsavdelning. Mötet och 

de olika händelserna planerades efter hur filmningen skulle gå till, och vissa tal togs till och med 

om vid senare tillfällen, för att tekniska missförhållanden gjort att originalen inte gått att 

använda. Det här exemplet visar på ett extremt sätt problematiken i hur filmaren påverkar den 

värld den observerar, trots att man påstår motsatsen. 44 

 

Sammanfattning av den observerande representationsformen 

• Filmaren observerar utan att deltaga 

• Man undviker pålägg och dramatiseringar 

• Etiska problem uppstår lätt 

 

THE PARTICIPATORY MODE 

Den deltagande representationsformen 

 

Samhällsvetenskapliga studier har länge byggt på deltagande studier av sociala grupper, som 

exempelvis antropologi, där forskaren lever med ett folk under en längre period och sedan 

analyserar sina betraktelser. Sådana studier kräver att forskaren är aktivt deltagande, och den 

deltagande dokumentärfilmen fungerar på precis samma sätt. Dokumentärfilmarna befinner sig 

inuti den värld de visar och försöker ge oss en känsla av hur det är att som filmmakare befinna 

sig i en situation och hur den situationen påverkas av ens närvaro. Graden av påverkan är det 

som skiljer olika typer av deltagande dokumentärfilmer från varandra.45 

 

När man tittar på en deltagande dokumentär förväntar man sig att få ta del av den verkliga, 

historiska världen som den ser ut genom filmarens ögon. Filmaren lämnar berättarröst och 

flugan-på-väggen-perspektivet och blir istället själv en social aktör, en deltagare. Nichols påpekar 

dock att filmaren aldrig kan bli en aktör på samma villkor som andra, då kameran ger honom 

makt, eller åtminstone potentiell makt, över vad som händer.46 

 

Det som kännetecknar den deltagande dokumentären är mötet mellan filmskapare och aktör och 

hur deras möte gestaltas. Precis som i den observerande dokumentären är etiken viktig när det 

                                                 
44 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 113. 
45 Ibid, s 115. 
46 Ibid, s 116. 
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gäller förhållandet mellan den som håller i kameran och den som är framför den. Nichols ställer 

frågor som; Hur fungerar interaktionen mellan filmmakare och aktör? Till vilket känslomässigt 

pris kan filmmakaren tvinga fram en berättelse? Vad har filmmakaren för ansvar för 

känslomässiga konsekvenser hos aktören? 

 

Själva deltagandet i dokumentären är alltså det att filmaren är där, rent fysiskt och det filmen 

berättar uppstår i ett möte, en dialog. Då historien inte drivs med hjälp av berättarröst eller andra 

hjälpmedel, ställs stora krav på tittaren att utifrån dialog och personliga uttryck bygga upp en 

intrig. Att filmaren deltar som aktör ger honom också makt att påverka, genom att exempelvis 

provocera eller kritisera de andra aktörerna. 

 

Ännu en stor skillnad mellan deltagande dokumentär och observerande är att där man i 

observerande dokumentärfilm förväntar sig att få se det som hade hänt även om inte kameran 

varit där, så får man i deltagande se det som bara kan hända om filmaren och kameran är 

närvarande. På grund av detta, menar Nichols, så är den observerande representationsformen 

kanske den som har störst chans att skildra sanningen.47 

 

Det finns en annan aspekt av den här representationsformen, där mötet mellan aktörerna inte 

sker på lika villkor. Ibland räcker det inte med att följa en händelse, ibland måste man förtydliga 

saker och se dem i ett större historiskt perspektiv genom att ta ett steg bakåt och kommentera 

den. Här använder man sig istället av intervjun som uttryckssätt.48 Med hjälp av intervjuer kan 

filmaren närma sig de som medverkar i filmen på ett mer formellt och koncentrerat sätt, och 

tydliggöra ett visst argument utan att tillgripa tekniker som berättarröst eller textskyltar. 

Intervjuer är en speciell sorts kommunikation, som till stor dels styrs av egna normer och 

principer. Maktförhållandet mellan intervjuare och informant är inte jämnt, då intervjuaren är 

den som styr dialogen efter vad denne vill få berättat. Man använder sig ofta av flera 

informanter, och deras intervjuer kan berätta en historia ur flera perspektiv. Man kan även 

använda sig av intervjuer för att knyta en historisk händelse till nutiden. Exempel på detta är 

filmer om andra världskriget, där man blandar autentiska bilder från kriget med intervjuer 

inspelade idag, och på så sätt skapar man en levande berättelse.49 

 

                                                 
47 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 116. 
48 Ibid, s 121. 
49 Ibid, s 122. 
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Kännetecken för den deltagande representationsformen 

• Filmaren är aktivt deltagande 

• Man undviker pålägg, såsom berättarröst 

• Man använder sig av intervjuer 

• Intervjuer kombineras med arkivmaterial 

 

THE REFLEXIVE MODE 

Den reflexiva representationsformen 

 

Medan deltagande dokumentärfilm fokuserar på mötet mellan filmaren och dess objekt, 

koncentrerar sig den reflexiva dokumentären på mötet mellan filmaren och tittaren. Man skiftar 

fokus från enbart den historiska världen, till filmen som sådan och dess problematik. I den här 

sortens dokumentärfilm är det lika viktigt hur verkligheten skildras, som vad i verkligheten som 

skildras, för att slutligen ge tittaren inte bara en bild av verkligheten sett genom en dokumentär, 

utan också dokumentären sedd som ett verktyg att representera verkligheten.50 

 

Den reflexiva representationsformen vill få oss att ifrågasätta realismen i dokumentärfilm. 

Nichols ger ett tydligt exempel på hur man kan åstadkomma detta i filmen Surname Viet Given 

Name Nam (1989), där första delen av dokumentären visar vietnamesiska kvinnor som inför 

kameran beskriver hur deras liv påverkats av kriget. Halvvägs in i filmen avslöjas att kvinnorna i 

själv verket är amerikanska medborgare som inte varit i Vietnam sen barndomen och 

berättelserna de berättat är inte deras. Men själva redogörelserna är inte påhittade, de är bara 

upplevda av andra kvinnor än de som finns framför kameran. På detta sätt får filmmakaren 

tittaren att ifrågasätta dokumentärens form och vad som egentligen är sanning på ett effektivt 

sätt.51 

 

Vissa filmer går ett steg längre för att utmana tittaren genom att ge sken av att vara en 

dokumentär, när det i själva verket handlar om ren fiktion. Ett exempel på en sådan film är 

kortfilmen No Lies (1975) av Mitchell Block. I filmen filmar en student ett samtal med sin 

flickvän, och allt tyder på att samtalet är autentiskt. Under konversationens gång växlar de från 

lättsam uppsluppenhet till tårar då flickvännen berättar att hon blivit våldtagen. Det är inte 

förrän filmen är slut och eftertexterna visas tittaren blir medveten om att personerna i filmen är 

                                                 
50 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 125. 
51 Nichols, Bill  (1991) Representing Reality, s 57. 
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skådespelare. Filmer som dessa vill frambringa en aha-känsla hos tittaren och få denne att 

ifrågasätta vilken sanning dokumentärfilm egentligen representerar och samtidigt ifrågasätta 

sättet man tittar på film.52 

 

Kännetecken för den reflexiva representationsformen 

• Relationen mellan filmen och publiken viktig 

• Fokuserar på hur verkligheten skildras 

• Ifrågasätter realismen i dokumentärfilmer 

 

THE PERFORMATIVE MODE 

Den performativa representationsformen 

 

Precis som den poetiska så hittar den performativa representationsformen alternativa vägar att 

ge tittaren en upplevelse, samtidigt som den också ifrågasätter vad kunskap egentligen innebär. 

Vad mer än ren fakta kan få oss att förstå saker? Performativ dokumentärfilm lyfter fram känslor 

som en viktig källa till kunskap och förståelse.53 Gemensamt för performativa dokumentärfilmer 

är att de lämnar den realistiska formen, och anammar istället konventioner som man tidigare 

kopplat samman med poetisk dokumentär eller fiktionsfilm. Det är inte ovanligt att man 

använder sig av exempelvis filmmusik, slow-motion eller att man dramatiserar händelser för att 

förstärka ett argument.54   

 

Filmerna visar ofta världen ur en subjektiv vinkel, vi ser världen som den ser ut för karaktärerna i 

dokumentären. I Marlon Riggs film Tongues Untied (1991) får tittaren uppleva hur det är att vara 

svart och homosexuell i USA idag. Riggs blandar historiska bilder från demonstrationer, med 

dikter och dramatiseringar för att visa hur han själv ser världen. De sociala grupper som oftast 

porträtteras i performativ dokumentärfilm är sådana som tidigare varit underrepresenterade, 

såsom kvinnor, etniska minoriteter och homosexuella. Filmer om sådana grupper har oftast 

handlat om ”dem”, medan de nu handlar om ”oss” i större utsträckning.55 

 

                                                 
52 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 127. 
53 Ibid, s 130. 
54 Ibid, s 134. 
55 Ibid, s 132. 
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Ytterligare ett exempel på vad som gör performativ dokumentärfilm speciell, och vad som skiljer 

den från andra representationsformer är Night and Fog (1955) som skildrar förintelsen under 

andra världskriget. Filmen verkar på ytan vara en förklarande dokumentärfilm, med sina 

arkivbilder och historik, men den personliga berättarrösten från en överlevande från Auschwitz 

gör att filmen inte bara blir en berättelse om en oerhört tragisk händelse, det blir hans berättelse.56  

 
Sammanfattning av den performativa representationsformen 

• Ifrågasätter innebörden av termen kunskap 

• Anammar fiktionens konventioner 

• Använder ofta en subjektiv vinkel 

• Representerar ofta sociala grupper 

 

                                                 
56 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s 135. 
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Nichols sammanfattar här när de olika representationsformerna uppkommit. Därtill beskriver 

han vilka drag som var dess styrka och – med kursiv stil – vilka drag som var dess svaghet. I 

tabellen framgår också att han menar att all dokumentär härstammar från fiktionsfilm. 

 

 
Hollywood fiction [1910s]  Fictional narratives of imaginary worlds 

Absence of ”reality” 

 

Poetic Documentary [1920s] Reassemble fragments of the world poetically 

Lack of specificity, too abstract 

 

Expository documentary [1920s] Directly address issues in the historical world 

Overly didactic 

 

Observational documentary [1960s] Eschew commentary and reenactment, observe things 
as they happen  

 
Lack of history, context 
 

Participatory documentary [1960s] Interview or interact with subjects; use archival film to 
retreive history 

 
Excessive faith in witnesses, naive history, too intrusive 
 

Reflexive documentrary [1980s] Question documentary form, defamiliarize the other 
modes 

 
Too abstract, lose sight of actual issues 
 

Performative documentary [1980s] Stress subjective aspects of a classicaly objective 
discourse 

 
 Loss of emphasis on objectivity may relegate such films to the 

avant-garde; “excessive” use of style 
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Kommentarer, kompletteringar och kritik 

 

Om man exempelvis jämför Bill Nichols Representing Reality som kom ut 1991 med Introduction to 

Documentary från 2001, så har Nichols inte bara lagt till två representationsformer, han har även 

tagit bort den han kallade den interaktiva representationsformen. Dessa förändringar har skett 

till synes okommenterade, men argumenten för att göra detta styrks indirekt i hans text, då han 

menar att representationsformerna inte är något konstant, utan hela tiden måste genomgå 

förändringar. Den interaktiva representationsformen liknar i mångt och mycket den deltagande 

representationsformen, med den skillnaden att den senare är mer utvecklad och komplex.  

 

Då Nichols är en av de mest använda och omtalade dokumentärfilmsteoretikerna är det fullt 

naturligt att han ofta blir kritiserad och ifrågasatt. Stella Bruzzi är författare och filmföreläsare i 

England och har skrivit boken New Documentary: A Critical Introduction (2000). 

 

Bland det första som Bruzzi tar upp i sin bok är hur skeptisk hon är mot Bill Nichols 

representationsteorier.57 Hon menar att det finns flera andra filmteoretiker vars idéer är minst 

lika starka och användbara inom dokumentärfilmsteorin, men ändå har Nichols blivit något av 

den ledande teoretikern inom det här fältet, något som man tydligt märker i många böcker och 

studier. Bruzzi menar dock att Nichols representationsformer är förlegade, det går inte längre att 

kategorisera dokumentärfilm i enbart en kategori i taget. Hon citerar även Nichols; ”None of 

these modes expel previous modes, instead they overlap and interact. The terms are partly 

heuristic and actual films usually mix different mode although one mode will normally be the 

dominant”. Bruzzi menar här att Nichols i själva verket erkänner att hans representationsformer 

lämnar mycket att önska då de ändå måste kombineras och hon menar att det då är ett 

meningslöst kategoriseringssystem.58  

 

Jag kan se en poäng i hennes kritik när det gäller just detta. I Nichols definitioner av 

representationsformerna ges väldigt lite utrymme för filmer som inte domineras totalt av en 

form. Om den här kritiken är befogad finns det en risk att det kan påverka min analys. Man kan 

hävda, precis som Bruzzi här gör, att ett kategoriseringssystem är meningslöst om kategorierna 

ändå tenderar att gå in i varandra. Men frågan är om systemet verkligen är meningslöst? Att en 

film blandar flera olika former kan kanske skänka filmen en komplexitet och pluralism. Genom 

                                                 
57 Bruzzi,Stella (2000) New Documentary: A critical introduction, s 1. 
58 Ibid. s 2. 
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att kombinera representationsformer kanske man ger filmen en mångfacetterad röst, och 

förmåga att säga flera saker på samma gång och därigenom uppfylla flera syften.  

 

Den främsta kritiken Bruzzi framhäver är dock att Nichols teorier påvisar att dokumentärfilmen 

rent historiskt har utvecklats från att ha varit primitiv i sin framställning till att vara mer 

sofistikerad och personlig.59 Hon menar att problemet är att genom att han indirekt menar att 

vissa av representationsformerna är primitiva så säger han felaktigt att de också är tidiga former. 

Nichols sammankopplar bland annat den förklarande representationsformen med trettiotalets 

dokumentärfilm, något som Bruzzi menar är direkt felaktigt och att användandet av berättarröst, 

det som är typiskt för förklarande dokumentärfilmer, idag är minst lika populärt som då. Hon tar 

upp flera exempel på hur felaktigt han sätter en tidstämpel på olika kategorier av film, hur 

representationsformer som Nichols härrör till moderna filmfenomen i själva verket existerat 

sedan 20-talet. 

 

Jag tar här upp Bruzzis kritik för att belysa att kritik mot representationsteorierna existerar och 

att jag tagit det i beaktande. Utöver denna kritik kan man se hur användandet av 

representationsformerna som analysverktyg kan ställa till andra problem.  

 

En brist som jag ser hos representationsformerna är att man tenderar att lägga alltför stor fokus 

på dokumentärfilmens form och mindre på dess innehåll. Det kan vara riskabelt att sätta en film 

i en viss kategori utan att ta hänsyn till vad som sägs. Nichols teorier tar inte heller upp frågor 

om distribution eller visningssammanhang. 

 

 

                                                 
59 Bruzzi, Stella (2000) New Documentary: A critical introduction, s 103. 
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Filmer om filmer 
 

Det finns väldigt litet skrivet om filmer om filmer, men i boken Movies about the Movies: Hollywood 

reflected skriver Christopher Ames om filmer med filmvärlden som tema. Han diskuterar bland 

annat svårigheten med att försöka visa sanningen bakom kameran, då bakom-kameran-filmen 

även den görs med bas i samma arena, nämligen filmvärlden.  

 

Tidiga kritiker oroade sig för att filmer som visade vad som skedde bakom kameran på 

filminspelningar skulle förstöra den illusionistiska magi som filmmediet besitter. 1937 skrev New 

York Times en artikel om filmer om filminspelningar. Artikeln jämförde den typen av filmer 

med en striptease. Artikelförfattaren hävdade att filmbranschen tidigare förnekat att man visade 

en konstruerad verklighet, men antalet filmer som behandlade filmbranschen gjorde att publiken 

fått en inblick i arbetet och förstod att ”även manliga stjärnor sminkar sig och man formligen 

snubblar över kameror, sladdar och kulisser i papier-maché på en filminspelning”. I artikeln 

menade man dock även att det fortfarande var en romantiserad bild av Hollywood60 som 

presenterades.61 

 

Författaren menade även att filmbranschen aldrig skulle komma att avslöja några av sina mer 

tekniska hemligheter, filmprocessen, studion, miniatyrer och specialeffekter. Men filmhistorien 

har visat att detta påstående var fel, alla de sakerna har avslöjats i bakom-kameran-filmer under 

åren och ändå har inte illusionen brustit. De sista åren har dokumentärfilmer gjort att 

specialeffekter, speciellt datoranimationer blivit fascinerande i sig själva och insikten i 

filmskapande har snarare ökat intresset för film, än minskat det.62 

 

Publiken har vant sig vid att ha tillgång till material från ”bakom kulisserna” men ändå ser man 

på film på samma sätt som tidigare. Man har alltså lyckats att avslöja hur tricken går till men ändå 

fått dem att fungera. När man visar upp hur specialeffekter och andra filmiska knep går till visar 

man upp en alternativ verklighet som kontrasterar till och bryter ner den verklighet fiktionen 

bygger upp. Men eftersom dokumentärerna i stor grad använder samma grepp som fiktion och 

eftersom de ofta produceras av samma människor eller någon i direkt relation till de som gör 

fiktionsfilmen blir sanningen om filmbranschen ironisk och paradoxal. 

                                                 
60 Ames använder inte använder ordet Hollywood i den geografiska betydelsen, utan snarare som symbol för 
den amerikanska filmindustrin. 
61 Ames, Christopher (1997) Movies about the Movies; Hollywood reflected, s 5. 
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Hur kommer det sig då att man trots att man avslöjar tekniken bakom filmerna fortfarande kan 

upprätthålla illusionen av verklighet? ”Hollywood makes you pay attention to the pictorial world, 

not the means by which it brings it to you”.63 Ames menar att i fiktion är historien viktigare än 

tekniken bakom och klippning, specialeffekter och musikpålägg ska vara en naturlig del av 

filmen. Om tekniken bakom filmen sköts på korrekt sätt märker man inte att den är där. Ett bra 

tekniskt utförande är alltså avgörande för om man som publik ska låta sig förföras av filmens 

konstruerade verklighet. Det är först när en film exempelvis är dåligt klippt, har dåliga 

skådespelare eller är undermåligt regisserad som man påminns om att det man tittar på inte är 

verkligt. 

 

I den kontexten menar Ames att man ser ännu tydligare hur filmer om filmskapande hotar att 

störa den filmiska illusionen, och istället gör den att publiken tänker på saker som ljussättning 

och kameraplacering. Filmer om filmer har för avsikt att visa vad som döljer sig bakom kameran 

och dess lockelse ligger ju faktiskt i att publiken får veta något det inte är meningen att de ska 

veta. Publiken njuter av att se verklighetsillusionen brytas ner framför sina ögon. Men i själva 

verket rör sig dessa filmer i samma filmiska stil. Alltså uppkommer ännu en paradox här, då 

innehållet säger en sak och formen säger något annat. ”The content demystifies while the style 

mystifies; the content at least purports to reveal what is ordinarily hidden while the style 

continues the convention of hiding the mechanics of cinematic construction”64. Det uppstår 

alltså problem när en film åtar sig att berätta sanningen om en annan, då dokumentärens 

uppbyggnad och teknik i mångt och mycket liknar fiktionsfilmens. Vem ska studera sanningen i 

dokumentären?  

 

För att ytterligare belysa problematiken med att ett medium studerar sig själv, ett självrefererande 

medium, jämför Ames film med litteratur. Han menar att självrefererande litteratur skiljer sig 

markant från film. När en författare som James Joyce refererar till sig själv och till den verkliga 

världen associerar man inte till boktryckarkonsten och pappersmasstillverkning, medan filmer 

oftare refererar till de artistiska och tekniska förhållanden som råder kring inspelningen, och 

speglar inte sällan förhållandet mellan förmedlare och publik. Vi som publik har erhållit ett unikt 

förhållande till filmmediet.65  

                                                                                                                                                       
62 Ames, Christopher (1997) Movies about the Movies; Hollywood reflected, s 6. 
63 Ibid, s 6. 
64 Ibid, s 6. 
65 Ibid, s 6. 
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”One of Hollywood’s most telling characteristics is that, while appearing to draw attention to the 

mechanisms of its industrial processes, it masks one level of its operations by selectively 

highlighting another”.66 Samtidigt som dokumentären verkar avslöja alla filmskapandets 

hemligheter, så finns det också en risk att man genom att ge en aspekt av filmskapandet 

uppmärksamhet låter andra förbli dolda. Precis som i alla dokumentärer är urvalet en viktig 

fråga. Vad väljer man att visa upp och varför? Vad väljer man att inte visa upp och varför?  

 

Filmer om filmskapande gjordes redan på stumfilmstiden och inkluderar flera komiska 

dramatiseringar av exempelvis Charlie Chaplin67 och Buster Keaton68. Denna fiktionella genre 

handlade ofta om personer som sökte lycka och berömmelse, om filmstjärnor som möter 

motgångar och tragedier eller fattiga manusskribenter. Inte sällan framställdes producenter och 

regissörer som hänsynslösa affärsmän, som inte skydde några medel för att få sin vilja igenom. 

Nästan varje aspekt av filmbranschen skildrades i denna genre. 

 

Fram till mitten av femtiotalet var det den komiska skildringen av filmbranschen som 

dominerade. En av de första mer allvarliga dramatiska skildringarna var Sunset Boulevard69 kom 

1950 och det var också då som det uppstod en tydlig uppdelning mellan filmer som hyllade och 

sådana som kritiserade Hollywood70. Den kritiska fiktionsfilmen om filmbranschen har fortsatt 

sedan dess och några exempel på sådana filmer är The Purple Rose of Cairo71 (1985) och The Player72 

(1992), varav båda två förekommer i Ames filmanalyser. 73 

 

De första dokumentära skildringarna av fiktionsfilmer kom redan på trettiotalet, men få av dem 

finns bevarade idag. En av de få är The Making of a Great Motion Picture från 1936 som är en sju 

minuter lång dokumentär om filmen Anthony Adverse74. Filmens regissör är okänd, men den 

består av korta stycken från fiktionsfilmen med pålagd berättarröst som berättar om 

regissörerna, skådespelarna och handlingen.  

 

                                                 
66 Ames, Christopher (1997) Movies about the Movies; Hollywood reflected s 8. 
67 Chaplin, Charlie (1916) Behind the Screen  
68 Keaton, Buster, (1928) The Cameraman  
69 Wilder, Billy (1950) Sunset Boulevard  
70 Ames, Christopher (1997) Movies about the Movies; Hollywood reflected, s 193. 
71 Allen, Woody (1985) The Purple Rose of Cairo 
72 Altman, Robert (1992) The Player  
73 Ames, Christopher (1997) Movies about the Movies; Hollywood reflected, s 108-137 och 193-224. 
74 LeRoy, Mervin & Curtiz, Michael (1936) Anthony Adverse 
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Men det var inte förrän på 70-talet som det började bli vanligare att dokumentera 

filminspelningar. En av de tidigare filmerna var The Godfather: Behind the Scenes75 som egentligen 

bara var en förlängd trailer, där skådespelarna från filmen berättar om handlingen och sina 

rollkaraktärer. Dokumentären producerades för TV, men finns idag inkluderad på dvd-utgåvan 

av The Godfather Trilogy76. Det var också under det här årtiondet som Steven Spielberg och 

George Lucas medverkade i sina första bakom-kameran-filmer – The Making of Close Encounters of 

the Third Kind77 respektive The Making of Star Wars.78 Båda regissörernas filmer har sedan dvd-

formatets intåg efterföljts av ett omfångsrikt uppbåd av dokumentärer.  

 

Sedan dvd-filmens genombrott i mitten på nittiotalet är det inte längre meningsfullt med enskilda 

exempel, då det praktiskt taget görs dokumentärer om alla filmer som släpps idag. 

Dokumentärerna har bildat en egen genre. Vad innebär det för fiktionsfilmen? Vilka 

kännetecken finns för genren? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Abeles, Fredric (1971) The Godfather: Behind the Scenes. 
76 Coppola, Francis Ford (1972-1990) The Godfather Trilogy 
77 Riead, William (1977) The Making of Close Encounters of The Third Kind 
78 Guenette, Robert (1977) The Making of Star Wars 
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Analysmetod 
 

Jag kommer i denna undersökning utföra filmanalyser på fyra dokumentärfilmer. Nedan går jag 

igenom de olika områden som är relevanta för uppsatsens frågeställning. Jag baserar min 

analysmodell dels på vedertagen dokumentärfilmsteori, främst Bill Nichols teorier, och dels på 

observationer och antaganden jag kunnat göra baserat på den kunskap jag tillhandahållit i övrig 

teori och förstudien. Då Nichols teorier är något begränsande i det här fallet har jag valt att 

komplettera metoden med inslag från den övriga teorin och, i den mån jag anser att de behövs, 

egna relevanta frågeställningar. För att ge en bredare bild av dokumentärfilmerna använder jag 

mig ibland av ytterligare källor, där man diskuterar frågeställningar som jag ställer i analysen.  

 

Utifrån detta har jag utvecklat en analysmetod som fungerar som ett bra verktyg för att definiera 

genren dokumentärfilm om fiktionsfilm, samtidigt som den belyser problem kring 

dokumentärfilm i stort, och svagheter i dokumentärfilmsteorin. Syftet med analysen är att hitta 

mönster och normer i genren dokumentärfilm om fiktion. 

 

Representationsformer 

Nedan går jag igenom de områden som jag kan härröra direkt till Nichols teorier.  

 

Hitta den dominanta representationsformen 

 

Med hjälp av Bill Nichols teorier om representationsformer kommer jag att leta efter den 

uttrycksform som är dominant i vardera film. Varje representationsform har sin styrka och efter 

analysen hoppas jag kunna förstå varför man valt just en speciell form till respektive film. Jag 

kommer att gå igenom varje film och bryta ner dem i sina formmässiga beståndsdelar och sedan 

bedöma vilken beståndsdel, vilken representationsform som förekommer i störst utsträckning, 

eller som på annat sätt visar sig vara den viktigaste, mest betydelsebärande av dem. Då Nichols 

teorier står som grund kommer jag under denna punkt i första hand rikta in mig på filmens form 

och i andra hand på filmens innehåll. 
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Hitta övriga representationsformer 

 

Nichols menar ju som bekant att en film inte nödvändigtvis enbart använder sig av en enda 

representationsform, utan att det är vanligt att man kombinerar dem och att de flyter in i 

varandra. Jag kommer alltså även att leta efter sekundära representationsformer, alltså vilka 

ytterligare former filmen använder sig av. I vissa fall kan det vara så att det inte går att hitta 

någon dominant representationsform, utan bara ett flertalet underordnade. I de fallen kommer 

jag att diskutera varför man gjort de valen. 

 

Samtidigt som jag undersöker vilka representationsformer som filmen använder sig av kommer 

jag att gå djupare och ta hjälp av ett antal ytterligare punkter att diskutera utifrån. Nedanstående 

punkter är baserade på Nichols teorier, men utökade med för genren nödvändiga fråge-

ställningar. 

 

Relation till objektet 
 
I varje representationsform har filmaren och filmen ett unikt förhållande till sitt objekt. Nichols 

talar om filmarens relation till sina objekt och i hans fall är det aktörerna, de personer som 

medverkar han åsyftar. Jag kommer således att undersöka vilken relation filmaren har till sina 

aktörer, exempelvis regissören och skådespelarna i fiktionen. Vem är filmmakaren? Identifieras 

han och har han en observerande eller deltagande roll i dokumentärfilmen. Hur ser 

maktförhållandet ut? 

 

Då objektet i dessa fall inte bara är personerna utan även fiktionsfilmen i sig har jag utvecklat 

den här frågeställningen en aning. Jag kommer även att titta närmare på relationen som 

dokumentärfilmen har till själva fiktionsfilmen. Vilket släktskap finns och på vilket sätt yttrar det 

sig? Man kan exempelvis fråga sig hur mycket av filmen man dokumenterar man visar i 

dokumentären. Hur mycket av handlingen avslöjar man? Visas nyckelscener och slutscener? 

Finns det liknande element i den dramatiska uppbyggnaden av berättelsen i de båda filmerna? 

Vad innebär det för förhållandet mellan dokumentär och fiktion om så är fallet? 

 

Många dokumentärer produceras i efterhand, när filmen lanseras på dvd-format. Idag verkar det 

som om det är en naturlig del av filmprocessen att man gör en dokumentär om inspelningen, 

men till filmer som redan är inspelade får man göra dokumentärer i efterhand. Hur kommer det 
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sig att det plötsligt finns ett behov av sådana dokumentärer?  Jag kommer att kunna visa exempel 

på detta fenomen. Vad skiljer dokumentärer som är producerade i stunden mot dokumentärer 

som är producerade i efterhand? Påverkas relationen till fiktionsfilmen på något sätt när det gått 

lång tid tills dokumentären produceras?  

 

Då dokumentärer om fiktionsfilm ofta produceras i samförstånd mellan filmmakarna (de som 

gör dokumentären och de som gör fiktionsfilmen) kan man ifrågasätta trovärdigheten hos 

dokumentären. Även om sanningen som bekant är ett problematiskt begrepp så finns det ändå 

hos dokumentärfilmare en vilja att komma så nära sanningen som möjligt. Hur fungerar det när 

alla de som medverkar i dokumentären vet för vilket syfte den produceras? Finns det utrymme 

för kritik och undersökande journalistik? Vems sanning är filmaren ute efter? Trovärdighet och 

jakten efter sanning är centralt i dokumentärfilm, och dras på sätt och vis till sin spets här. 

 

Funktion 
 

En berättigad fråga när det gäller dokumentärfilm är vilken funktion den har. Vilket är egentligen 

intentionen? Vad vill man säga med filmen och varför? Ett alternativ är att filmen enbart har en 

marknadsförande roll, och att den produceras och visas för att dra uppmärksamhet till sitt 

objekt, fiktionsfilmen. Här kan man återgå till att titta på relationen mellan dokumentär och 

fiktion. Förväntas publiken ha tittat på fiktionsfilmen innan den tittar på dokumentären, eller 

skapar dokumentären en nyfikenhet inför fiktionen?  

 

Man kan också fråga sig om det finns filmer som kan stå på egna ben och som är i viss mån 

oberoende av sitt objekt. Finns det filmer som är tillräckligt intressanta i sig själva? Vilka element 

i filmerna är det då som gör dem intressanta och oberoende av sitt objekt? 

 

Precis som i många andra typer av dokumentärfilmer kan man här inte bara titta på vad som 

visas, utan man måste också lägga vikt vid vad som inte visas och fråga sig varför. Vilka aspekter 

av filmskapandet döljer man? Varför väljer man att inte visa vissa aspekter? Detta kan man 

givetvis koppla till filmens funktion, då en marknadsförande film rimligtvis inte framställer 

någon person eller händelse i dålig dager. Trovärdighetsbegreppet och vilka berättartekniska 

konventioner man använder sig av är också av stor vikt. 
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Analys 
 

Nedan följer fyra analyser av dokumentärfilmer. Varje analys börjar med en kort beskrivning av 

den film som dokumentärfilmen behandlar. Denna information är nödvändig för analysen, då 

det kommer att förekomma referenser till fiktionsfilmen däri.  

 

Jag ger därefter ett utförligt referat av dokumentärfilmen. Jag använder mig av många citat för att 

på ett effektivt sätt förmedla vilken ton dokumentären har. 

 

Därefter diskuterar jag ovanstående frågeställningar under varsin rubrik. Efter de fyra analyserna 

följer en diskussion. 

 

I analysen använder jag mig av begreppen filmen och dokumentären, där den första åsyftar 

fiktionsfilmen och den andra dokumentärfilmen om fiktionsfilmen. Jag använder mig även av 

begreppet aktörer i betydelsen deltagande personer i dokumentärfilmen, i enlighet med Nichols. 
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Making Taxi Driver 

 

Taxi Driver   Making Taxi Driver 

Produktionsår: 1976  Produktionsår: 1999 

Regi: Martin Scorsese  Regi: Laurent Bouzereau 

Längd: 114 minuter  Längd: 71 minuter 

 

Martin Scorsese hade redan 1972 uttryckt intresse för att regissera en film baserad på Paul 

Schraders manuskript om den ensamme och psykiskt instabile krigsveteranen Travis Bickle, men 

det var inte förrän han gjort succé med Alice doesn't live here anymore79 och Robert De Niro skapat 

sig ett namn genom sin roll i The Godfather: Part II80 som filmbolaget vågade satsa på filmen. Idag 

är Taxi Driver sedd som ett mästerverk och en kultfilm av både tittare och kritiker. 

 

Laurent Bouzereau har producerat och regisserat dokumentärer om filmer sedan 1994. En stor 

del av hans filmer har behandlat verk av Steven Spielberg, exempelvis The Making of Jaws81 och 

Beyond Jurassic Park82. Making Taxi Driver producerades exklusivt för dvd-utgåvan av Taxi Driver, 

som släpptes 1999. 

 

Handling 

 

The Making of Taxi Driver är en välstrukturerad dokumentär, där man går igenom filmens 

beståndsdelar i lugnt tempo. De som medverkar i dokumentären är främst regissören Scorsese 

och manusförfattaren Schrader, men även skådespelare som Robert De Niro, Jodie Foster, 

Harvey Keitel och Peter Boyle. De är intervjuade var för sig och tillsammans utgör deras 

skildringar berättelsen om arbetet med filmen. Det första som tas upp är filmens manuskript. 

 

Martin Scorsese fick upp ögonen för Paul Schraders manus till Taxi Driver genom deras 

gemensamme vän Brian de Palma. Manuset var originellt och de Palma menade att det skulle 

passa väldigt bra för den registil som Scorsese har. Schrader berättar om hur han fick idén till 

historien. 

                                                 
79 Scorsese, Martin (1974) Alice Doesn't Live Here Anymore 
80 Coppola, Francis Ford (1974) The Godfather: Part II 
81 Bouzereau, Laurent (1995) The Making of Jaws 
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I was a film critic, or trying to be a film critic (...) and a number of things went wrong 

in that my marriage broke up, somebody I was living with, that broke up and I was 

without a place to live. So I was kind of drifting around, didn't know quite what to do, 

and mostly staying in my car or in my ex girlfriend’s apartement. The power and heat 

were actually off.  I realized I hadn't spoken to anyone in several weeks and I'd been 

living in this kind of isolated environment and the metaphor with the taxi driver 

occured to me, as a metaphor for loneliness, a kind of drifting, male loneliness. And I 

just wrote two drafts of the script, continuosly for ten days, and it sort of jumped out 

of me, like an animal. 

 

Manuset var enligt utsago välskrivet från början, men en stor del av dokumentären hänges åt att 

berätta om hur man utvecklat karaktärerna i det. En metod som flera av skådespelarna 

anammade var improvisationer. Albert Brooks var en av dem som lade till dialog i sina scener 

och han förklarar hur det går till. 

 

People have this misconseption of what improvisation is. Improvisation isn't when the 

movie camera is rolling making stuff up, but it's done a lot earlier in a rehersal 

situation. And then out of that, what the actors do and what Marty likes is set in stone 

and then that's what you shoot. 

 

Det förekom även andra metoder för att ge karaktärerna ytterligare liv och skapa mer 

verklighetstrogna beteenden. Harvey Keitel baserade sin roll på en verklig hallick som jobbade i 

kvarteret där han växte upp, medan Jodie Fosters karaktär baserade sig på en ung prostituerad 

som Schrader träffade under inspelningen. 

 

I met this girl who was maybe fifteen, she was a working girl and I took this girl back 

to my room, my hotel and I said, you know, I just want you to meet somebody in the 

morning. I'm gonna give you some money, and that'll be that, you know, this is a 

purely social thing. But I was afraid, if I lost her, I would never find her again. So I 

paid her to stay on the sofa in the hotel suite and put a note under Martys door, and I 

said, I met Iris last night and we're gonna have breakfast at eight o'clock, come down 

and meet us. He came down, and a lot of what showed up in Jodie's performance we 

saw that morning in that girl. Speech pattern, sun glasses, the bread with the sugar and 

                                                                                                                                                       
82 Bouzereau, Laurent (2001) Beyond Jurassic Park 
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the jam on it, she was a junkie, it took a character that had been sort of theoretical and 

made it real. 

  

Robert De Niro har sedan länge varit känd för att han anammar en skådespelarteknik som kallas 

method acting. Enkelt uttryckt innebär tekniken att man inte bara spelar karaktären, utan man 

förvandlas till sin karaktär totalt. Målet är att sluta skådespela och bara reagera som personen 

man spelar skulle ha gjort.  

 

He got himself a a cab drivers license and he would go to a garage and pick up a real 

cab, and really drive the cab around New York. (...) So I was real impressed by this, 

you know and then I said I'm gonna get a cab drivers license and do the same thing, 

and then I said, wait a minute, that's crazy! I'm not gonna do it! 

Peter Boyle 

 

He was the ultimate method actor and he would not... Travis Bickle and my character 

would never have words together and he, you know, he didn’t want to have words 

together when we were between takes either. And I sort of respected that, I didn't go 

out of my way to make a conversation with him. So he played that guy, I mean, he was 

that guy during the breaks, he was that guy. 

Albert Brooks 

 
Även om filmen är ett drama innehåller den en del specialeffekter. Nästan femton minuter av 

dokumentären ägnas åt smink och skottskador. Dick Smith, som är den person som var ansvarig 

för den här avdelningen, berättar bland annat detaljer om hur han gick till väga för att få det att 

se ut som om De Niro rakat huvudet.  

 
Den senare delen av dokumentären ägnas åt filmmusiken och klippningen, båda saker som gett 

Taxi Driver en unik ton. De som ansvarat för själva hantverket i filmen framstår som pålästa och 

ivriga att få berätta om sin insats. 

 

Representationsformer 

Den dominanta representationsformen i Making Taxi Driver är den deltagande. Formen bygger 

på intervjuer och tillsammans med filmklipp från fiktionsfilmen och stillbilder från inspelningen 

utgör de hela dokumentärfilmen. Intervjuerna utförs i arrangerade miljöer och med fasta 

kameror. Exempelvis intervjuas Scorsese i en biosalong, Schrader befinner sig framför en 
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bokhylla med högar av papper och böcker i och Peter Boyle sitter i en inspelningsstudio, där folk 

arbetar i bakgrunden.  

 

Nichols menar att man i den deltagande representationsformen ofta använder sig av flera 

informanter för att berätta en historia ur olika perspektiv, och det är tydligt att så är fallet här. 

Upplägget är sådant att man går igenom följande områden i tur och ordning; Manuskript, 

skådespelarinsatser och skådespelarteknik, specialeffekter, efterarbete och filmmusik. De 

personer som kopplas samman med respektive område ges möjlighet att kommentera dem. 

 

Han menar också att det är vanligt att man använder sig av intervjuer för att göra en historisk 

händelse aktuell. Då Taxi Driver spelades in 1976 och det inte finns något filmat material från 

inspelningen är man totalt beroende av att skapa en dramaturgi och en känsla av att vara där 

genom att återskapa händelserna i efterhand.  

 

Making Taxi Driver verkar alltså uppfylla de kriterier som man kopplar samman med den 

deltagande representationsformen. Den enda konventionen som Nichols menar inte hör dit är 

musiken som förekommer under vissa partier. Man använder sig av originalmusiken till Taxi 

Driver även i dokumentären och den används däri för att sätta stämning och stärka bandet 

mellan dokumentär och fiktion. Därför kan man konstatera att dokumentären även har drag från 

den performativa representationsformen. 

Relation till objektet 
 

Making Taxi Driver producerades 23 år efter att Taxi Driver hade premiär och det påverkar 

självklart relationen mellan de båda. Kommentarer som de nedan skulle inte kunnat yttras om 

dokumentären inte var gjord i efterhand. 

 

I thought at the time that we were making a movie that would not appeal to many 

people, maybe to a darker side of some people. I was surprised when it had such an 

acceptance. 

Martin Scorsese 

 

People have asked why this particular film has survived and I think one of the reasons 

is that it is absolutely the real thing. I can't think of anything that's false in it, you 

know. 

Paul Schrader 



 36

 

Som tidigare nämnts producerades Making Taxi Driver som extramaterial till fiktionsfilmens 

dvd-utgåva och man kan därför rimligtvis anta att man som tittare förväntas ha sett filmen innan 

man ser på dokumentären. Alla filmens beståndsdelar gås igenom noggrant, inklusive 

nyckelscener och slutscener. Man diskuterar filmens handling och moral, diskussioner som ger 

filmen ett mervärde, och som också bekräftar ovanstående påstående. 

 

Laurent Bouzereau som regisserat Making Taxi Driver kommenterar relationen han har till sina 

arbetsgivare i en intervju på webbplatsen The Digital Bits83. 

 

I have nothing but great things to say about my relationships with the studios. I've 

been doing this work for six years - over six years - and, knock on wood, I've never 

had one problem. There's always dialogue and there's always ways of working things 

out, but like anything else in any kind of creative field, you sometimes have to make 

concessions and compromises so that the product works, because it is a product that 

you're designing. When there's money involved and everything, you can't just treat it 

as your own personal project. You have to work with a group of people and 

executives and everyone has ideas. It makes for a very collaborative effort. In my 

relationship with the studios, they've always been very supportive. Whenever I've had 

an idea, they've always listened. In most cases, they've always let me do what I wanted 

to do. 

 

Ur detta kan man avläsa att han gör filmer på uppdrag av filmbolag och är beroende av deras 

godkännande. Kan det då finnas utrymme för kritik i dokumentären? 

 

Vilken relation har filmmakaren till sina objekt? I intervjusituationer hör man inga frågor ställas 

och det enda som egentligen ger indikationer på att någon mer befinner sig i rummet är att 

aktörerna (i betydelsen medverkande i dokumentären) inte riktar blicken rakt in i kameran, utan 

strax bredvid. Man får en känsla av att de pratar med någon. Men inget de säger är i form av svar 

på frågor, man får inte känslan av att det pågår en dialog mellan filmmakaren och aktören. Det 

låter snarare som en monolog, där man berättar en anekdot utifrån ett förutbestämt ämne. 

 

                                                 
83 http://www.thedigitalbits.com  
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Funktion 
 

Då jag redan konstaterat att dokumentären kräver att man sett fiktionsfilmen först och att den 

bara finns att tillgå tillsammans med densamma är det inte problematiskt att fastställa dess syfte.  

 

Syftet med filmen är att ge tittaren en djupare kunskap kring filmen, inspelningen och de 

inblandade filmskaparna. Informationen ger filmen ett större djup och ökar intresset för 

skådespelare, regissörer och effektskapare. Dokumentären är alltså inte marknadsförande i 

bemärkelsen ämnad att få en större publik till fiktionsfilmen, utan fungerar snarare som ett 

mervärde. Som jag tidigare nämnt producerades Making Taxi Driver exklusivt för dvd och detta 

stärker ovanstående tes ytterligare. 

 

Allt som framkommer är inte nödvändigtvis positivt. Att Schrader var hemlös när han skrev 

manuset och att filmbolaget tvingade Scorsese att tona ner våldet i filmen är bara några saker jag 

tror att man dragit sig för att berätta om dokumentären var gjord 1976. 
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That Moment: Magnolia Diary 
 

Magnolia   That Moment: Magnolia Diary 

Produktionsår: 1999  Produktionsår: 2000 

Regi: Paul Thomas Anderson Regi: Mark Rance 

Längd: 190 minuter  Längd: 72 minuter 

 

Efter succén med Boogie Nights 1997 följde regissören Paul Thomas Anderson upp med det 

kritikerrosade dramat Magnolia som nominerades för flertalet Oscars, vann guldbjörnen i Berlin 

och vann pris för bästa utländska film på Guldbaggegalan i Sverige 1999.  

 

That Moment: Magnolia Diary spelades in med handkamera under hela arbetet med filmen och 

går bara att se på dvd-utgåvan av Magnolia. 

 

Handling 
 

Dokumentären är uppdelad i tre delar, där den första handlar om förberedelserna inför 

produktionen, den andra visar inspelningen och den tredje visar slutligen resultatet av arbetet. 

Anderson har uppenbara svårigheter att sälja in filmen hos finansiärerna och han uttrycker själv 

hur otålig han är att komma igång. 

 
I hate pre-production. I will be a calmer, wonderful, gentle, beautiful person come 

thursday, no, come tuesday. It's like I'm off and away, off and away, just get me on the 

fucking boat. Enough talk about building the boat, the boat is gonna be fine, we just 

have to do it now. 

 

Den andra delen, där vi får följa inspelningen, är uppdelad i en mängd olika segment. Innan varje 

segment visas en vit text på svart bakgrund. Den första lyder ”Day 1 of 79 – First shot”. Det är 

alltså vilken inspelningsdag av det totala antalet dagar som anges. Det är dessa skyltar som ger 

dokumentären en kontinuitet. Anderson inviger inspelningen med några väl valda ord. 

 

So this is the first shot of this movie, and I think we should all unashamedly try to 

make this a great movie. Don’t appologize, just try to make a really really really 

fantastic movie. Cause there’s no shame in that. Ok? Eh, great, so we’ll just do this. 
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Därefter får vi se ögonblicksbilder från inspelningen. Det finns egentligen ingen riktig handling, 

utan man befinner sig bara på plats och observerar konversationer mellan människor, utan att de 

nödvändigtvis för historien framåt. Det förekommer även intervjuer under filmen. De förefaller 

vara spontana och utförs ofta på inspelningsplatsen. Julianne Moore kommenterar manuset och 

regissören. 

 

I thought it was incredibly brave, that...  because one of the things that I think is so 

great about Paul and so wonderful about him is his humanity, and how emotional he 

is. There aren't many people that have the, have the desire or the, I don't know, the 

bravery to be that emotional, you know, Paul does that, he really goes there. And also 

it was clearly a very personal film, it really had, you know, it was dealing with issues 

like death and cancer and things that, you know, all those things that he was going 

through. That's what I thought was so, was such a standout about the movie, that it 

was grand, and you know, hugely emotional but really personal. 

 

Men alla intervjuer behandlar inte ämnen i direkt relation till filmmanuset. Jason Robards spelar 

en cancersjuk gammal man i Magnolia och berättar hur han själv innan filminspelningen precis 

tillfrisknat från en svår sjukdom. Han såg det som ett tecken att just han fick spela den rollen. 

Lite senare i dokumentären berättar han ytterligare en historia, som inte på något sätt har med 

fiktionsfilmen att göra. Under inspelningen cirkulerade det en bok som de medverkande kunde 

skriva något i, och Robards ville rita en groda i den. 

 

I drew one here, but it's terrible. See him? Looks like a lizard, a horn toad, a horn frog. 

Remember those horn frogs in the desert? Yeah, they're a lizard, they're called horn 

toads. They have a horn on them. They really have, uh, I worked with a mexican 

lizard, yeah, we killed him in a god damn show. They had a protest from the other 

actors. That son of a bitch was this big! 

 

Inspelningsdagarna går och plötsligt är vi framme vid dag 80 av 79. Schemat har alltså spruckit 

och den enda sekvensen vi får se från den här dagen är när Anderson uttrycker följande, följt av 

ett trött skratt. 

 

You know... No one cares about this fucking movie anymore, ok... There are more 
important things... Like, there's life and... love... 
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Efter 90 dagar reagerar också fotografen Robert Elswit på att inspelningen tar för lång tid. På 

frågan vad han känner inför Magnolia just nu svarar han; 

 

Eh, I'm happy it's ending, I can tell you that much! I mean, just look at this wall here, 

just look! January, February, March, April, May and now fucking June. It's been going 

on for quite a long time. (...) So by now it's a little bit like, you know, it's a long ---

Actually I think a lot of people are waiting for it to finish. 

 

Efter detta börjar del tre, som behandlar de händelser som skedde efter filmens premiär. Strax 

före premiärvisningen står Anderson och röker på hotellbalkongen tillsammans med 

skådespelaren William H. Macy.  

 

[Macy] Did you do the poster? 

[Anderson] Yeah. 

[Macy]  That's a great poster, the flower poster.  

[Anderson] Yeah, I did the poster, and I did the trailer. 

[Macy]  What do you mean you did the poster, you conseived it and someone drew it 

for you? 

[Anderson] Yeah, exactly.  

 

Anderson lämnar balkongen och går in. Macy vänder sig direkt till kameran. 

 

You know, he developed the film. He sent it to a lab, he just didn't like the work they 

were doing so he set up a lab in his bathroom and he developed the film. He ground 

the lenses they used in this film. 

 
Dokumentären slutar med att Anderson tar emot Guldbjörnen för bästa film i Berlin. Magnolia 

Diary får ett naturligt klimax i och med att Anderson får bekräftat att hans arbete var mödan 

värt. 
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Representationsformer 
 
I That moment: Magnolia Diary kan man hitta två representationsformer som båda utgör kärnan 

i berättandet. Den viktigaste, men inte nödvändigtvis den mest frekventa, av dem är den 

deltagande representationsformen, då intervjuer är den konvention som används mest för att 

skapa handling och beskriva aktörerna. Filmskaparen är aktivt deltagande då man får ta del av 

konversationer mellan denne och aktörerna och han har en märkbar närvaro. Flera personer 

talar direkt till kameran och i vissa situationer visar man en stor medvetenhet. Under en 

konversation mellan regissören Paul Thomas Anderson och skådespelaren Philip Seymour 

Hoffman - där man till en början pratar ledigt och skämtar med varandra – vänder sig Anderson 

mot kameran och säger ”Oh, don’t tape this!” och skrattar sedan ursäktande. Detta kan man se 

både som ett tydligt bevis på att kamerans närvaro påverkar aktörernas beteende och som ett 

litet inslag av den reflekterande representationsformen, eftersom den får tittaren att tänka på att 

vi faktiskt tittar på en dokumentär, och vilka begränsningar det för med sig.  

 

Den andra representationsformen som är framträdande är den observerande. I flertalet scener i 

dokumentären observerar kameran bara det som händer, utan att förklara eller deltaga på något 

sätt. Filmaren befinner sig på inspelningsplatsen och vi ser i långa klipp hur skådespelare och 

filmarbetare utför sina uppgifter till synes opåverkade av kamerans närvaro.  

 

Jag bedömer att dokumentären är till lika stor del observerande som deltagande, vilket kan verka 

paradoxalt. Här finns den svaghet jag tidigare nämnt i Nichols teorier. Om en film inte 

domineras av en enda representationsform, alltså om man inte kan hitta en form som är viktigare 

eller frekventare än de andra, är det då meningsfullt att använda sig av teorierna?  
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Relation till objektet 
 

Regissören bakom That Moment: Magnolia Diary, Mark Rance, finns med i eftertexterna till 

Magnolia som Project Documentarian. Han är alltså anställd på filmbolaget för att göra 

dokumentären och det gör att man kan dra flera slutsatser. Att han är en del av det han 

dokumenterar gör att hans roll som dokumentärfilmare blir problematisk. Trovärdigheten 

påverkas negativt och syftet med filmen kan tyckas uppträda tydligare. 

 

Dokumentären avslöjar ingenting av handlingen i Magnolia. Man nämner den överhuvudtaget 

inte mer än att man diskuterar några av filmens teman. I de observerande delarna ser vi scener 

spelas in, men vi vet inget om sammanhanget. Detta bidrar till att man inte behöver ha sett 

fiktionsfilmen innan man ser dokumentären för att få behållning av den. 

Funktion 

 

Då dokumentären egentligen inte handlar om filmen Magnolia utan snarare endast inspelningen 

av densamma skiljer den sig från övriga dokumentärer. Den fungerar mer som ett personporträtt 

av regissören Paul Thomas Anderson. Vi följer honom genom hela inspelningen och får se hans 

reaktioner på det som sker runtomkring honom. 

 

Filmen har inte en direkt marknadsförande funktion, utan ger istället en djupare insikt och 

kunskap kring Anderson som regissör. 
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The Making of Back to the Future 

 

Back to the Future  The Making of Back to the Future 

Produktionsår: 1985  Produktionsår: 1985 

Regi: Robert Zemeckis  Regi: Les Mayfield 

Längd: 111 minuter  Längd: 14 minuter 

   

Back to the Future var Robert Zemeckis första stora film och utgjorde tillsammans med de två 

uppföljarna några av de största succéerna från åttiotalet. 

 

The Making of Back to the Future producerades för TV samma år som fiktionsfilmen kom och 

finns nu med på dvd-utgåvan av filmen.  

Handling 
 

The Making of Back to the Future är en kort och välstrukturerad dokumentär, där man 

behandlar ämnena handling, regissören, skådespelare, rekvisita och musik i nämnd ordning.  

 

Regissören Robert Zemeckis återger handlingen i intervjuform. ”Back to the Future is about a 

young man who accidentally is sent back in time.” Michael J Fox berättar intressant nog om sin 

karaktär i förstaperson. ”I find myself sent back to 1955. Same place, same town, same school. 

The twist is I’m the same age as my parents”. Zemeckis fortsätter: 

 

And what he does is he interferes with the course of history and he has to put it 

all back. (...) Personally he interferes with his parents meeting each other, hence 

they never fall in love, hence they never get married, hence they never have any 

kids and his own existence is in jeopardy. 

 

Manusförattaren Bob Gale, regissören Robert Zemeckis och producenten Steven Spielberg 

korsklipps sedan och berättar att manuset var färdigt fem år tidigare, men ingen ville ha med det 

att göra. Spielberg som var vän med Zemeckis privat tyckte dock att manuset var för bra för att 

låta det gå till spillo, så han beslutade sig för att finansiera projektet själv. 
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En stor del av dokumentären behandlar de problem som uppstod för att Fox spelade in tv-

serien Family Ties84 samtidigt som han medverkade i filmen. Fox förklarar hur det gick till och 

lyckas få det att låta som något positivt. 

 

Without at doubt the hardest thing about doing Back to the Future for me is that 

I’m still doing Family Ties. I wake up at nine or so and go to work from ten to six 

thirty at Family Ties, get in a car, drive to Universal Studios, work until about two 

thirty and then I go home, sleep and wake up. It’s pretty gruelling, although I kind 

of enjoy it. People say ‘How can you do that?’ and I say ‘Cause I have to, cause I 

said I would’, you know. 

 

Dokumentären lägger också fokus på rekvisita, som exempelvis tidsmaskinen som används i 

filmen och staden som byggdes upp från grunden på filmbolaget Universals utomhusstudio. 

Zemeckis berättar om bakgrunden till att man valde att bygga en stad istället för att filma på en 

riktig plats. 

 

A real location was out, because no one was gonna let us shut down their town, 

make it over into the 50s and then remake it again. So we used the Universal back 

lot, and we realized that the smart way to do it was to do all the 1950s stuff first 

and make the town look beautiful and pristine and wonderful and then just totally 

trash it down for the 1980s stuff, which is what we did! 

 

Man beslutade under filmens gång att göra orkesterbaserad musik. Kompositören Alan Silvestri 

berättar hur Zemeckis bett honom skriva ”stor” musik som skulle göra filmen till ett grandiost 

äventyr. Men filmen innehåller inte bara klassisk filmmusik, utan man lät artisten Huey Lewis 

medverka med två spår. Dessutom fick han en liten roll filmen. 

 

Well it’s a new thing for me, this acting. I didn’t really prepare. They wanted me to 

wear a brown suit and be a real nerdy thing, I don’t really see... I couldn’t really 

see the part you know. If this gets on MTV I'm finished. You kidding? History! 

Huey who? What happened to Huey Lewis? I don't know. He had a little bit part 

and nobody ever heard of him again. 

 

                                                 
84 Goldberg, Gary David (1982-1989) Family Ties 
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Dokumentären avslutas med att aktörerna försöker definiera vilken genre Back to the Future hör 

till. 

 

[Zemeckis] It’s a comedy, adventure, science fiction, time travelling love story. 

[Spielberg] It’s just got everything in it! 

[Fox] Yeah, it’s an action adventure, comedy, coming of age film. Musical! 

 

Representationsformer 

 

I och med att intervjun är den mest använda konventionen i filmen kan jag konstatera att den 

deltagande representationsformen är den dominanta. Aktörerna befinner sig på 

inspelningsplatsen under intervjuerna som kombineras och tillsammans bildar en 

sammanhängande berättelse. Vi hör aldrig filmmakaren ställa några frågor och han identifieras 

inte. Ett av kriterierna för deltagande dokumentärfilm är att man ska undvika pålägg såsom 

berättarröst och musik. Det förekommer ingen berättarröst, men musik förekommer konstant 

genom hela dokumentären. Här får den således performativa drag. 

 

Utöver detta förekommer det också en hel del observerande sekvenser från inspelningen där vi 

bevittnar de iblandade när de utför sina uppgifter. 

 

Relation till objektet 

 
Dokumentären produceras samtidigt som fiktionsfilmen och det förstår man genom att flera 

personer talar om sina förväntningar och förhoppningar inför premiären. En stor del av 

handlingen i fiktionsfilmen avslöjas, men ger egentligen inte mer information än en synops skulle 

göra. Man avslöjar inte slutet på filmen och man visar inte viktiga nyckelscener. Publiken 

förväntas att inte ha sett fiktionsfilmen. 

 

Som jag tidigare nämnt identifieras inte filmmakaren under dokumentärens gång. Den är 

däremot producerad och regisserad av Les Mayfield. Hans första arbete med dokumentärer om 

fiktionsfilm var som kameraman på The Making of Indiana Jones and the Temple of Doom85. Hans 

                                                 
85 Marshall, Frank (1984) The Making of Indiana Jones and the Temple of Doom 
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första egna produktion var en dokumentär86 om Peter Hyams film 2010. Sedan The Making of 

Back to the Future har han regisserat och producerat flera dokumentärer, däribland Hearts of 

Darkness: A filmmaker’s Apocalypse och A China Odyssey: Empire of the Sun, a film by Steven 

Spielberg87.  

Funktion 

 
The Making of Back to the Future är en väldigt okritisk dokumentär, som stundvis känns mest 

som en lång trailer. Det framkommer nästan inga negativa aspekter, trots att inspelningen som så 

många andra var kantad av problem. På samma dvd-utgåva av Back to the Future som denna 

dokumentär finns på kan man också hitta en nyproducerad dokumentär88 och genom att jämföra 

de båda kan man se vad man utelämnat. Man hade exempelvis stora problem att besätta 

huvudrollen. Nästan halva filmen hade filmats med skådespelaren Eric Stoltz innan man bytte ut 

honom mot Michael J Fox. Anledningen var att Stoltz helt enkelt inte var tillräckligt rolig.  

Det uppstod också en hel del ekonomiska problem under inspelningen, bland annat på grund av 

att Disney drog tillbaka sin finansiering då de tyckte att en del av filmens tema – en mor blir 

förälskad i sin blivande son – var för magstark för deras profil. Det finns fler exempel på saker 

som inte framkommer i den tidiga dokumentären, och här ser man tydligt hur tid påverkar 

innehållet. Den nya dokumentären riktar sig till dem som redan sett filmen.

                                                 
86 Mayfield, Les (1984) 2010: The Odyssey Continues 
87 Mayfield, Les (1987) A China Odyssey: Empire of the Sun, a film by Steven Spielberg 
88 Bouzereau, Laurent (2002) Back to the Future: Making the Trilogy 
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Lost in La Mancha 

 

The Man who Killed Don Quijote Lost in La Mancha 

Produktionsår: Uppgift saknas Produktionsår: 2002 

Regi: Terry Gilliam  Regi: Keith Fulton, Louis Pepe 

Längd: Uppgift saknas  Längd: 93 minuter 

 

Terry Gilliam började sin filmkarriär som en av medlemmarna i komikergruppen Monty Python 

på 60-talet och har sedan dess regisserat kritiker- och publikmässiga succéer som Brazil89 och 12 

Monkeys90, såväl som ökända fiaskon, speciellt då The Adventures of Baron von Munchausen91.  

 

Keith Fulton och Louis Pepe har tidigare regisserat en dokumentär92 om 12 Monkeys och blev 

tillfrågade att dokumentera även denna film.  

Handling 

 

1999 påbörjade regissören Terry Gilliam arbetet med sin tionde långfilm som skulle bli en 

nytolkning av Cervantes roman Don Quixote, historien om den galne, inbillningssjuke riddaren 

som slogs mot väderkvarnar och mot verklighetens karga sanningar. Det som var unikt med den 

här filmen var att Gilliam bestämt sig för att den skulle finansieras helt med europeiska medel, 

utan de amerikanska filmbolagens inflytande. Redan från början var Gilliam medveten om vilka 

problem som kunde uppstå med begränsad budget. 

 

We all know that we're working on a budget way below what we would normally need 

to make a film like this. It's a very heavy film for European shoulders. The budget on 

this thing is 32.1 million dollars, which by european standards without american 

investment is a big chunk of change. For what we're trying to do, it's about half of 

what we need! 

 

Filmen ska spelas in i Spanien, med mestadels spanska eller franska medarbetare. Redan från 

början kantas arbetet av problem, bland annat med undermålig rekvisita och frånvarande 

skådespelare. Trots muntliga överenskommelser är det svårt att få bl.a. skådespelerskan Vanessa 

                                                 
89 Gilliam, Terry (1985) Brazil 
90 Gilliam, Terry (1995) 12 Monkeys 
91 Gilliam, Terry (1988) The Adventures of Baron von Munchausen 
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Paradis till inspelningsplatsen. Anledningen är att det saknas skrivna kontrakt mellan 

producenterna och skådespelarnas agenter. 

 

It's not possible... we did the deal, I don't understand how it slides, because, and this is 

what kind of drives me crazy, it's that contracts are allowed to run this long --- to be 

this close to shooting and not have a contract is crazy. We are so fragile, we're just 

hanging on strings, and if we don't have any flexibility we're dead.  

 

Men Gilliam är inte den ende som oroar sig. Phil Patterson är regiassistent och Gilliams 

närmaste man. På frågan vad som oroar honom mest en vecka innan inspelningen ska börja 

svarar han;  

 

The first location that we shoot in is a NATO bombing range that I was told only 

operated a maximum of one hour per day. We don't really have any horses. Eh... We 

don't really have any actors. 

 

I första halvan av dokumentären framgår det tydligt att de inblandade är oroliga inför hur det 

egentligen kommer sluta. I en annan scen kommer filmteamet till den lokal som ska fungera som 

inomhusstudio. Det visar sig att det är en gammal flyghangar som inte används längre och det 

visar sig dessutom att det inte finns något ljuddämpande material någonstans i lokalen. Det 

medför att det inte går att spela in ljud i lokalen på grund av ekot. Gilliam uttrycker sitt ogillande. 

 

The sound is terrible here, I mean that was the first thing you said when we got here, 

this is... this is a warehouse! So I don't know how we do this? (...) There were no other 

studios? I mean sound is critical. I mean, I thought we were coming to a studio. A 

studio! I don't wanna do a film like this, I'm starting to get very nervous. 

 

Den första scenen som spelades in är dock en utomhusscen på just den plats som Patterson 

tidigare nämnde, ett ökenområde som militären vanligtvis använder som övningsfält. 

Inspelningsdagen börjar med att tagningarna förstörs av stridsflygplan som passerar. När de 

äntligen tystnar händer något som senare kommer bli en av orsakerna till att filmarbetet lades 

ner. Det soliga vädret som scenen kräver slår plötsligt om till storm och kraftigt regn. Man 

tvingas täcka över utrustningen, samtidigt som man kämpar för att fånga upp rekvisita som flyter 

                                                                                                                                                       
92 Fulton, Keith & Pepe, Louis (1996) The Hamster Factor and other tales of the twelve monkeys 
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iväg i den kraftiga översvämningen. När stormen ebbat ut bevittnar vi en konversation mellan 

Gilliam, Patterson och producenten Jose Luis Escolar. 

 

[GILLIAM] Are we covered by insurance for things like that? 

[ESCOLAR] I don't know honestly. There's nothing we can do about it. 

[PATTERSON] We have to come here in the morning to see if it has dried up, and see 

what we can do. This could be dry, it could be not. The weather might be shitty but--- 

[GILLIAM] It's gonna be... a mudhole! It's not gonna dry over night, no! It isn't, no! 

Interesting situation... 

[PATTERSON] Almost checkmate, but not quite. We'll wiggle out of this somehow. 

 

Området torkar emellertid upp över natten i så stor mån att man kan fortsätta filma. Scenen som 

ska filmas är en scen där Jean Rochefort, som spelar don Quixote, sitter till häst. Rochefort har 

tidigare haft hälsoproblem, men försäkrat att han klarar av inspelningen. Allting ser ut att gå bra, 

tills Gilliam bryter och går avsides med Patterson. 

 

[GILLIAM] Cut! (...) We're fucked! Did you see him sit on the horse? 

[PATTERSON] This is fucking crazy, he can't fucking act. He can't do it, it ain't gonna 

happen. 

[GILLIAM]  I was watching his face very carefully when he got up on that horse and it 

was just... oh fuck. 

[PATTERSON] He can’t ride like that and he certainly can't act like that. Honestly, I'm 

gonna go to the french (producers) and say we refuse to shoot Jean Rochefort on a 

horse until he's medically fit. 

 

När beslutet sedan tas att bryta även denna dag, behöver Rochefort hjälp av tre män för att 

komma ner från hästen och sedan måste han vila fyrtio minuter innan han orkar ta sig till bilen. 

Senare samma dag sitter han på ett flyg till Paris där hans läkare senare konstaterar att han har 

ådragit sig en prostatainfektion. Detta blir den slutgiltiga anledningen till att The man who killed 

Don Quixote aldrig slutförs. Läkarna kan inte låta Rochefort fortsätta jobba förrän han vilat upp 

sig och försäkringen som producenterna tecknat täcker inte hans sjukdom, då de anser att det 

beror på force majeur, något oförutsett eller som de säger; ”An act of god”. 

 

Dessa händelser leder till filmens klimax, då Gilliam till slut erkänner sig besegrad. 
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This is no way to make a film, even a small film. This is just crap. To make one like 

this is impossible. I mean, the fact is nothing is pushing us right now, there's no motor 

anymore in this. We're just waiting for the insurance company to tell us what to do. I 

like shooting things even if it's completely fucked up, at least there are some images, 

something to justify several years of work. (...) It's almost like I have forgotten about 

this film, it's like it doesn't exist. It can't exist, because if it does exist it's too painful. 

 

Rättigheterna till filmen ägs nu av försäkringsbolaget. 

 

Representationsformer 

 

Den dominanta representationsformen i Lost in La Mancha är den observerande 

representationsformen. Filmen berättas till sin största del genom att vi – publiken – observerar 

aktörerna under deras arbete. Vi får höra konversationer som till synes skulle ha ägt rum även 

om kameran inte varit där. Gilliam och de andra bar hela tiden myggor, så de var medvetna om 

att allt de sa kunde spelas in och visas upp, men utifrån de saker de säger bedömer jag att det 

inte bekom dem i stor grad. Tidigare redovisade citat tillsammans med nedanstående citat stärker 

det argumentet. Det senare yttras av Gilliam i stundens hetta, då en scen gås igenom med 

statister. 

 

Wakey wakey folks, don't just fuck about. I thought this was rehersed? This is NOT 

rehersed. Fuck! (...) On saturday we didn't have the extras? Since when? What's the 

point of having a rehersal without them? You need extras to do the rehersals, if you 

don't get them you'd better tell us so that we know in advance that we're fucked, we 

are fucked! And we didn't know it. I wanna know when we're fucked in advance, not 

in the middle of a shoot. 

 

Handlingen drivs framåt av konversationer och interaktioner mellan aktörerna. Under de 

observerande avsnitten av filmen riktar sig ingen av dem direkt till kameran, eller till personen 

som håller i den.  Nichols tar upp de etiska problemen med observerande dokumentärfilm och i 

det här fallet tror jag dessa kan vara intressanta att diskutera. Han menar ju att själva 

observerandet kan ta överhand, och gränsa till voyeurism. I Lost in La Mancha har tittaren hela 

tiden ett övertag, vi vet vad som kommer att hända, då filmens premiss är just den att den 

handlar om ett misslyckande. När Gilliam säger att han är orolig för hur saker kommer utveckla 

sig uppstår en spänning för tittaren, då vi vet att hans farhågor kommer besannas. 
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Men dokumentären uppfyller inte alla krav som Nichols satt upp för den observerande 

dokumentärfilmen. Han menar att man ska undvika pålägg som musik eller berättarröst och Lost 

in La Mancha använder båda konventionerna, vilket leder oss in på andra representationsformer 

som dokumentären anammar. 

 

Där händelseförlopp vi observerar måste klarläggas – ofta på grund av att vi saknar de 

förkunskaper aktörerna har - används berättarröst, en konvention som man sammankopplar 

med den förklarande representationsformen. Rösten tillhör skådespelaren Jeff Bridges och en av 

anledningarna till att filmmakarna valt en känd röst istället för att använda sina egna kan vara att 

man vill skänka filmen trovärdighet. Nichols talar om voice-of-god, där berättaren inte visas i bild, 

och voice-of-authority, där denne identifieras och det har betydelse för trovärdigheten vem han är. I 

det här fallet förefaller det vara en kombination av de två, om jag tillåts kombinera dem, då det 

inte framkommer förrän i eftertexterna vems röst det är, och även om man är medveten om det 

är det inte självklart vad han har för relation till det dokumentären handlar om och då är det 

svårt att bedöma hur det skulle påverka trovärdigheten. 

 

Även när det gäller den förklarande observationsformen använder Lost in La Mancha endast 

vissa inslag. Den uppfyller inte kraven på att bilderna ska vara sekundära till texten och inte 

heller påverkas klippningens kontinuitet av berättarrösten.  

 

Den tredje konventionen som driver historien framåt är intervjun, som är ett kännetecken för 

den deltagande observationsformen. Intervjusituationerna uppstår under filmens gång och de 

sker i de miljöer som aktörerna befinner sig i naturligt, dvs. man har inte byggt upp särskilda 

intervjumiljöer, något som annars kan vara ett vanligt grepp. Intervjuerna gör att de 

medverkande får en chans att ge sin bild av vad som händer, samtidigt som det är tydligt att 

filmmakarna använder intervjuerna för att skapa dramatik och för att dramaturgiskt bygga upp 

en historia. 

 

Till sist kan man hitta inslag från den performativa representationsformen i form av en mängd 

dramatiseringar, tecknade inslag och fiktionella konventioner. 

 

Terry Gilliam har sedan ungdomen arbetat som illustratör och gör själv bildmanus till sina 

filmer. Under en scen i dokumentären sitter han vid ett skrivbord och arbetar på dessa samtidigt 
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som han talar om filmen. Av allt att döma är detta en dramatisering, en arrangerad situation, då 

man rimligtvis kan anta att bildmanus bör vara framställt tidigare än några veckor innan 

inspelning. De statiska kameravinklarna bidrar också till att man kan anta detta. 

 

Vidare förekommer en rad animerade segment, varav ett består av en kort sammanfattning av 

historien i Cervantes roman Don Quixote som filmen bygger på. En annan är en illustration av 

Terry Gilliams filmkarriär. Dessa animerade avsnitt använder en visuell stil som påminner om 

den stil Gilliam använde sig av under sin tid som animatör med Monty Python och bidrar till att 

sätta en personlig prägel på dokumentären. 

 

Utöver dessa konventioner används musik under en stor del av dokumentären för att sätta 

stämningar och skapa tempo. Musiken är skriven direkt för dokumentären och har spansk 

karaktär vilket också bidrar till helhetskänslan. Dokumentären bär alltså tydligt med sig inslag 

från den performativa representationsformen. 

 

Relation till objektet 

 

Då Lost in La Mancha är unik på det sättet att det inte finns någon färdig produktion att relatera 

till har jag istället valt att använda mig av en intervju som är gjord med Terry Gilliam där man 

diskuterar relationen han har till dokumentärfilmarna. Intervjun är utförd av den brittiske 

filmrecensenten Mark Kermode och finns som extramaterial på dvd-versionen av Lost in La 

Mancha. Den är 32 minuter lång och ger en djupare inblick i hur dokumentärfilmen kom till och 

vilken relation han som aktör har till den. På frågan om vilken relation han har till Fulton och 

Pepe svarar han: 

 

Well, my involvement with Keith and Lou, who made the documentary, began on 12 

Monkeys, and they were two graduate film students and at that time I thought it 

would be good to have a diary of the film, of 12 monkeys, and picked them out of a 

group of students, cause we didn't have any money, so there was no money to be paid 

or made. And I gave them a Hi8 camera and a lot of film, or tape, and I wore a 

microphone through the whole shoot, and I said, it's yours guys, I'm not gonna censor 

anything and you have access to me all the time. You just do a good, truthful 

documentary. And partly, it may be the kind of narcsisism that wants to see what the 

truth is, cause I mean, I don't know what reality is, let's assume that for a moment, and 
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here's a chance to let someone record what's really going on and maybe I'll learn 

something from it. And, and so the Hamster Factor came out, and I thought it was 

wonderful work, and then when Quixote got started i thought I'd bring them on again 

to make another diary, cause something's bound to happen! And they came out, they 

came out a bit late so they missed some of the early developments, but they arrived in 

time for the blood bath. 

 

Gilliam gav alltså dokumentärfilmarna fria händer och litade på att de skulle använda sitt 

omdöme. Jag har också valt att titta närmare på vilken relation dokumentärfilmen i sin helhet har 

till filmen den handlar om. Filmmakarna har valt att bygga upp dokumentären kring en liknelse 

mellan karaktären Don Quixote och regissören Terry Gilliam. Redan under de första minuterna 

börjar man etablera liknelsen. 

 

Every film that Terry makes, he sort of manifests himself as the characters, and yes, 

there he is, Quixote, a man charged against windmills. 93 

 

It's his vision. There are som many things that he has fixed in his mind that... naturally 

the main challenge is to try to visualize the story through his eyes. But i think he's a 

little bit the Quixote. he's the dreamer, the idealist. the one who sees things that the 

rest of us humans can't see. 94 

 

Liknelsen fungerar som ett smart dramaturgiskt grepp och ger dokumentärfilmen ett större djup. 

Då man i dokumentären också tidigt går igenom vad Cervantes Don Quixote handlar om och 

hur den slutar – Quixote blir frisk från sin mentala sjukdom, slutar se världen genom sin fantasi 

och sedan avlider han – skapar man också förväntningar hos publiken. Gilliam kommenterar de 

gemensamma dragen hos honom och den fiktive karaktären i Lost in La Mancha. 

 

Quixote struck me more powerfully when I reached middle age, that's what I thought 

Quixote was very much about. He's an older man, he's been through life, this is kind 

of like a last hurrah. He has one last chance to make the world as interesting as he 

dreams it to be. Yeah, and I'll be 61 in another couple of months, just an old man, and 

I've only done x number of films, when I should have done much more considering 

the amount of ideas flowing around in my head. 

 

                                                 
93Cooper, Ray, Executive producer på The Man who killed Don Quixote 
94 Fernandez, Benjamin, Production designer på The Man who killed Don Quixote 
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I slutet på dokumentären säger Tony Grisoni, som skrivit manuset till The Man who killed Don 

Quixote tillsammans med Gilliam: 

 

Now, Terry's very good at being proud of how impossible something might be. No 

one else is gonna start a picture saying, we might never get through this. It was very 

painful to see it all coming horribly true, as I said the most painful thing was to see 

reality win over Don Quixote in the end. Cause it did. 

 

Funktion 

 

Jag har tidigare diskuterat kring om dokumentärfilmer om fiktionfilmer främst har en 

marknadsförande funktion. I fallet Lost in La Mancha lockas jag instinktivt att helt avfärda den 

tesen, men frågan är om den inte kanske stämmer mer i det här fallet än i något annat. 

 

Man skulle kunna se Lost in La Mancha som något av en oavsiktlig reklamfilm. Istället för att 

fungera som en dokumentation av en film från idé till färdigt resultat blev det en dokumentation 

av en film som ännu inte är klar. Den är åtminstone inte klar än. I slutet på dokumentären 

uttrycker Gilliam en önskan om att återuppta arbetet om och när han får ihop de nödvändiga 

pengarna för att köpa tillbaka manuskriptet och rättigheterna av försäkringsbolaget. I intervjun 

med Kermode kommenterar han det alternativa syftet med dokumentären. 

 

I will make it, it’s just too good a script. I just know it’s good, everyone who reads it 

says ‘this is magic’ and what is so nice with the documentary is people come up to me 

and say ‘I wanna see that’! God, in fact there was one british company that on the 

basis of seeing the documentary said, ‘we’ll give you four million just for the UK right, 

we don’t even wanna see the script. Let’s go!’. So it’s possibly the best sales tool a little 

filmmaker could ever hope for. 

 

Så även om syftet med dokumentären inte från början var detta ser man nu att så blivit fallet. 

Filmen riktar sig alltså indirekt till finansiärer, men med stor sannolikhet skapar medieintresset 

för Lost in La Mancha och Terry Gilliam en önskan från publikens sida om att faktiskt få se The 

Man who killed Don Quixote. 
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Sammanfattning av analysen 

 

Som jag nu visat finns det flera varianter av dokumentärfilm om fiktionsfilm och det finns både 

stora likheter och skillnader dem emellan. 

 

Den vanligaste representationsformen är den deltagande, som är dominant i alla filmer utom 

Lost in La Mancha. Intervjun är den konvention som driver berättelsen och fungerar som 

faktabärande. Man intervjuar främst regissörer och skådespelare, men även övriga inblandade 

såsom producenter, manusskribenter och effektmakare. Man kombinerar olika aktörers utsagor 

för att skapa kontinuitet och ibland för att aktualisera ett förflutet händelseförlopp. Detta är 

extra tydligt i Making Taxi Driver, där det totalt saknades filmade sekvenser från inspelningen 

och man var helt beroende av nygjorda intervjuer för att återskapa förloppet. 

 

I Making Taxi Driver och The Making of Back to the Future är intervjuaren oidentifierad och 

man hör aldrig denne ställa några frågor. Svaren är heller inte formulerade som regelrätta svar, 

utan snarare som informationsrika monologer. I Magnolia Diary och Lost in La Mancha är 

intervjuarna mer aktiva och gör sig hörda i intervjuerna. De ställer mot- och följdfrågor. 

Aktörerna vänder sig även mot kameran under dokumentärernas gång vilket också bidrar till 

deltagandet. Kamerans närvaro påverkar beteendet hos personerna framför den. 

 

Den dramaturgiska strukturen är strikt i alla fyra dokumentärerna. Det följer en tidslinje och 

antingen berättar man om varje moment i filmskapandet, eller så visar man det. Fenomenet är 

tydligt i Making Taxi Driver och The Making of Back to the Future, men tidslinjen kan inte bli 

tydligare än i Magnolia Diary, där varje sekvens föregås av en textskylt som upplyser oss om 

vilken av inspelningsdagarna vi ska få se. Då filmerna ska visa en arbetsprocess är dessa upplägg 

inte bara logiska, utan antagligen oumbärliga. 

 

Den näst vanligaste representationsformen är den observerande. Den enda av filmerna som helt 

saknar observerande sekvenser är Making Taxi Driver, av den enkla anledningen att ingen hade 

tanken på att dokumentera en film gjord av en relativt okänd regissör år 1976. I Lost in La 

Mancha är den observerande representationsformen den dominanta. Där är de sekvenserna de 

mest informationsbärande och det är bara i den dokumentären som observerade händelser och 

dialog egentligen driver historien framåt. 
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Observerande sekvenser fungerar alltså oftast som komplement till andra konventioner, som 

intervjuer och berättarröst. Vi får se hur regissören instruerar sina skådespelare, hur 

effektmakare skapar illusioner och hur kompositören dirigerar sin orkester, allt till synes utan att 

de tar notis om att kameran iakttar dem. Men är det verkligen så? Nichols skriver om de 

problem som lätt kan uppstå när man försöker göra observerande dokumentärfilm och här tål 

hans ord att tänkas på. Hur vet vi att de som observeras inte anpassar sitt beteende efter de 

önskemål som de antingen tror att filmaren har, eller de önskemål denne faktiskt uttryckt? Ingen 

av filmerna i analysen väcker misstanke om att detta sker, men det är ändå viktigt att vara 

medveten om problemet, speciellt när formen är så viktig för innehållet. När det gäller Lost in 

La Mancha visar mycket av innehållet, främst dialogen, att de medverkande inte låtit kameran 

påverka deras beteende i någon hög utsträckning.  

 

Utöver dessa två representationsformer bär filmerna drag från flera andra. Making Taxi Driver, 

The Making of Back to the Future och Lost in La Mancha använder sig alla av bakgrundsmusik, 

något som är ett kännetecken för den performativa representationsformen, en form som lånar 

många drag från fiktionsfilmen. Bakgrundsmusiken fungerar som stämningssättare samtidigt 

som den stärker bandet mellan dokumentär och fiktionsfilm. I undantag av Lost in La Mancha, 

till vilken man skrev originalmusik av förklarliga skäl, används nämligen fiktionsfilmens musik. I 

Magnolia Diary förekommer överhuvudtaget inga ljudpålägg. 

 

Jag drar utifrån allt detta slutsatsen att ingen av filmerna skulle klara sig utan intervjuer, då det är 

en förutsättning för att kunna berätta historien om en filminspelning. Den berättas med fördel 

av någon som varit inblandad. Alla dokumentärerna anammar och är beroende av den 

deltagande representationsformen. Ingen av de filmer som ingått i förstudien saknar intervjuer 

heller. Den observerande formen är också ett kännetecken för dokumentärfilm om fiktionsfilm, 

men exemplet Making Taxi Driver visar att filmen fungerar utan den.  

 

Dokumentärfilm om fiktionsfilm kan alltså definieras som deltagande dokumentärfilm, ofta 

kombinerat med observerande sekvenser och vissa performativa och förklarande inslag. 

 

Bruzzi kritiserar ju som bekant Nichols just på grund av att representationsformerna måste 

kombineras och här ser vi att det är just det jag varit tvungen att göra. Ingen av filmerna hör 

renodlat till en enda form och av dem uppfyller ingen alla de krav som Nichols ställer på varje 

form. De innehåller istället större eller mindre inslag av olika former. Frågan är om jag efter 
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denna analys ska förkasta teorierna, som Bruzzi säkerligen skulle förespråka, eller om jag ska 

anamma Nichols eget förslag. Nichols säger ju själv att det inte finns något absolut antal 

representationsformer. När en form visar svagheter och begränsningar bör man utveckla nya för 

att överbrygga dessa. Kanske är det på sin plats att konstatera att ingen av Bill Nichols 

representationsformer är tillräcklig för att beskriva genren dokumentärfilm om fiktionsfilm. 

Antingen krävs det att man kombinerar flera av dem, eller så utvecklar man en sjunde form som 

tar med sig inslag från de deltagande, observerande, performativa och förklarande 

representationsformerna. Då jag främst använt mig av Nichols teorier som verktyg för att närma 

mig genren nöjer jag mig med det förstnämnda, för den här gången. 

 

Då har vi studerat filmernas form och genom de övriga analyspunkterna ska vi nu undersöka 

innehållet närmare. 

 

Dokumentärer har alltid ett objekt, det eller de som den handlar om. I denna genre har 

dokumentären och dess objekt ett speciellt förhållande då båda rör sig inom samma 

medieuttryck, nämligen filmen. 

 

Filmerna i analysen har alla olika relation till sitt objekt. Making Taxi Driver producerades många 

år efter den faktiska filminspelningen och det har påverkat innehållet på flera sätt. Aktörerna 

kommenterar mottagandet av filmen och diskuterar hur den blev den kultfilm den kom att bli. I 

The Making of Back to the Future förhåller det sig precis tvärtom. Dokumentären är producerad 

under pågående filminspelning och istället pratar man om sina förväntningar och förhoppningar 

inför premiären. Jag ser också en tendens till att tid påverkar vilken typ av avslöjanden man gör. 

Skulle man t ex avslöja att Taxi Drivers manusskribent var hemlös och deprimerad om 

dokumentären var gjord vid den tiden? 

 

Dokumentärerna har också speciella relationer till fiktionsfilmernas handling. I Making Taxi 

Driver avslöjar man och analyserar hela fiktionsfilmens inklusive slutscenen och tillsammans 

med andra nämnda argument konstaterar jag att man förväntas ha sett Taxi Driver innan man 

ser dokumentären. Så förhåller det sig inte i fallet The Making of Back to the Future där man 

bara delvis avslöjar handlingen, tillräckligt mycket för att göra publiken nyfiken, inte helt olikt en 

filmtrailer. Den riktar sig tydligt till en publik som ännu inte sett fiktionsfilmen.  
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Magnolia Diary har, vad jag kan erfara, ett unikt förhållande till sitt objekt då den 

överhuvudtaget inte avslöjar handlingen i den. Man nämner olika teman för filmen, men inte 

mer. Jag anser att Magnolia Diary på grund av detta är en av de få av dokumentärfilmerna som 

klarar av stå för sig själv. Den fungerar mer som ett personporträtt av en regissör än en skildring 

av en filminspelning. Lost in La Mancha går egentligen ett steg längre än att visa handlingen i 

The Man who killed Don Quixote, man imiterar den med hjälp av Gilliam/Quixote-parallellen.  

 

Vem är dokumentärfilmaren och vad har han för roll gentemot sitt objekt? Laurent Bouzereau 

(Making Taxi Driver) och Les Mayfield (The Making of Back to the Future) är båda frilansande 

dokumentärfilmare med bakom-kameran-filmer som inriktning. Mark Rance (Magnolia Diary) 

var anställd av filmbolaget för att dokumentera arbetet, så han gjorde alltså dokumentären 

inifrån, vilket ställer trovärdighetsbegreppen på sin spets. Keith Fulton och Louis Pepe (Lost in 

La Mancha) fick kontakt med Terry Gilliam när de fortfarande var filmstudenter och fick efter 

The Hamster Factor förnyat förtroende att dokumentera hans arbete. De är de enda som uttalat 

fått fria händer och har som mål att göra en ”objektiv” dokumentär. 

 

Då återstår frågan: Är dokumentärfilmer om fiktionsfilmer reklamfilmer? Av de fyra jag 

analyserat hävdar jag att bara två har en direkt marknadsförande funktion. Den mest självklara av 

de två är The Making of Back to the Future som riktar sig till en publik som ännu inte sett – eller 

ens haft möjlighet att se – fiktionsfilmen och producerades inför biopremiären av densamma. 

Den andra av dem är Lost in La Mancha som med omvänd logik fungerar som marknadsföring 

för en film som ännu inte existerar. Att skapa så mycket uppmärksamhet kring en film som inte 

finns måste ses som ett marknadsföringsmässigt stordåd. 

 

Making Taxi Driver och Magnolia Diary fungerar inte på samma sätt. De är inte marknads-

förande i klassisk mening, utan erbjuder snarare ett mervärde till en produkt som redan är 

konsumerad. Den blotta existensen av dokumentärerna på dvd-utgåvorna av filmerna de handlar 

om kan förstås vara ett köpargument, mervärdet kan alltså indirekt hjälpa till att sälja fler filmer, 

men då har vi lämnat den innehållsliga aspekten och det är den jag har studerat här. 
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Avslutande diskussion 
 

I den här studien har jag kartlagt genredrag i dokumentärfilm om fiktionsfilm och redovisat hur 

de verkar både inom sig själva och gentemot fiktionsfilmen. Vad min studie visar är att 

dokumentärfilm om fiktionsfilm är en genre som låter sig definieras och analyseras. Den måste 

tas på allvar. 

 

Som jag tidigare visat finns det många åsikter om både dokumentärfilmerna och dvd-formatet 

med vilket filmerna sprids. Vissa anser att filmerna är självförhärligande och ytliga medan andra 

menar att de är ett bra komplement till fiktionen och ger den fler dimensioner. Kan min analys, 

mitt försök att nyansera åsikterna, ge ett svar eller peka mot några viktiga tendenser? Vad är det 

som sker just nu i filmvärlden? 

 

I dag kan du handla film på bensinmackar och matvaruaffärer. Samma 

genomsnittshushåll som förut köpte tre videofilmer hinner numera köpa tolv dvd 

per år. Vid årsskiftet uppskattar branschen att det kommer finnas en miljon dvd-

spelare i Sverige. Förra året såldes mer än 6 miljoner dvd-filmer. Invasionen är ett 

faktum. Men hur gick den till och vad blir konsekvenserna?95 

 

Ja, vad blir egentligen konsekvenserna? Vad innebär revolutionen egentligen för filmen som 

uttryck? Arvidsson menar att det finns en risk att biofilmen bara blir en trailer för dvd-versionen. 

Även om han spetsar till sin formulering för att ge sin artikel extra tyngd tror jag att han är något 

på spåren. Man kan se fler och fler exempel på filmer som är mer än de timmar man spenderar i 

biosalongen. Ett tacksamt exempel är återigen Peter Jacksons filmatisering av Tolkiens Lord of 

the Rings. När den hade premiär på bio och senare på dvd var den mer än bara filmen. Den var 

också återlanseringen av boken, dataspelet, leksakerna, pr-turnéerna, specialprogrammen på TV, 

en bekräftelse för de redan många fansen, en angenäm upptäckt för de nya, en ekonomisk 

blomstring för Nya Zeelands turistnäring och framförallt; en dvd-utgåva med dokumentärer vars 

totala längd överstiger filmens avsevärt. I dokumentärerna beskriver man allt från hur man 

omarbetade boken till manuskript, till hur många månader innan inspelningen man odlade 

buskarna i Hobernas by. Det finns fler exempel på hur filmer idag bara är en liten del av Filmen.  

 

                                                 
95 Arvidsson, Henrik (2003-08-22) Dagens Nyheter, DVD-film slår ut video 
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Men vad innebär egentligen den här nya genren för filmskapandet? Hur påverkar den nya 

rörelsen regissörer, producenter och skådespelare? Vart är filmskapandet på väg? Är 

fiktionsfilmen på väg att bli ett event, en totalupplevelse som måste upplevas till fullo genom 

dokumentärer, intervjuer med regissörer som berättar för oss exakt hur dom går till väga för att 

lura våra ögon genom effekter och våra sinnen genom musiken? 

 

Det finns alltså tendenser till att filmskapandet håller på att bli fragmenterat. Man gör inte längre 

ett enda verk, utan istället många olika som kompletterar varandra och tillsammans bildar en 

helhet. En film är inte komplett utan en dokumentär, inte utan intervjuer från inblandade i 

media, inte utan en dvd-utgåva som innehåller hela skapelseberättelsen. Redan från 

produktionens start planeras all dokumentation och marknadsföring och det är en naturlig del av 

processen. Dokumentärfilmare anställs av filmbolagen för att så tidigt som möjligt förbereda sig 

inför sina uppgifter. Man utarbetar manuskript precis som för vilken film som helst och ser till 

att även dokumentären är spännande och fungerar dramaturgiskt.  

 

Där man tidigare bara dokumenterade storfilmer med mycket specialeffekter eller filmer som på 

annat sätt utmärkte sig, dokumenterar man idag i stort sett alla filminspelningar som sker oavsett 

genre och budget. Dokumentärfilmer om spelfilmer är av allt att döma en bra investering då de 

förhöjer värdet på dvd-utgåvorna av filmbolagets produktioner. Filmer med mycket 

extramaterial är mer åtråvärda för kunden. I många fall finns filmer både i avskalade versioner 

(ordvalet, vanligt förekommande men i det här fallet mitt eget, säger en del om hur man ser på 

dvd idag. Om utgåvan bara innehåller filmen är den avskalad, berövad på någonting.) och i 

specialversioner med extramaterial och de sistnämnda är de som utan tvekan säljer bäst. 

 

Sedan genrens stora genombrott i mitten på nittiotalet har konventioner växt fram och förfinats 

och idag kan man, som min studie visar, se kännetecken för dessa filmer. Filmbranschen tycks 

vara så medveten om dessa konventioner att det till och med har börjar dyka upp parodier på 

dokumentärfilmer om fiktionsfilmer. I dokumentärfilmen på dvd-utgåvan av Welcome to 

Collinwood96 spelar skådespelaren Sam Rockwell, som också medverkar i fiktionsfilmen, en 

reporter vid namn Guy Storm som besöker inspelningen och ställer nonsensfrågor till de övriga 

skådespelarna. I och med att den återfinns på dvd-utgåvan utan kommentarer om att det är ett 

skämt kan man se det som att det inte bara är genren som parodieras, utan hela dvd-fenomenet.   

 

                                                 
96 Russo, Anthony & Russo, Joe (2002) Welcome to Collinwood 
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Den här medvetenheten tvingar också fram en reflexivitet hos filmskaparen. Som aldrig tidigare 

tvingas han titta på sig själv utifrån och stå till svars för alla sina beslut. Allting är offentligt och 

kan lyftas fram, antingen i en dokumentär eller i intervjuer i media. Har något gått dåligt under 

inspelningen behöver det inte nödvändigtvis vara något negativt under marknadsföringen. 

Verklighetens dramatik blir en del av fiktionens dramatik.  

 

Som jag tidigare visat råder det delade meningar om denna utveckling bland regissörer. Vissa 

välkomnar utvecklingen och ser den som en chans att förtydliga sitt budskap och få visa upp 

sina färdigheter på nära håll. Man deltar gärna i dokumentärer och vissa initierar och kontrollerar 

även arbetet med dessa. Andra regissörer och kritiker fördömer utvecklingen och menar att man 

genom dokumentation och avslöjandet förstör själva essensen i filmskapande; illusionen. Om 

man måste förklara och utveckla scener eller val man gjort har man inte gjort ett tillräckligt bra 

jobb, filmen måste kunna stå på egna ben helt okommenterad och utan ursäkter. När 

dokumentärerna dessutom produceras i samförstånd med fiktionsfilmskaparna undergrävs 

trovärdigheten ytterligare och man menar att det aldrig kan framkomma några riktiga sanningar 

om filmskapande. Men en sådan hållning blir snarast ideologisk och det har visat sig vara 

praktiskt svårt att inte själv som regissör delta i utvecklingen. Se bara på William Friedkin som 

öppet kritiserat fenomenet men ändå känner sig tvungen att medverka i dokumentärerna. 

Dessutom har jag visat flera exempel på dokumentärer som inte visar en smickrande bild av vare 

sig regissörer eller filmarbetet i stort. De utgör visserligen undantag, men de förekommer likväl. 

 

Hur påverkas vi som tittare och konsumenter av utvecklingen? Man kan säga att filmen flyttat ut 

från biograferna, eller åtminstone att den numera har dubbelt boende. Dvd-premiären på en film 

får idag nästan lika mycket uppmärksamhet som biopremiären och innebär ett återuppväckt 

intresse, och en möjlighet att konsumera samma produkt en gång till.  

 

Vi kan återigen titta på statistiken och konstatera att dvd-filmer säljer bättre och bättre år för år. 

Att ha en dvd-spelare i hemmet är snart lika vanligt och självklart som att ha en vanlig 

videobandspelare, trots att tekniken ännu inte tillåter att man ersätter den sistnämnda med den 

förstnämnda då det i regel ännu inte finns inspelningsmöjligheter på dvd-spelare. Då återstår 

alltså att antingen hyra eller köpa sina filmer och det leder förstås till stora inkomster för 

filmbolagen och distributörer. Genom försäljningen visar publiken sitt intresse och bekräftar 

därmed att dvd-formatet med de förutsättningar och möjligheter det besitter är kommersiellt 

gångbart. Det är ju publikens konsumtion som styr utvecklingen.  
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Hur har tittarens förhållande till filmmediet förändrats? Genom dokumentärer om fiktionsfilmer 

tar vi del av en värld som tidigare hållits hemlig, ett hantverk vars uppgift varit att med hög 

skicklighet visuellt berätta historier för oss. Den kunskap som tidigare förbehållits cineasten 

finns idag tillgänglig för alla att ta del av utan större ansträngning. Den information man tidigare 

var tvungen att aktivt söka upp i tidningar, tv-program och på nätet finns nu serverad på en 

silverskiva. Alla som hyr eller köper en film idag har möjlighet att få veta mer om den, veta hur 

och var den spelades in, vilka problem som uppstått under inspelningen, hur man egentligen 

gjorde den där specialeffekten och vem som egentligen skulle ha spelat huvudrollen men byttes 

ut för att han helt enkelt inte var tillräckligt bra. Är all denna kunskap på väg att bli en naturlig 

del av filmupplevelsen? Kommer vi att lära oss att förvänta oss detta från alla filmer? Har vi rätt 

att veta allting?  
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