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Abstrakt:  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka berättarkomponenter som skaparna av The 

Keepers använder i serien, hur de fungerar tillsammans och hur de möjliggör ett långt 

dokumentärt berättande. För att komma fram till ett resultat har vi gjort en narrativ analys och en 

visuell narrativ analys med hjälp av teorier som diskuterar filmatiseringar, animationer, modus 

och dramaturgi. Resultatet visade att kombinationen av ett klassiskt dramaturgiskt berättande 

tillsammans med moderna berättarkomponenter i The Keepers skapar spänning och engagerar 

tittaren i det långa berättandet. Kombinationen av berättarkomponenterna gör att avsnitten 

hänger ihop väl och leder tittaren framåt genom alla sju avsnitt och serien.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under det senaste året har vi reflekterat över den ökade dokumentärfilmskonsumtionen hos oss             

själva och det har väckt frågan “vad är det som får oss att stanna och titta?” Denna fråga blev                   

speciellt relevant då vi såg att de nya dokumentärseriernas avsnitt bygger upp en spänning som               

leder fram till nästa avsnitt. Vi upplever att det är lättare att sluta titta på en serie efter några                   

avsnitt än att stänga av en långfilm. Vad är det då som gör att vi sträckkollar en säsong på sju                    

eller tio avsnitt där varje avsnitt är en timme långt? The Keepers är ett typiskt exempel på en                  1

sådan serie. Vi såg hela säsongen på två dagar och satt med skräckblandad förtjusning och nya                

frågor efter varje avsnitt. Vi vet att vi inte är ensamma om att ha lockats till den här typen av                    

dokumentärserier och att fastna i ett sträcktittande. Det här beteendet har utvecklats i och med               

VOD (video on demand), vilket resulterar i nya tittarupplevelser.  

1.2 The Keepers  
Den 19:e maj 2017 släppte Netflix en dokumentärserie på sju avsnitt som heter The Keepers.               

Serien är regisserad av Ryan White och producerad av Jessica Hargrave. Produktionsbolagen            

som står bakom serien är Film 45 och Tripod Media och den är distribuerad av Netflix. The                 

Keepers mottogs väl av kritikerna efter att den hade premiär. Serien har ett högt publikröstat               

betyg på iMDb med 8.3 av 10 möjliga poäng och den blev även nominerad för en Primetime                 

Emmy år 2017 i kategorin “Outstanding Documentary or Nonfiction Series.”  2

Serien presenterar sig själv som en djupgående undersökning i det olösta mordet på             

nunnan Catherine Cesnik (Cathy) som mördades i november 1969 i Baltimore, Maryland. Redan             

i första avsnittet avslöjas det att det handlar om mycket mer än bara ett olöst mordfall. 

Gemma Hoskins och Abbie Fitzgerald Schaub är två pensionerade kvinnor som var            

studenter på Archbishop Keough High School under det året som Cathy försvann och mördades.              

1 Ryan White (regissör). The Keepers [Serie]. USA: Film 45, Tripod Media. Netflix. 2017. 
2 International Movie Database. “The Keepers”. 2017. http://www.imdb.com/title/tt6792200/ [Hämtad 2017-11-18]. 
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Gemma och Abbie har tagit på sig rollerna som hobbydetektiver och har under de senaste åren                

försökt pussla ihop och lösa mysteriet bakom mordet på Cathy. Genom sin research har              

kvinnorna kommit fram till teorier på vem som mördade henne och varför.  

Cathy var en 26-årig nunna och jobbade som engelska-och dramalärare på den katolska             

flickskolan Archbishop Keough High School i Baltimore. Hennes kollegor var främst kvinnliga            

nunnor, men det jobbade även två manliga präster på skolan, Joseph Maskell och Magnus E.               

Neil. Under seriens gång avslöjas det att prästerna är anklagade för allvarliga brott, de har               

trakasserat och förgripit sig på flera unga tjejer på skolan. I fokus står Maskell eftersom han var                 

skyldig till de flesta och grövsta brotten. I serien presenteras flera överlevare i nutid som               

återberättar hur Maskell brukade kalla dem till hans kontor under skoltid för att sedan våldta dem                

eller låta någon annan man förgripa sig på dem. Han insisterade på att det var “Guds vilja” och                  

det enda sättet Gud skulle förlåta dem för deras synder. En av dessa överlevare är Jean Hargadon                 

Wehner. När Jean gick på Keough High School på 60-talet blev hon frekvent angripen av               

Maskell eller någon annan man. Cathy märkte att någonting inte stämde hos Jean och hon hade                

sina misstankar om att det hade någonting med Maskell att göra. Cathy frågade Jean om Maskell                

hade förgripit sig på henne och Jean nickade instämmande och bekräftade hennes aningar. Cathy              

lovade då att Maskell inte skulle få komma undan med detta och att hon skulle göra allt i sin                   

makt för att få stopp på det. 

Serien antyder starkt att det var någon i Maskells närhet eller någon i Baltimores               

ärkestift som ville förhindra att prästernas brott skulle avslöjas och därmed mördades Cathy för              

att begrava den förgörande hemligheten. Utöver Jean presenteras en hel del andra överlevare             

samt detektiver som jobbade och fortfarande jobbar med fallet och flera personer som var i               

Cathys närhet när hon levde. Något namn eller ansikte på den eller dem som mördade Cathy                

fastställs aldrig, det finns endast spekulationer och teorier kring det. I stället fokuserar The              

Keepers på att kritisera ärkestiftet i Baltimore och framhäva och avslöja alla ärkestiftets många              

försök till att dölja den kriminalitet som pågår inom deras kyrka. Serien antyder även att polisen                

och staten försöker dölja bevis.  
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1.3 Frågeställning och syfte 

Vi ska i denna uppsats undersöka tre saker som gör The Keepers unik enligt oss. Dessa är                 

berättarkomponenter som filmatiseringar och animationer, seriens användande av olika         

dokumentära former och dess dramaturgiska struktur. Syftet är att förklara och beskriva seriens             

dramaturgi och uppbyggnad. Genom detta kan vi peka på en struktur och ett berättande som har                

visat sig vara framgångsrikt, vilket andra filmskapare kan dra nytta av i sitt eget filmskapande.               

Uppsatsens studie och resultat är särskilt relevant och aktuell för dokumentärfilmskapare,           

regissörer och filmproducenter. I andra hand är uppsatsen intressant och kan tillföra ny kunskap              

till filmstudenter och dokumentärfilmsintresserade personer i samhället. Till sist vill vi utifrån            

resultatet av denna studie kunna diskutera framtiden för denna typ av dokumentärt berättande.  

Uppsatsen kommer att besvara dessa frågeställningar: 

● Vad har skaparna av The Keepers använt för berättarkomponenter och struktur? 

● Vad är det som möjliggör ett långt dokumentärt berättande i form av avsnitt?  

● Hur fungerar narrationen i form av avsnitt, animationer och filmatiseringar av händelser            

som återberättas i intervjuerna? 

1.4 Avgränsning 

Vi är medvetna om att det finns en del berättarkomponenter i The Keepers som ingår i seriens                 

struktur och framgång, men som inte behandlas i denna uppsats. Den tyngsta av de exkluderade               

berättarkomponenterna som vi har noterat är musiken. Musiken och ljudbilden i The Keepers är              

välarbetad och har stor emotionell påverkan kombinerat med filmatiseringarna och live-action           

materialet. Vi har dock valt att avgränsa antalet berättarkomponenter och kommer därför inte att              

diskutera musik eller ljud på grund av uppsatsens omfång. Vi kommer inte heller att diskutera               

huruvida tittare idag är intresserade av så kallade true-crime serier, även om detta kan vara en                

orsak till programmets popularitet.  3

3  Scott Bonn. “Why We Are Drawn to True Crime Shows”. Time. 2016-01-08. http://time.com/4172673/true-crime-allure/ 
[Hämtad 2017-10-12]. 
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Eftersom att analysen bygger på vår tolkande verksamhet av seriens dramaturgi och            

berättarkomponenter är det irrelevant för oss att använda metoder som enkäter och intervjuer i              

vår studie. Av den orsaken att vi inte kommer att dela åsikter med andra tittare blir resultatet                 

specifikt i förhållande till vår upplevelse av materialet. Därmed är den kvalitativa metoden att              

föredra.  

1.5 Metod och material 

1.5.1 Kvalitativ metodologi 

Forskarna Henny Olsson och Stefan Sörensen skriver om olika forskningsprocesser i sin bok             

Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv. I boken beskrivs den kvalitativa           

metodologin som en typ av forskning som tillåter oss som läsare att ta del av forskarens inre                 

tankar. Det är forskarens egna upplevelser och tankar som formar och tolkar informationen som              

de analyserar och forskar i. Med andra ord är en kvalitativ forskningsmetodologi mer tolkande              4

och analytisk, kontra den kvantitativa metodologin som strävar efter objektivitet med hjälp av             

logik, statistik och utvärdering snarare än analys. I den kvalitativa metodologin är det texten              5

som är arbetsmaterialet och det centrala uttrycket. I vårt fall är detta tv-serien The Keepers.  

Inom den kvalitativa forskningsmetodologin ska vi göra en strukturell narrativ analys och            

en visuell narrativ analys med hjälp av tidigare forskning. Dessa analysmetoder är lämpligast för              

vår studie eftersom vi vill undersöka den dramaturgiska strukturen som The Keepers har             

tillämpat genom de sju avsnitten. Utöver detta vill vi undersöka vilka berättarkomponenter, till             

exempel filmatiseringar, animationer och kronologi som The Keepers har använt och vad för             

effekt de har på oss som tittare. Vi vill sedan kombinera och sammanfläta dessa två analyser för                 

att se hur The Keepers visar på ett framgångsrikt berättande. 

I Catherine Kohler Riessmans bok Narrative Methods for the Human Sciences diskuteras            

olika sorters analysmetoder för att undersöka det narrativa. Riessman framhäver att ett narrativ             

kan se olika ut, det är inte begränsat till en skriven text. Som helhet kan den narrativa analysen                  

4   Henny   Olsson   och   Stefan   Sörensen.    Forskningsprocessen: Kvalitativa Och Kvantitativa Perspektiv. 3. Uppl. Stockholm: Liber. 
2011, 23. 
5 Ibid, 24. 
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definieras som ett paraplybegrepp för de olika metoder som används för att analysera ett narrativ.               

Ett narrativ kan vara skriftligt, muntligt eller visuellt. Hon fortsätter med att förklara att en               6

narrativ analys oftast är fokuserad på endast ett material, men detta behöver inte betyda att               

resultaten inte är generaliserbara. En strukturell narrativ analys är en analysmetod som används             7

för att undersöka hur ett narrativ är organiserat och konstruerat. Riessman beskriver även den              8

narrativa analysen av det visuella. Med detta menar hon att forskare ser bilder som en “text” och                 

därmed ett narrativ som kan undersökas och tolkas. Det intressanta med en visuell narrativ              

analys är att se hur och varför bilder görs på ett visst sätt och hur de uppfattas av tittaren, eller                    

“läsaren” som hon beskriver det. Likt en strukturell narrativ analys är det lika viktigt i den                9

visuella analysen att fokusera på och undersöka detaljer i bilden. Gillian Rose identifierar tre sätt               

att dela upp den visuella analysmetoden, Riessman förklarar och beskriver dessa           

tillvägagångssätt i boken. Den första delen av metoden är att undersöka när och hur bilden               

skapades och vem som skapade den. Den andra är att undersöka bilden i sig själv, vad bilden                 

försöker berätta, hur den är komponerad i avseende till färger, bildkomposition och så vidare.              

Till sist undersöks publikens reaktion, deras första intryck av bilden och vad de ansåg att bilden                

berättade.  10

Analysen ska genomföras utifrån våra egna erfarenheter, kunskaper och reflektioner som           

filmskapare tillsammans med den tidigare forskningen. Med hänsyn till att materialet som ska             

studeras sträcker sig över 400 minuter, kommer vi att vara två filmskapare som gemensamt              

analyserar materialet. Gällande analysen kommer våra åsikter, upplevelser och upptäckter av           

materialet i steg ett vara individuella eftersom att vår enskilda kunskap, bakgrund och intresse              

kommer att påverka hur vi uppfattar materialet. Därför är det nyttigt att studera materialet isär               

och sedan, i steg två, tillsammans diskutera vad vi har sett för att få ut så mycket som möjligt av                    

materialet. Genom att vara två som analyserar som sedan korsläser varandras anteckningar och             

tankar ökar vår trovärdighet som forskare. Två perspektiv är starkare än ett.  11

6 Catherine Kohler Riessman. Narrative Methods for the Human Sciences. London: SAGE. 2008, 11. 
7 Ibid, 13. 
8 Ibid, 77. 
9  Ibid, 142. 
10  Ibid, 144. 
11 Elliott et al. “Evolving guidelines for publication of qualitative research studies in psychology and related”. British Journal of 
Clinical Psychology, vol. 38. 1999, 222. 
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Konkret så utfördes analysen genom att titta på en 32-tums TV-skärm på Netflix             

streamingsajt. Vi tittade på serien en gång utan att pausa eller anteckna, för att sedan bryta upp                 

serien och titta på ett avsnitt i taget och anteckna under tiden, och sedan sammanfatta det vi har                  

sett efter varje avsnitt. Andra gången vi tittade så fokuserade vi på berättarkomponenterna:             

filmatiseringar och animationer. Den sista och tredje gången fokuserade vi på att hitta en              

struktur. När vi sedan började skriva så återkom vi till avsnitten i en icke-kronologisk ordning för                

att fördjupa oss kring viktiga delar som vi ville fokusera på i texten.  

1.5.2 Metodkritik 

Syftet med denna uppsats är att utifrån vårt perspektiv, förklara och beskriva seriens dramaturgi              

och uppbyggnad med hjälp av de berättarkomponenter och dramaturgiska begrepp som tas upp.             

Analysen är som sagt tolkande och faktumet att The Keepers är en unik serie gör att resultatet                 

inte nödvändigtvis är generaliserbart. Resultatet av våra observationer och slutsatser kring vad vi             

har sett kan skilja sig från hur andra uppfattar materialet. Skärmbilderna från serien som              

analyseras i avsnitten om filmatiseringar och animationer fungerar som stillbilder i uppsatsen            

men förändras egentligen i utsnitt på grund av rörlig kamera. Därför kan det vara svårt för                

läsaren att få en rättvis uppfattning om känslan som bilderna förmedlar. 

Trots detta anser vi att resultaten är relevanta och generella för dokumentärfilmskapare            

som vill producera en dokumentär i serieformat, framför allt om det är inom true-crimegenren.              

Läsarna av denna uppsats kan använda det som vi presenterar i teorierna, ta lärdom av hur vi                 

applicerar och använder dem för att analysera The Keepers, för att sedan tillämpa denna teknik               

på egenproducerat material eller ett redan existerande medium av liknande natur.  
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1.5.3 Material 

The Keepers är uppdelat i sju avsnitt enligt tabell nedan: 

 

Avsnitt 1 - The Murder 56 min 

Avsnitt 2 - The School 59 min 

Avsnitt 3 - The Revelation 64 min 

Avsnitt 4 - The Burial  61 min 

Avsnitt 5 - The Suspects 60 min 

Avsnitt 6 - The Web 66 min 

Avsnitt 7 - The Conclusion 66 min 

 

Denna dokumentärserie är intressant att studera eftersom den är så pass nysläppt och följer              

liknande mönster som visat sig vara framgångsrika i de världshyllade dokumentärserierna The            

Jinx och Making a Murderer. Fortsättningen av produktioner likt dessa visar på att denna typ               12 13

av true-crimedokumentärserier är globalt eftertraktade. Förutom en spännande handling så har vi            

noterat att serien innehåller flertal intressanta berättarkomponenter för att fängsla tittaren och få             

publiken att vilja se mer. Värdefullt innehåll gör det lättare att nå framgång, men tekniken och                

tricken som regissören använder för att baka ihop all information till sju timmar dokumentärfilm              

är det intressanta med denna serie. Fallen som tas upp i Making a Murderer och O.J.: Made in                  

America var världskända innan de dokumenterades på film. Till skillnad från dessa är fallet              14

kring Cathy Cesnik 48 år gammalt och uppmärksammades inte lika mycket världen över. Därför              

säljer sig inte The Keepers lika lätt som föregångna true-crimeserier. Serien innehåller            

cliffhangers, filmatiseringar och en särskild struktur som gör att man fastnar. Vi vill poängtera att               

vi inte valde The Keepers för att serien är unik och ensam i sitt slag, tvärtom. Vi tror att det har                     

12 Andrew Jarecki (författare & regissör). The Jinx [Serie]. USA: HBO Documentary Films. 2015. 
13 Laura Ricciardi och Moira Demos (författare & regissör). Making a Murderer [Serie]. USA: Synthesis Films, Netflix. 2015. 
14 Ezra Edelman (regissör). O.J.: Made in America [Serie]. USA: ESPN Films, Laylow Films. 2016. 
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under de senaste åren bildats en ny subgenre som innehåller denna typ av dokumentärt              

berättande som dessa dokumentärserier, och vi tror att den kommer bli större och större. 

1.6 Tidigare forskning 

Stella Bruzzi skriver om true-crime i artikeln “Making a genre: the case of contemporary true               

crime documentary” som publiceras i journalen Law and Humanities. Artikeln diskuterar ett            

flertal true-crimeserier, podcasts och någon enstaka film. Bruzzi argumenterar för att true-crime            

är en ny genre inom dokumentärfilmsformen. Hon konstaterar även att true-crime är enormt             

populärt och att en serie, film eller podcast i många fall kan påverka de riktiga fallens utredning                 

och skapa rättvisa. I artikeln visar Bruzzi på de trender och likheter som finns mellan olika                

true-crimeserier, filmer och podcasts.   15

I en recension av The Guardian beskrivs The Keepers som förvånansvärt stark och             

mäktig, “The Keepers is harrowing, documenting awful violence and abuse. I recently heard             

someone describe it as “brilliant”, and follow that immediately with “don’t watch it’”. Efter The               

Keepers premiär var Baltimores ärkestift numera smutsiga fingrar på Twitter för att försöka             

rentvå deras namn. De förnekade inte Maskells övergrepp men insisterade på att serien inte hade               

berättat historien rätt och att de hade förvrängt viktiga detaljer, de myntade hashtags som              

#TheKeepersUntold och #TheKeepersTruth.   16

Daniel Fienberg skriver om The Keepers i The Hollywood Reporter, i artikeln            

konstaterar Fienberg att Whites grepp och tillvägagångssätt till berättandet i The Keepers är mer              

skönlitterär än journalistisk. Han påstår att White väljer att “gömma” vissa ledtrådar och svar för               

att kunna återge en icke-linjär berättelse som är mer spännande och fängslande. Fienberg skriver              

att det skönlitterära greppet även är påtagligt på så sätt att serien använder filmatiseringar för att                

gestalta känslor snarare än att återskapa en viss händelse eller ett särskilt minne.   17

15 Stella Bruzzi. “Making a Genre: The Case of the Contemporary True Crime Documentary”. Law and Humanities. vol. 10/no. 
2. (2016), 249-250. 
16 Rebecca Nicholson. “The Keepers: 'I've dealt with survivors and they're sickened by the church's response'”. The Guardian. 
2017-07-15. https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/jul/15/keepers-church-response-netflix-baltimore-abuse  [Hämtad 
2017-11-03]. 
17 Daniel Fienberg.“'The Keepers': TV Review”. Hollywood Reporter. 2017-05-18. 
http://www.hollywoodreporter.com/review/keepers-review-1005273 [Hämtad 2017-11-03]. 
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The Keepers har påverkat många av sina tittare och inspirerat dem till att bli              

soffaktivister-och detektiver som är djupt engagerade i att försöka lösa fallet och hjälpa             

överlevarna så mycket som möjligt. Detta engagemang är mer påtagligt i så kallade             18

true-crimedokumentärer som The Keepers. True-crimegenren har ökat i popularitet de senaste           

två åren och den antas öka ännu mer framöver. Genren attraherar tittare från alla grupper, oavsett                

ekonomisk, politisk eller social bakgrund. Det är framför allt det långa TV-serie formatet som              

används för att återge true-crimeberättelser eftersom att serieformatet möjliggör ett långsammare           

och mer detaljrikt berättande.  19

2. Begrepp 

2.1 Cliffhanger 

En cliffhanger är en berättarkomponent som används för att skapa spänning och intresse. Det är               

när det sker en överraskning eller något oväntat som får tittaren att ställa nya frågor och därmed                 

får de ett nytt intresse för att ta reda på vad som komma skall. Dessa brukar ofta uppkomma i                   

slutet på ett avsnitt men kan även användas i slutet på en akt eller till och med en scen.  20

2.2 True-crime 

True-crime, äkta brott på svenska, är en dokumentärgenre som har ökat i popularitet de senaste               

två till tre åren. Dessa dokumentärer handlar om verkliga fall som har skett i historien eller som                 

fortfarande pågår. Fallen är många gånger olösta och innehåller oftast ett mord som är avvikande               

på något sätt eller hemskare än vanligt. Enligt kriminologen och psykologen Scott Bonn väcker              21

true-crimeserier en av våra mest basala och kraftfulla känslor - rädsla. Denna sorts underhållning              

18  Rebecca Nicholson. “The Keepers: 'I've dealt with survivors and they're sickened by the church's response'”. The Guardian. 
2017-07-15. https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/jul/15/keepers-church-response-netflix-baltimore-abuse  [Hämtad 
2017-11-03]. 
19 Martha Sorren. “How 2016 Kicked Off A True Crime TV Phenomenon That Shows No Signs Of Stopping”. Bustle. 
2016-12-29. 
https://www.bustle.com/articles/198758-how-2016-kicked-off-a-true-crime-tv-phenomenon-that-shows-no-signs-of-stopping 
[Hämtad 2017-11-03]. 
20 Daniel P Calvisi. Story Maps: TV Drama. USA: Act Four Screenplays. 2016. 
21 Stella Bruzzi. “Making a Genre: The Case of the Contemporary True Crime Documentary”. Law and Humanities. vol. 10/no. 
2. 2016, 249. 
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skrämmer oss i en kontrollerad miljö vilket gör att hotet känns spännande men ogripbar och långt                

bort. True-crimeserier kan även påverka tittarna på så vis att de de blir som en del av utredningen                  

och upplever att de kanske till och med kan lösa fallet innan polisen gör det.  22

2.3 Cinéma vérité och direct cinema 

Formen och namnet cinéma vérité som på svenska kan översättas till sanningsenlig film             

myntades av fransmannen Jean Rouch då han försökte kombinera Dziga Vertovs teori och             

Robert Flahertys metod. Rouch ansåg att en filmskapare aldrig kan skapa en renodlad             

objektivitet och att kameran inte kan vara omärkbar och på så sätt inte påverka situationen. I                

många cinéma vérité-filmer agerar kameran som ett stimuli som får de sociala aktörerna att bete               

sig på ett visst sätt. Det är den sanning som uppstår när människor interagerar framför kameran                23

och är medvetna om dess existens. Många gånger blandas cinéma vérité ihop med direct              24

cinema som framställdes av amerikanerna Robert Drew, Richard Leacock, Albert och David            

Maysles. Deras mål var att se det verkliga livet som skedde i nuet utan att inkräkta på något sätt.                   

När subjekten var tillräckligt avslappnade eller uppslukade med en aktivitet så att de glömde bort               

kamerans närvaro började filmen rulla. Målet med direct cinema var att fånga och framställa              

verkligheten genom att visa opåverkade ögonblick som sker i vardagslivet. Trots att båda             25

tillvägagångssätten var olika ville de båda åt samma sak, en sanning som avslöjade sig i               

kamerans närvaro.  

3. Teori 

3.1 Bill Nichols - Dokumentära former 

Nichols teoretiska ramverk om modus möjliggör en relevant analys av dokumentärfilmsformen.           

Hans djupgående undersökning i dokumentärfilmsformer eller modus och vad som kännetecknar           

22 Scott Bonn. “Why We Are Drawn to True Crime Shows”. Time. 2016-01-08. http://time.com/4172673/true-crime-allure/ 
[Hämtad 2017-10-12]. 
23 Betsy A McLane. A New History of Documentary Film. (2nd edn). New York, NY: Continuum. 2012, 232. 
24  Bill Nichols. Introduction to Documentary. (2nd edn) Bloomington: Indiana University Press. 2010, 184. 
25  Betsy A McLane. A New History of Documentary Film. (2nd edn), 233. 
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dem fungerar som ett bra verktyg för att analysera The Keepers i avseende till              

berättarkomponenter, struktur och sammansättning.  

Bill Nichols är en professor i filmvetenskap på San Francisco State University och även              

filmkritiker och författare av ett flertal böcker, varav en är boken Introduction to Documentary.              

Första upplagan av denna bok publicerades 2001 och sedan publicerade Nichols en andra             

upplaga 2010 med mer aktuella och tidsenliga exempel och observationer. I denna bok försöker              

Nichols definiera vad en dokumentär är, en fråga som många forskare har kämpat med att               

besvara. Efter flera sidor av förklaringar och motiveringar till hans definition beskriver Nichols             26

en dokumentär som; 

 

“Documentary film speaks about situations and events involving real people (social actors) who             

present themselves to us as themselves in stories that convey a plausible proposal about, or               

perspective on, the lives, situations, and events portrayed. The distinct point of view of the               

filmmaker shapes this story into a way of seeing the historical world directly rather than a                

fictional allegory.”  27

 

Dock anser Nichols att även denna förklaring lämnar mycket öppet för tolkning och misslyckas              

med att skilja på de olika dokumentärformerna som finns. Denna urskiljning och definitioner av              28

modus är det Nichols fokuserar mycket på senare i boken. Han definierar sex olika dokumentära               

former. Dessa former på engelska är poetic, expository, observational, participatory, reflexive           

och performative. Nichols är tydlig med att förklara att de flesta dokumentärfilmer blandar             29

dessa former och att en dokumentär sällan håller sig exklusivt till en form. Enligt honom är                

“dokumentärfilmsarenan” som han beskriver det ett konstant förändrande filmmedium. Nya          

tekniker är testade och hyllade eller övergivna. Nedan kommer vi att beskriva de dokumentära              30

former som vi anser att The Keepers faller in i. Dessa är poetic, expository, observational och                

participatory. 

 

26 Bill Nichols. Introduction to Documentary. (2nd edn) Bloomington: Indiana University Press. 2010, 6. 
27 Ibid, 14. 
28 Ibid, 15. 
29 Ibid, 31. 
30  Ibid, 15. 
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Poetic mode: 

Dokumentärer som brukar kategoriseras i den poetiska formen är dokumentärer som använder            

sig mycket av ton, känslor och en viss stämning för att framkalla reaktioner och beröra tittaren.                

Ethos prioriteras över logos. Poetiska dokumentärer åsidosätter kontinuitetsklippning och         

tydlighet i plats och rum, målet är att tittaren ska få en förståelse och ökad kunskap genom att få                   

uppleva hur det känns att leva i den miljö som filmskaparen försöker gestalta. Enligt Nichols är                

filmskaparen lika eller till och med mer engagerad i själva konsten att skapa film som de är med                  

de sociala aktörerna som behandlas i dokumentären. Den poetiska formen är framför allt             31

påtaglig i dokumentärer som använder sig av animationer eller filmatiseringar, då de använder             

sig av historien som sitt huvudsakliga material men de omvandlar och stiliserar materialet på ett               

specifikt sätt. Nichols tar upp ett exempel ur Silence då filmskaparna har återberättat mycket av               32

Tana Ross upplevelser som en ung flicka under förintelsen genom animationer. Dessa            

animationer lyckas framhäva och gestalta hennes hemska upplevelser på ett mer effektivt sätt än              

vad endast en återberättelse kan.   33

Expository mode: 

Expository mode som på svenska kan översättas till den förklarande formen är den dokumentära              

formen som arbetar mer för att upprätthålla ett särskilt perspektiv snarare än en estetisk eller               

poetisk stil. Den förklarande formen tilltalar tittaren direkt med titlar eller röster för att framhäva               

deras särskilda argument och perspektiv. Denna form kontra den poetiska formen jobbar mycket             

med att informera genom logik och det muntliga ordet. Det var i denna form som               

“voice-of-God”-tekniken etablerades då en talare hörs men aldrig syns. Rösten brukar oftast            34

tillhöra en man som låter professionell och trovärdig, han är praktiskt taget “över” alla andra och                

hans kommentarer ska inte ifrågasättas. Denna “voice-of-God”-talare ska ta ställning till och            

kommentera de bilder som visas i dokumentären, med andra ord ska han skapa ett sammanhang               

som stödjer och framhäver filmens perspektiv och logik. Utöver “voice-of-God”-tekniken          35

brukar den förklarande formen jobba för att vidareutveckla och lyfta fram ett visst argument och               

31  Bill Nichols. Introduction to Documentary, 162. 
32 Orly Yadin och Sylvie Bringas (regissör och författare). Silence [Kortfilm]. UK: Halo Productions Ltd. 1998. 
33 Bill Nichols. Introduction to Documentary, 164. 
34  Ibid, 167. 
35  Ibid, 168. 
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perspektiv, detta görs mycket genom klippningen. Diskontinuitet i klippningen i avseende till tid             

och rum sker ibland för att understryka filmens perspektiv. Sammanfattningsvis jobbar den            

förklarande formen för att ge intrycket av att vara objektiv och informerande.  36

Observational mode: 

Observational mode är som namnet avslöjar den dokumentära formen som jobbar med att             

observera det som sker framför kameran. Under 60-talet valde många dokumentärfilmskapare att            

lämna all sorts iscensättning och konstruktioner bakom sig för att endast observera människor             

som levde i nuet. När denna form drogs till sin spets valde filmskaparna att inte använda några                 

voice-overs, ljudeffekter, filmatiseringar eller till och med intervjuer. De sociala aktörerna ska            37

interagera med varandra och ignorera kameran och filmskaparens närvaro. Dessa scener ska            

berätta om hur de sociala aktörerna agerar naturligt i sin vardag och på så sätt får tittarna en så                   

“äkta” och avslöjande bild av människorna som möjligt. Enligt Nichols kan denna form av              38

filmskapande och berättande skapa en etisk konflikt då filmskaparen kan övertyga sig själv om              

att hen endast observerar men faktumet är att människor kan med stor sannolikhet bete sig               

annorlunda då en kamera är närvarande. Den observerande formen kan väcka frågor som, beter              

sig människor annorlunda inför kameran? Försöker filmskaparen exploatera situationen och          

fånga något på film som kan intressera tittaren men ge ett negativt och “felaktigt” intryck av den                 

sociala aktören? Var går gränsen då filmskaparen har ett moraliskt ansvar att kliva in i en                

situation och försöka styra upp den? Många observerande filmskapare grundar sin form på             39

argumentet att sakerna som sker i deras filmer hade skett oavsett om en kamera hade varit där                 

eller inte, de råkar bara kunna observera det och fånga det på film. Dock håller inte detta                 

argument då till exempel en presskonferens är filmat enbart i observerande stil och form men en                

presskonferens hade aldrig skett utan kamerans närvaro. Den observerande formen är en            40

omdebatterad form eftersom det är svårt att fastställa hur mycket som faktiskt skulle ske som om                

36   Bill Nichols. Introduction to Documentary, 169. 
37   Ibid, 172. 
38   Ibid, 174. 
39   Ibid, 175. 
40   Ibid, 177 
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kameran inte hade varit närvarande. Beter sig människor precis likadant när de vet att tusentals               

människor kommer att se och döma det dem gör?   41

Participatory mode: 

I rak motsats till den observerande formen finns den deltagande formen eller participatory mode              

på engelska. I denna form deltar filmskaparen i den sociala aktörens värld och följaktligen i               

filmen själv, hen interagerar och pratar med subjektet. Detta skapar en upplevelse av “jag talar               

med dem till oss (du och jag)” kontra “jag talar om dem till dig.” Denna form har utvecklats till                   

att tillåta tittaren att ta del av den dokumentära världen med särskilda installationer och              

interaktiva medier. Dessa dokumentärfilmskapare går ut i världen och deltar aktivt, tittaren får             42

en känsla av hur det känns för filmskaparen att vara i en viss situation och hur det påverkar den                   

situationen. Detta deltagande kan påverka dokumentärfilmen i sin helhet. Den observerande           43

formen påstår att det som fångas på film skulle ha skett oavsett om kameran var där eller inte                  

medan den deltagande formen påstår att denna situation uppstår endast på grund av             

filmskaparens och kamerans närvaro. Detta deltagande kan se ut på olika sätt för filmskapare,              44

hen kan delta av undersökande och utredande skäl som en reporter. Till exempel så kan hens                

deltagande vara centralt i att avslöja viktig information och fakta i dokumentären. Den             45

deltagande formen kan även ha ett brett perspektiv där de kombinerar arkivmaterial tillsammans             

med intervjuer. Intervjuerna används i förhållande till arkivmaterialet för att förklara historien            

och eventuellt förklara sin upplevelse av den tiden. Intervjun är den mest använda tekniken i den                

deltagande formen och används ofta för att sammanfläta flera personers historier till en             

sammanhängande berättelse.  46

3.2 Animationer 

Annabelle Honess Roe är lektor i filmvetenskap vid University of Surrey, Storbritannien. År             

2013 skrev hon Animated Documentary som blev den första boken att enbart behandla animerad              

41  Bill Nichols. Introduction to Documentary, 179. 
42  Ibid, 179-180. 
43  Ibid, 181-182. 
44  Ibid, 184. 
45  Ibid, 188. 
46  Ibid, 190. 
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dokumentärfilm. Sedan dess har hon bidragit med kapitel om animerad dokumentärfilm i flera             

antologier. Hon skriver ett kapitel om animationer i dokumentärfilm i Contemporary           47

Documentary där hon sammanfattar de analyser kring funktioner och strategier som används            

med animationer i dokumentärfilm. Hennes omfattande teori ger oss en god grund till en relevant               

analys.  

I många fall vill dokumentärfilmare berätta något visuellt i sin film utan att ha              

möjligheten att kunna filma händelsen eller få tillgång till redan filmat material. Exempel på              

händelser som dessa kan vara förhistoriskt liv där kameran inte ännu var uppfunnen, geografiska              

platser som kameran inte kan komma åt, eller psykologiska erfarenheter och känslor som kan              

kännas verkliga men som inte kan fångas på film. Förutom dessa kan dokumentärfilmskaparen             

välja att avstå från att filma en aspekt av verkligheten på grund av etiska eller känslomässiga                

skäl.    48

I dessa fall finns det ett antal dokumentära strategier som kan appliceras. Animationer har              

på senare år blivit ett populärt och erkänt verktyg för att visualisera en händelse i               

dokumentärfilm. Det finns animerade dokumentärfilmer som fullständigt visualiseras med         

animationer, och så finns det dokumentärfilmer som blandar animationer med          

live-actionmaterial. Honess Roe förklarar att de två elementen isåfall ska integreras på ett sätt så               

att filmens helhet skulle bli osammanhängande om ett av dem tas bort. Detta anses som ett nytt                 49

dokumentärt berättande eftersom det inte var förens på 90-talet som animerad dokumentärfilm            

utvecklades som ett begrepp och som ett meningsfullt dokumentärt berättande. Filmer som            50

animerade verkliga händelser hade producerats innan detta årtionde men de blev inte erkända             

som animerad dokumentärfilm av filmskaparna eller av åskådarna när de var aktiva på             

filmduken.  

Honess Roe ifrågasätter “what is the animation doing that the conventional [live-action]            

alternative could not?” , för att leda in på de olika funktioner som animationerna faktiskt bidrar               51

med. De olika funktionerna kategoriseras som mimetisk ersättande, icke-mimetisk ersättande och           

47  Amazon.‘About the Author’. Amazon 1996-2017. https://www.amazon.com [Hämtad 2017-11-16]. 
48  Anabelle Honess Roe. Contemporary Documentary. Daniel Marcus och Kara Selmin. New York;London: Routledge. 2016, 
42. 
49  Ibid, 44. 
50  Ibid, 45. 
51  Ibid, 22. 
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framkallande. I de första två kategorierna fungerar de som ersättning för material som inte finns,               

som är förklarat i det första stycket i detta avsnitt. Den tredje kategorin förklarar funktionen om                

när animeringar används som ett verktyg när live-actionfilmning inte räcker till. Det vill säga,              

oförmågan att utforska och visualisera ting som inte går att ta på eller att se med ögat. Den                  

framkallande funktionen av animationer kan fungera som metaforer för saker som berättas, ett             

beskrivande medium för att låta åskådaren se vad som beskrivs ifrån exempelvis en intervju där               

en person beskriver något internt eller osynligt. Denna typ av animationer används ofta vid              52

visualiseringar av mental sjukdom, schizofreni och förträngda minnen. Hon menar på att de             

“framkallande” animationerna har potential att uppmuntra människor till att föreställa sig hur            

andra upplever saker även fast den synvinkeln är långt ifrån lik vår egen. Som ett resultat kan                 

åskådaren då få en djupare förståelse för andra människors känslor, upplevelser av världen,             

specifika svårigheter och ibland även sjukdomar som är svåra att förklara med ord eller              

fotografier.   53

3.3 Filmatiseringar 

Professorn Bill Nichols skriver en analytisk journal om reenactments, filmatiseringar på svenska,            

och diskuterar dess relevans och funktioner i den moderna dokumentärfilmen. Hans teori om             

reenactments kompletteras med avsnitt från professorn Sheila Curran Bernards bok Documentary           

Storytelling för att ge oss en bredare analysgrund. 

På 60-talet ansågs filmatiseringar inte vara ett sanningsenligt sätt att återskapa verklighet            

på dokumentärfilm enligt filmskaparna och pionjärerna som förespråkar direct cinema. Det ärliga            

sättet att berätta verklighet på dokumentärfilm skulle enligt dem vara det som oregisserat             

försiggick framför kameran, som om kameran inte hade varit närvarande. Regissören och            54

filmkritikern Jean-Louis Comolli ställer sig kritisk till påståendet om att direct cinema är ett              

sanningsenligt sätt att porträttera verkligheten. Han menar på att det är naivt att argumentera att               

på grund av att kameran filmar en verklig händelse, så ska det betyda att det ger tittaren en                  

objektiv och opartisk representation av verkligheten. Han menar att hur man än filmar en              

52  Anabelle Honess Roe. Contemporary Documentary, 48. 
53   Ibid, 49. 
54  Bill Nichols. Documentary Reenactment and the Fantasmatic Subject. Critical Inquiry. vol. 35/no. 1. 2008, 72. 
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händelse så kommer man inte ifrån att “The represented is seen via a representation which,               

necessarily, transforms it.  55

Idag är filmatiseringar inom dokumentärfilm ett vanligt och accepterat verktyg för att            

återskapa tidigare händelser och upplevelser. Nichols beskriver filmatiseringar som ett verktyg           

som numera oftare tas för givet än ifrågasätts. Han skriver att:  

 

“Reenactments occupy a strange status in which it is crucial that they be recognized as a                

representation of a prior event while also signaling that they are not a representation of a                

contemporaneous event.”   56

 

Med detta menar Nichols att filmatiseringarna ska lätt kunna urskiljas från innehåll som             

intervjuer, arkivmaterial och live-actionmaterial. Annars kan filmatiseringar som form riskera att           

anses som bedrägeri. Samtidigt betyder denna igenkänning också att filmatiseringen förlorar sin            57

äkthet som en repetition av en händelse som redan skett. Originaliteten med händelsen försvinner              

med en filmatisering på grund av sin omöjlighet att kunna återskapa detta utan en fiktiv känsla.   58

Bernard skriver att filmskapare ska undvika att be personer återskapa det förflutna om det              

innehåller dialog eller att sätta upp scener där folk ska tala om saker för varandra som de redan                  

vet. Däremot skriver hon att det finns stora möjligheter att vara kreativ när det kommer till                59

filmatiseringar, och att man kan återskapa mindre delar för att uppnå affekt. Hon ger exempel på                

en hand i närbild, marscherande ben, eller snurrande hjul på en vagn. Man kan återskapa               

mänskliga figurer i siluett med en distans, eller filma ansikten i närbild som blir ombedda att                

förmedla känslor. Hur man än väljer att filmatisera en scen så menar Bernard på att materialet                

inte får manipuleras till att se ut som något det inte är, exempelvis arkivmaterial. Det ska vara                 

lätt för tittaren att förstå vad hen ser.  60

55  Alan Rosenthal och John Corner. New Challenges for Documentary. 2nd edn. Manchester: Manchester University Press. 2005, 
420. 
56  Bill Nichols. Documentary Reenactment and the Fantasmatic Subject, 73. 
57  Ibid, 73. 
58  Ibid, 74. 
59 Sheila Curran Bernard. Documentary Storytelling: Making Stronger and More Dramatic Nonfiction Films. 2nd edn. 
Amsterdam;Boston: Focal Press. 2007, 57. 
60 Ibid, 58. 
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Nichols definierar i sin text ett antal olika variationer på filmatiseringar i dokumentärfilm och ger               

sedan exempel på filmer där de förekommer; realist dramatization, typifications, Brechtian           

distanciation, stylization, parody and irony. Vi kommer i denna uppsats inte att beskriva dessa              

olika variationer i detalj, då samtliga inte är relevanta för analysen av The Keepers.  

Realist dramatization är en dramatisk och spännande filmaseringstyp som är mindre           

igenkännbar på grund av dess realistiska stil som ofta används i samband med flashbacks. Ett               

framgångsrikt filmexempel som fungerar som inspiration till de som idag använder denna typ av              

filmatisering förekommer i Las Madres de la Playa de Mayo. En av mödrarna i filmen               61

återberättar hur hennes son blev bortrövad mitt i natten av beväpnade män. Det klipps från               

hennes intervjubild till en filmatisering av denna händelse. Nichols beskriver denna filmatisering            

som en visuell liknelse till surrealistiska mardrömmar i och med bildens extrema kontrast,             

kornighet och slowmotion där figurerna i bilderna inte går att urskilja. Han förklarar att dessa               

element arbetar för att hindra en realistisk öppenhet. Effekten av hur detta återberättas blir att               

tittaren bjuds in i hennes upplevelse och minne av händelsen, och fokuserar på hur konsekvensen               

av händelsen har påverkat henne emotionellt och hur den har utspelats inom henne som ett mörkt                

eko sen dess.  62

Ovan är ett exempel av flera tolkningar som kan göras med filmatiseringar. Faktum är att               

filmatiseringar inte är ett historiskt bevis på en händelse, utan snarare en artistisk tolkning av en                

upplevd händelse som utgår ifrån ett eller flera perspektiv. Istället för att bidra med historiskt               

bevis så fungerar filmatiseringar för att uppfylla affekt hos tittaren och för att övertyga. Nichols               

skriver att “Reenactments vivify the sense of the lived experience, the vecú, of others. They take                

past time and make it present”.  63

3.4 Dramaturgi och seriestruktur 

I boken Documentary Storytelling ger Sheila Curran Bernard en tydlig förklaring och inblick i              

hur en dokumentärfilmskapare kan strukturera och forma sin dokumentär på olika sätt. Bernard             

61 Susana Blaustein Muñoz och Lourdes Portillo (författare och regissör). Las Madres de la Playa de Mayo. [Dokumentärfilm]. 
Argentina. 1985. 
62  Bill Nichols. Documentary Reenactment and the Fantasmatic Subject. Critical Inquiry. vol. 35/no. 1. 2008, 84. 
63  Ibid, 88. 
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förklarar att dokumentärfilmskapare måste ta ställning till vilken struktur, kronologi, ton och så             

vidare som de vill ha. 

Boken Narrative Strategies in Television från 2005 av Gaby Allrath, Marion Gymnich             

och Carola Surkamp ger en fördjupad bild av hur olika kända tv-serier har strukturerat sina               

avsnitt och hur serier väljer att utveckla sina karaktärer. Gaby Allrath är en doktorand inom               

narrativ teori och genusteori, hon har även skrivit flera artiklar om genus och narrativ struktur i                

TV-serier. Marion Gymnich är en doktorand inom engelsk litteratur och även hon har skrivit ett               

flertal artiklar om narrativ teori och kvinnliga författare. Carola Surkamp är en doktorand inom              

berättande med flera perspektiv, hon är även en föreläsare på Giessen University där hon har               

föreläsningar inom filmteori, drama och narratologi. 

En serie bör innehålla en seriehistoria samtidigt som varje individuellt avsnitt berättar en             

egen historia och blir till en individuell “film”. Varje avsnitt ska ha en början och ett slut och                  

lägga grunden till nästa avsnitt i historien. Det är dock inte alla gånger som en serie behöver                 

innehålla en kronologisk historia eller ens byggas upp av avsnitt som är knutna till varandra               

berättarmässigt. En stil av seriestruktur kan vara att serien behandlar ett gemensamt ämne för              

varje avsnitt, men att de är helt skilda från varandra med separata karaktärer och historier. En                64

stor skillnad på seriestruktur kontra andra narrativ är att serien är per definition ett pågående               

narrativ och tar inte slut efter ett avsnitt. Detta påverkar berättandet på en mängd olika sätt. Till                 

exempel används cliffhangers, obesvarade slut och mindre tid läggs på exposition.   65

Dokumentärfilmsskapare påbörjar ofta ett projekt med en idé om resultatet, för att sedan             

under inspelningen bemöta starkare historier, karaktärer och konflikter än vad de kunnat förutse.             

Upptäckterna kan innebära möjligheter att förstärka, förändra eller till och med ändra riktning i              

berättelsen.   66

Den narrativa strukturen avgör till vilken dramatisk grad berättelsen resulterar i. Det finns             

flera valmöjligheter kring vilken ordning man vill berätta historien. Berättelsen kan börja i             

mitten, gå tillbaka till början för att sedan komma ikapp till slutet. Man kan blicka fram och                 

tillbaka eller till och med börja i slutet och ställa frågan hur man kom dit. Poängen är att om                   

64  Sheila Curran Bernard. Documentary Storytelling: Making Stronger and More Dramatic Nonfiction Films. 2nd edn. 
Amsterdam;Boston: Focal Press. 2007, 159. 
65 Allrath, Gymnich och Surkamp. Narrative Strategies in Television Series. Hampshire;New York: Palgrave Macmillan. 2005, 5. 
66  Sheila Curran Bernard. Documentary Storytelling, 37. 
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händelserna i en historia presenteras helt kronologiskt kanske serien inte blir särskilt dramatisk.             

Genom att studera orsak och verkan hos händelser kan man narrativt strukturera berättelsen att              

bli så spännande och intressant som möjligt. Tilläggningsvis måste kronologin av händelserna            

respekteras för att inte ge ett falskt intryck om vad som orsakade vad.  67

En viktig aspekt är den limiterade tiden som filmen eller serien har på sig att berätta sin                 

historia. Oavsett om filmskaparen har 30, 60 eller 90 minuter på sig att berätta en historia så ska                  

beslut tas angående vilka scener eller spår som ska få mest speltid i filmen. Man bestämmer                68

alltså vart den känslomässiga vikten ligger, för att sedan besluta om hur mycket tid som skall                

ägnas åt varje element. Det är svårt att bygga stor känslomässig påverkan och fånga tittarens               69

deltagande. Filmskaparen behöver strukturera historien så att konflikt, klimax, lösningar,          

bedrifter, motgångar och förluster sammansluter sig i harmoni och anknyter sig till            

berättarstrukturernas rytmer. Desto mer tid tittare får att lära känna en karaktär och förstå sig på                

dem ju bättre och djupare investerar vi oss i deras berättelser. Vi bryr oss på riktigt och det känns                   

som att vi är där med dem. Det är mänskligt att söka efter svar, följa ledtrådar och försöka finna                   70

logik i det som händer. Ett framgångsrikt verktyg i emotionellt berättande är att ha något som                

står på spel - och att höja intensiteten hos detta ända in i slutet. Orsaken till höjningen kan vara                   

att en viss fara ökar eller att tiden håller på att rinna ut.  71

Innan förtexter hos ett avsnitt börjar rulla så används en så kallad teaser. Filmskaparna              

lägger minimal tid på exposition och försöker fånga tittarens intresse så snabbt som möjligt.              

Denna teaser ska på kort tid berätta vilket kontext avsnittet är i, vad som är avsnittets                

huvudsakliga konflikt och därmed väcka frågor hos tittaren; “Vad kommer att hända? Hur ska              

detta lösas?”, vilket i sin tur ska få dem att titta vidare. Teasern ska även ha en förklarande                  

funktion där relevanta karaktärer och miljöer introduceras som kommer att tas upp senare i              

avsnittet.   72

67  Sheila Curran Bernard. Documentary Storytelling, 76-77. 
68  Ibid, 54. 
69  Ibid, 81. 
70  Ibid, 30. 
71  Ibid, 28-29. 
72  Allrath, Gymnich och Surkamp. Narrative Strategies in Television Series. Reference & Research Book News. vol. 21/no. 
1.2006, 12. 
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Avslutningsvis är det viktigt med ett tillfredsställande slut. Inte nödvändigtvis per avsnitt,            

men i slutet på en helhet, vare sig det är en film eller serie. Slutet ska kännas oväntat och                   

oundvikligt. En regel som ska följas är att historien som började berättas ska slutföras, oavsett               

om det innebär en lösning, ett misslyckande eller något oavslutat som löper vidare efter filmens               

slut och lämnar tittaren med öppna frågor. Bernard poängterar att det aldrig finns endast ett slut                

som är det rätta. Filmskaparen bestämmer när och hur det som berättas i filmen eller serien ska                 

avslutas, med hänsyn till vilket emotionellt tillstånd man vill lämna tittaren i.  73

3.4.1 Treaktsstruktur 

År 1979 publicerade Syd Field sin bok Screenplay - The Foundations of Screenwriting i vilken               

han beskriver och förklarar en struktur som han ansåg att filmer följde, det vill säga,               

treaktsstrukturen. Sen dess är treaktsstrukturen den mest klassiska berättarstrukturen som          74

används i långfilm. Den är framför allt använd i Hollywood där den anses vara en               

huvudbeståndsdel av berättande i film.   75

Akt  1: 

Den första akten är cirka en fjärdedel av handlingens längd. Det är i denna akt som väsentliga                 

karaktärer introduceras och som den stora konflikten eller problemet presenteras och fastställs.            

Den större delen av expositionen sker i akt ett. Utöver att konflikten och karaktärerna presenteras               

brukar den första vändpunkten eller klimaxet inträffa som i sin tur sätter igång akt två. Vid slutet                 

av akt ett ska tittaren veta vem och vad berättelsen ska handla om samt vad som står på spel.   76

Akt  2: 

Den andra akten är den längsta akten speltidsmässigt, hälften av handlingen brukar bestå av akt               

två. I denna akt ökar tempot, fler komplikationer uppstår och det sker oväntade vändningar.              

Under denna akt ska karaktärerna möta flera hinder. Konflikten ska byggas på och ny              

information ska göras känt och vävas in i konflikten så att det är mer som står på spel. Slutet på                    

73  Sheila Curran Bernard. Documentary Storytelling: Making Stronger and More Dramatic Nonfiction Films. 2nd edn. 
Amsterdam: Focal Press. 2007, 30-31. 
74  Syd Field. Screenplay: The Foundations of Screenwriting. New York: Dell Pub. Co. 2005. 
75  Sheila Curran Bernard. Documentary Storytelling, 69. 
76  Ibid, 69. 
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akt två ska leda till en känslomässig topp som är större än den i akt ett och denna topp ska trigga                     

den tredje och sista akten.  77

Akt  3: 

Sist kommer den tredje akten som brukar vara mindre än en fjärdedel av handlingens längd. I                

början på denna akt brukar huvudkaraktären eller huvudkaraktärerna bli fullkomligt besegrade           

och nå den mörkaste och lägsta punkten i berättelsen. Spänningen i berättelsen ska vara som               

högst i slutet på akt tre för att sedan upplösas och eventuella frågor besvaras.   78

4. Resultat och Analys 
Denna analys kommer att utgå ifrån dokumentärserien The Keepers och behandlar de            

berättarkomponenter och dramaturgiska strukturer som förekommer i seriens sju avsnitt. Utifrån           

det vi tidigare har beskrivit i teoriavsnittet tidigare kommer vi att analysera The Keepers. Vi har                

valt att sammanfläta resultat och analys för att vi anser att det blir en mer detaljerad och                 

nyanserad analys och läsning. 

4.1 Bill Nichols - Dokumentära former 

I avseende till Bill Nichols sex dokumentärfilmsformer faller The Keepers främst in under den              

förklarande formen, expository mode på engelska. Serien tar en tydlig ställning som är             

genomgående anti makt och auktoritet, i avseende till ärkestiftet i Baltimore, polisen, FBI och              

staten. Detta perspektiv framhävs framför allt i hur mycket offren säger att ärkestiftet har svikit               

dem och även på det sättet att ärkestiftet är oerhört ovilliga att ställa upp i varken dokumentären                 

eller med att lämna ut de uppgifter och dokument som de innehar på Joseph Maskell. I början på                  

avsnitt tre säger Jean Wehner apropå att få hjälp från myndigheter “I didn’t know what to do.                 

The state’s attorney, the police, the archdiocese, they did nothing”.   79

The Keepers är även på många sätt en poetisk dokumentärserie, detta blir tydligt med              

användandet av filmatiseringar för att porträttera ett visst minne eller känsla, dessa            

77  Sheila Curran Bernard. Documentary Storytelling, 69-70. 
78  Ibid, 70. 
79 Ryan White. The Keepers. United States: Netflix. 2017. E03, 00:01:38. 
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filmatiseringar kommer att undersökas mer i detalj senare i analysen. Förutom användandet av             

filmatiseringar är The Keepers poetisk på så sätt att den sällan klipps för att betona kontinuitet i                 

tid och rum. Tittaren får inte veta exakt när intervjuerna och vissa interaktioner i nutid äger rum,                 

man får veta att det är någonstans mellan 2015 och 2017. Den linjära kronologin offras och                

hoppar flitigt mellan 60-talet, 90-talet och nutid för att kunna sammanfläta allas berättelser på ett               

spännande sätt och på så sätt skapa en särskild känsla hos tittaren. Serien har även jobbat med att                  

använda ett bildspråk för att skapa en mörk och mystisk ton som genomsyrar större delar av                

avsnitten. Ett exempel på detta är i första avsnittet då Abbie och Gemma diskuterar fallet och hur                 

de har jobbat med det under dem senaste åren och huruvida det inte är ett helt ofarligt fall som de                    

undersöker. Gemma säger “Our mission, we were driven to find out who hurt Sister Cathy. We                

have people telling us to be careful” sedan klipps det direkt till en bild på en kyrka och sedan                   

Abbie som säger “Our concern was that she fell into something evil, something bad and got                

caught up with it”. Denna klippning är skildrad innan tittaren har fått någon information om               80

Maskell eller övergreppen men den antyder att kyrkan på något sätt är involverad i fallet på ett                 

sannolikt negativt sätt. Utöver detta används mycket bilder på svarta fåglar, kala och gråa miljöer               

och regn och rusk som symboliserar den mörka och bistra miljön som de befinner sig i mentalt. 

Under de första två avsnitten och mestadels av det tredje avsnittet av The Keepers finns               

det inget deltagande av de som producerar och regisserar serien, de varken syns eller hörs. Det                

första vi får höra av någon bakom kameran är då intervjuaren och regissören Ryan White frågar                

en journalist varför en gammal detektiv som använder “Deep Throat” som anonymt alias inte vill               

träda fram och visa sitt ansikte och berätta sin historia: “Why don’t you think Deep Throat would                 

go on the record with anyone?” varpå journalisten svarar “I believe there’s a lot of fear around                 

this/…/” I takt med att spänningen och konflikten ökar, så ökar även deltagandet från              81

dokumentärfilmskaparna. Detta blir alltmer tydligt när White pratar med eventuellt misstänkta           

eller auktoriteter som möjligtvis gömmer bevis eller inte berättar hela sanningen. Ett exempel på              

detta är i avsnitt sex när Edgar Davidson, en äldre man som är misstänkt för mordet på Cathy                  

Cesnik intervjuas. Under hela denna scen hörs intervjun mellan Edgar och White. Resultatet av              

att använda den deltagande formen i en situation som denna blir att tittaren får uppleva hur det                 

80  Ryan White. The Keepers, E01, 00:09:07. 
81  Ibid, E03, 01:02:47. 
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känns och vad det är för stämning i luften när filmskaparna sitter i samma rum som en eventuell                  

mördare. Spänningen ökar när White ställer frågor som “Do you remember having blood on your               

shirt that night?” och “Did you perhaps lead your first wife to believe you were involved in the                  82

murder even though you weren’t?”.   83

Den deltagande formen är också påtaglig i intervjuer med detektiven Gary Childs från             

Baltimores länspolis som jobbar på fallet i nutid. I denna intervju antyder White att länspolisen               

eller någon annan polis har döljt bevis i form av ett brev som Cathy skrev till hennes syster                  

Marilyn innan hon dog men som Marilyn lämnade över till polisen innan hon fick läsa det. White                 

antyder att det brevet inte längre finns hos polisen som bevis och undrar var det har tagit vägen,                  

Gary Childs säger att länspolisen aldrig fick något brev från statspolisen.  84

I slutet på avsnitt sju korsklipps det mellan Whites intervju med Charles Franz och hans               

intervju med Jean Wehner. I dessa intervjuer är White deltagande och han berättar för Charles               

och Jean att ärkestiftet förnekar att de visste något om Maskells övergrepp förrän 1992 när Jean                

väckte åtal vilket är en lögn enligt Charles Franz som säger att hans mor anmälde Maskell redan                 

1967. Genom att använda den deltagande formen när White berättar detta för dem så får tittaren                

känna och ta del av den genuina reaktionen som Charles och Jean har när de blir uppenbart arga                  

och ledsna. Jean sitter och skakar på huvudet och säger “This is disgusting. This is disgusting”                

och Charles säger “If you start saying things like, ‘That never happened.’, What you’re calling               

me is a liar”.  85

Den observerande formen används till viss del men är inte den mest använda formen.              

Denna form används för att framhäva något som sägs i en intervju. Formen gestaltas oftast inte                

på så sätt att kamerateamet följer efter en person i hens vardagsliv och är flugor på väggen.                 

Subjekten pratar med någon i teamet och agerar med en medvetenhet om att kameran är där. Ett                 

exempel på den rent observerande formen är i avsnitt sju under scenen när C.T Wilson, statlig                

delegat i Maryland, och andra övergreppsöverlevare är i en rättssal och försöker få igenom en               

motion som skulle förlänga tiden som barn som har blivit sexuellt misshandlade har på sig att                

82  Ryan White. The Keepers, E06, 01:00:40. 
83  Ibid, E06, 00:07:56. 
84  Ibid, E06, 00:58:11. 
85  Ibid, E07, 00:54:59. 
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väcka åtal. Under denna scen filmas interaktionen mellan de som är för och emot motionen och                

juryn utan att kameran är en deltagare eller är uppmärksammad.  86

Resultatet av att kombinera flera former är att det skapar en mer spännande och              

oförutsägbar berättelse och på så sätt serie. Kombinationen av den förklarande formen            

tillsammans med den poetiska formen balanseras väl i The Keepers utan att någon form får               

övertaget. Användningen av den deltagande formen är effektiv i serien då den används på ett sätt                

som ger en inblick i den situationen White befinner sig i och hans relation med den han                 

intervjuar. Denna form används huvudsakligen när han är i en spänd situation. The Keepers är ett                

tydligt exempel på en dokumentär som inte faller in under en kategori exklusivt. 

4.3 Filmatiseringar  

Många av kvinnornas berättelser i intervjuerna kring förgångna händelser visualiseras genom           

filmatiseringar i The Keepers. Bildspråket hos dessa håller en röd tråd och återkommer i samtliga               

avsnitt i serien. Flera scener återanvänds under seriens gång för att symbolisera och visualisera              

olika händelser under åren 1967 till och med 1970.  

Den första filmatiseringen som tittaren exponeras för illustrerar skolkorridoren på          

Keough High School i avsnitt ett, vilket leder fram till en intervju med en elev till Cathy Cesnik.                  

Hon berättar om en konversation som hon hade med Cathy samma dag som hon försvann. Det                

klipps ifrån hennes intervjubild i live-action, till filmatiseringar som föreställer interiörer i            

skolan. Se skärmbilden nedan från en filmatisering i The Keepers. 

86 Ryan White. The Keepers E07, 00:35:28. 
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Bild 1A. The Keepers, E01 00:10:49, filmatisering: skolkorridor.  

 

Filmatiseringen ovan filmas genom en kameraåkning som kallas tracking, alltså rör sig            

kameran från en punkt till en annan närmare motivet och genom korridoren i detta fall. En effekt                 

av en sådan åkning är att det uppstår en speciell närvarokänsla. Åkningen spelas upp i               

slowmotion vilket ger en dramatisk och drömlik effekt, som att tiden är utdragen. Samtliga              

filmatiseringar som porträtterar det förflutna är svartvita, korniga, har låg kontrast och spelas i              

slowmotion. De skiljer sig med stor bredd från live-action materialet som motsättningsvis spelas             

i realtid, innehar hög kontrast, klara färger och ofta handkamera. Kornigheten och gråskalan i              

filmatiseringarna övertygar tittaren att händelsen som återskapas tog plats förr i tiden, eftersom             

att kamerorna under första halvan att 1900-talet inte hade färgåtergivning eller hög detaljrikedom             

i pixlar. Bilden har en sämre kvalité och uppnår därför en autentisk vintage effekt. 

Filmatiseringarna förekommer under intervjuer med vittnen som berättar om saker som           

hände under skolåren på Keough High School. Personerna återberättar historierna i preteritum,            

vilket också klargör att filmatiseringarna inte är en representation av verkligheten idag.            

Filmatiseringarna i The Keepers stämmer bra överens med kriterierna som Bernard och Nichols             

26 



 

beskriver i sina teorier för att accepteras av publiken och lyckas som en ärlig berättarkomponent               

i det dokumentära mediet.  

Regissören har valt ut vilka delar av berättelserna som ska visualiseras. Man ska ha i               

åtanke att mycket av det som Jean återberättar om de sexuella övergrepp som hon utsattes för är                 

obehagliga och detaljerat beskrivna. Trots detta så förekommer aldrig våld, nakenhet, eller            

sexuellt innehåll i filmatiseringarna. De håller sig diskreta och hänsynsfulla oavsett hur grovt en              

händelse beskrivs. Det som visualiseras genom filmatiseringarna är olika rum, detaljer, platser            

och tämligen anonyma karaktärer. Möjligtvis kan syftet vara att intervjuerna ska få tala för sig               

själva och filmatiseringarna ska endast hjälpa tittaren att visualisera vad som försiggår i dessa              

miljöer. Specifika miljöer blir på så vis starkt laddade, och för varje gång de visas så byggs det                  

upp ett större obehag hos tittaren på grund av de konnotationer som uppstår. Under fyra tillfällen                

i det andra avsnittet när Jean beskriver övergreppen, så visas filmatiseringar på Maskells kontor.             

På så vis laddas filmatiseringarna på kontoret med konnotativa värden och publiken associerar              87

sedan kontoret med sexuella övergrepp (se bild nedan). 

 

 
Bild 1B. The Keepers, filmatisering: Maskells kontor.  

87  Ryan White. The Keepers, E02, 00:15:48, 00:21:17, 00:33:50, 00:39:56. 
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Dock visas inte denna bild självstående, utan kompletteras med andra filmatiserade scener.            

Exempelvis en anonym karaktär som kan antas porträttera Jean när hon går in i kontoret,               

karaktären filmas bakifrån sittandes på stolen mittemot skrivbordet, manliga händer i närbild, en             

manlig karaktär som lägger sin hand på flickans axel och så vidare. 

Det blir tydligt i avsnitt tre när ett nytt offer beskriver sin erfarenhet av Maskells               

övergrepp, vid namn Teresa Lancaster eller “Jane Roe”. Hon har presenterats tidigare i serien,              

men har inte ännu pratat om när hon först råkade ut för honom. När hon börjar berätta om                  

anledningen till varför hon besökte Maskell så visas direkt en rad filmatiseringar på hans kontor,               

i olika helbilder. Det krävs alltså inget annat visuellt för att förklara övergreppet än bilderna på                

Maskells kontor vid det här laget.  88

En stor del av historierna som fyller handlingen i The Keepers tog plats för omkring               

femtio år sedan. Det blir därför en utmaning att fylla över 400 minuter med bilder som ska                 

visualisera det som personer berättar om en tid som är förbi. Visst är det ett vedertaget verktyg                 

att använda arkivmaterial i form av gamla fotografier, men det riskerar att bli långtråkigt på               

grund av enformighet om denna komponent inte kompletteras med annat. När man står inför ett               

långt berättande likt The Keepers så behövs en variation för att hålla tittaren intresserad och ännu                

viktigare, involverad i berättelsen. Filmatiseringarna klipps tillsammans med intervjuer och          

andra berättarkomponenter som arkivmaterial och animationer. Eftersom att filmatiseringarna         

skiljer sig i stor omfattning till live-actionmaterialet visuellt så reagerar hjärnan på förändringen i              

bilden. Detta kan hjälpa publiken att hålla energin uppe och därmed inte tröttna.  

Slutligen kan man säga att filmatiseringarna i The Keepers tar stor plats när det kommer               

till speltid, men frågan är om de har så högt berättarmässigt värde? De är stimulerande att se på                  

medan man får höra vittnesmålen, men de kanske inte bidrar med så mycket annat. Å andra sidan                 

kanske effekten av filmatiseringarna i sin helhet bidrar till ett bra flöde, så att det långa                

serieformatet lyckas. Trots att filmatiseringarna är diskreta och inte avslöjar så mycket detaljer,             

så kan man ändå säga att ett resultat av filmatiseringarna är att de bygger upp känslor - speciellt                  

skräck och oro. De är välgjorda, vilket gör det till ett nöje att se dem i serien, men de fyller                    

faktiskt en viktig funktion när det kommer till framhäva känslor hos publiken. Ett exempel              

88  Ryan White. The Keepers, E03, 00:50:59. 
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kommer sent i serien i avsnitt fem, då ett vittne berättar om en av de misstänkta männen som kan                   

ha haft någonting att göra med Cathys mord, och hans besatthet kring “the woman in the attic”.                 

Hon beskriver:  

 

“After the nun was murdered he was obsessed with it. He’d talk about it all the time. He would                   

say ”Can you believe somebody killed her? Can you believe where they found her?” I mean he                 

would just go on and on and on and on/…/It got so bad, Bill has to move back home to get away                      

from that apartment. He would drink, take pills, stay up all day, walk the floors all night and talk                   

about the woman in the attic. And that’s how I discovered it was up there, because I wanted to                   

prove to him there’s no woman in the attic. And I go up there and I go ”What woman are you                     

talking about?” He goes ”Don’t you see her?” And it was on a mannequin. And it was blue, with                   

a white band. It was a nun’s habit. He’d say she was after him. She was chasing him, she would                    

talk to him. The whole thing it was very bizarre. Everything about it.”  89

 

 

Bild 1C. The Keepers, E05 00:32:33, filmatisering: “The woman in the attic”.  

 

89 Ryan White. The Keepers, E05, 00:29:34-00:33:12. 
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Den historien blir väldigt påtaglig med hjälp av filmatiseringen. Troligtvis hade den inte nått              

fram till publiken utan de scener som spelas under tiden kvinnan beskriver “the woman in the                

attic”. Regissörens syfte med att ta med detta i avsnittet, The Suspects, kan ha varit för att                 

ytterligare övertyga publiken om att Billy var involverad i mordet, och att han var en skum typ.                 

Detta var alltså ingen mardröm som Billy hade, utan enligt vittnet så hade han själv ställt fram                 

denna docka på vinden och klätt henne enligt beskrivningen ovan. Oavsett om man som publik               

tror på att det här faktiskt har hänt, så bidrar filmatiseringen till stor del att känslan av obehag når                   

fram. 

Som tidigare skrivet i denna uppsats där vi refererar till Nichols teori om filmatiseringar,              

så återstår faktumet om att filmatiseringar inte är ett historiskt bevis på en händelse, utan snarare                

en artistisk tolkning av en upplevd händelse som utgår ifrån ett eller flera perspektiv. Istället för                

att bidra med historiskt bevis så fungerar filmatiseringar för att uppfylla affekt hos tittaren, och               

för att övertyga. Det anser vi att skaparna av The Keepers har lyckats uppnå. De är vackert                 

utförda, tydligt avskilt från resterande material, och klarligen övertygande. 

4.4 Animationer  

Det förekommer två olika typer av animeringar i The Keepers. Den ena animationstypen             

fungerar geografiskt för att hjälpa tittaren första hur avstånd förhåller sig till varandra, och den               

andra digitalt animerar stillbilder, tidningar och text för att skapa rörelse. Vi kommer att ta upp                

tre olika exempel från serien för att förklara hur de geografiska animationerna ser ut och fungerar                

berättarmässigt.  

I det första avsnittet används animationer i form av kartor för att visualisera hur              

avstånden förhåller sig till varandra om vart Cathy försvann och andra platser som är geografiskt               

viktiga i utredningen.  
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Bild 2A. The Keepers, E01 13:03-13:08.               Bild 2B  

 

Animeringen ovan visas i samband med att Abbie berättar om kvällen som Cathy försvann.              

Animeringen börjar i en närbild på utritade gator och Cathys lägenhet markerat i rött. Sedan               

börjar ett rött streck animeras fram och följa en väg genom området. Bilden zoomas ut så att                 

kartan blir större i takt med att strecket rör sig längre bort. Strecket stannar vid ett köpcentrum                 

och fyller den nya platsen i rött och bilden slutar statiskt innan nästa bild klipps in. Nästa bild                  

efter animeringen filmas från insidan av en bil i live-action och anländer till vad som kan antas                 

vara det köpcentret. 

Funktionen med animeringarna i The Keepers likt den ovan är att förtydliga hur             

avstånden förhåller sig till varandra, men också för att tittaren ska förstå hur de sedan är                

kopplade till de misstänkta förövarna. Utredarnas teori i dokumentären är att det inte är en               

tillfällighet vart Cathys kropp hittades och till exempel närliggande platser till hennes hem.             

Kartorna används alltså för att övertyga tittaren om hur alla dessa platser är kopplade.  

I avsnitt ett visas en animation på platsen där Cathys kropp hittades. När mer speltid har                

gått och tittaren är mer engagerad i berättelsen och har kommit till avsnitt fem där de misstänkta                 

förövarna presenteras, så visas den animationen igen fast med några tillägg och ändringar som              

ska övertyga tittaren om deras teori om varför denna plats inte är en tillfällighet och att den är                  

kopplad till en man som utreds. Se bilderna nedan. 
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The Keepers, E01 00:42:17. Bild 2C          The Keepers, E05 00:28:12. Bild 2D  

 

Det är inte helt tydligt ifall detta är en skannad originalbild från 60-talet eller om bilden är                 

återskapad till dokumentärserien i nutid för att kunna demonstrera detta bevis. Oavsett vilket så              

ingår bilden i animationer och därför ifrågasätter vi inte bildens auktoritet.  

Det planteras direkt en tanke hos tittaren att det måste finnas en koppling när det ritas ut                 

på det här sättet. I seriens första avsnitt har tittaren exponerats för bild 1 där det endast ritas ut                   

vart Cathys kropp hittades. Då nämns inga kopplingar till någonting i området, utan det              

poängteras snarare hur märkligt avlägsen denna plats är och att det är flera kilometer ifrån stan.                

Avsnitt fem handlar om vilka personer som är misstänkta och varför. Teorin om Schmidt och               

hans inblandning i mordet blir extra påtagligt med nästa animering (bild två) där hans hem och                

arbetsplats ritas ut. Det går inte att ignorera att detta ser skyldigt ut. Dessa animeringar visar sig                 

ha ett högt berättarmässigt värde när det kommer till att visualisera betydelsefulla geografiska             

bevis, höja spänningen och för att övertyga. Det är ett klassiskt dramaturgiskt val att bara ta med                 

vart Cathys kropp hittades i det första avsnittet och första animeringen, för att sedan avslöja mer                

i avsnitt fem. Effekten blir att tittaren känner att utredningen pågår i takt med att hen tittar på                  

serien, och därför blir publiken också mer engagerad, vilket är ett av målen med true-crimeserier.  

4.5 Dramaturgi och seriestruktur  

Serien i sin helhet följer en treaktsstruktur och de sju avsnitten kan delas upp i akt ett, två och tre.                    

De första två avsnitten ingår i akt ett där det sker ett incitament som förklarar konflikten som                 

kommer att vara genomgående genom hela serien. Det är även en hel del exponering under de                
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första två avsnitten, en förklaring av fallet och viktiga personer som är involverade. Efter avsnitt               

två sätts konflikten igång rejält, den utvecklas och det framkommer att det är alltmer som står på                 

spel. Akt två avslutas i avsnitt sex och då sätter tredje och sista akten igång där vi får svar på en                     

del frågor. Vi får inte svar på alla frågor eftersom det är en dokumentär med verkliga händelser                 

och människor och därmed är det inte säkert att frågorna har besvarats i verkligheten, framför allt                

den största frågan som är seriens slogan “Who killed Sister Cathy?” Bilden nedan visar på               

treaktsstrukturen i The Keepers, siffrorna i grafen visar på incitamentet, hinder, mittpunkten,            

klimax och så vidare som uppstår i serien. Siffrorna kommer att förklaras nedan. 

 

 

 

Akt 1: 

1. Början - Syster Cathy Cesnik fallet förklaras och det framkommer att det fortfarande är              

olöst. 

2. Incitament - Det avslöjas att det finns en “Jane Doe”. En “Jane Doe” eller “Jane Roe” är                 

namn som används när en kvinna inte kan identifieras eller när hon väljer att vara               

anonym. Dessa namn används oftast av rättsliga skäl för att skydda kvinnans identitet.             90

Det berättas då att denna Jane Doe kan veta mycket mer om fallet än vad som kommit                 

90  Judy Pearsall. The New Oxford Dictionary of English. Oxford: Clarendon Press. 1998. 
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fram under första avsnittet, detta incitament lägger grunden för konflikten som kommer            

att vara huvudsaklig under hela serien. 

3. Klimax av akt 1 - Konflikten introduceras och breddas då fler offer har kommit fram och                

berättat om de sexuella övergreppen de har varit med om. Jean Wehner eller Jane Doe               

berättar även att Maskell tog henne till Cathys kropp när hon hade mördats. 

Akt 2: 

4. Hinder - Under 90-talet kommer Jeans förträngda minnen tillbaka och hon börjar minnas             

fler saker som hände henne och att det finns en koppling mellan Maskells övergrepp och               

mordet på Cathy. 

5. Hinder - Under 90-talet vägrar kyrkan och polisen att hjälpa till med fallet för utreda               

Maskell och någon eventuell koppling mellan honom och mordet på Cathy. 

6. Hinder - Nutid, Teresa Lancaster introduceras och kommer fram som ytterligare ett offer             

som har blivit överfallen av Maskell. Det avslöjas även att det kom fram cirka 40 till 50                 

offer under 90-talet som hade upplevt liknande övergrepp av Maskell på Keough High             

School. 

7. Hinder - Under 90-talet, William Storey som under den tiden var en kyrkogårdskötare             

berättar att Maskell bad honom gräva ett hål som Maskell sedan gömde dokument i.              

Storey öppnade ett av dokumenten och några månader senare fick han sparken. 

8. Hinder - Nutid, Sharon May förnekar att det fanns något i hålet som kunde göra Maskell                

suspekt, inga pornografiska bilder som Storey hade antytt, och hon förnekar att hon             

någonsin skulle låta sig själv bli pressad av kyrkan på något sätt. 

9. Hinder - Under 90-talet, Teresa Lancaster och Jean Wehner stämmer Maskell, School            

Sisters of Notre Dame, ärkestiftet i Baltimore och gynekologen Christian Richter. Då            

startar ärkestiftet ett förhör som sträcker sig nästan en vecka där det ställs orimligt              

personliga och irrelevanta frågor för att försöka sätta dit Teresa och Jean. 

10. Hinder - Under 90-talet, Paul McHugh tas in av ärkestiftet för att tala emot möjligheten               

att offer kan få tillbaka förträngda minnen. Han är en katolsk psykiatriker som alltid är               

för kyrkan och ställer sig extremt emot förträngda minnen. 
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11. Hinder - Nutid, Scannell tror inte att Maskell gjorde någonting, han säger att de var               

kompisar och han vägrar tro på att han gjort någonting utan hårda bevis. 

12. Hinder - Under 90-talet, Jean och Teresa fick aldrig godkänt för att få stämma ärkestiftet,               

Maskell eller School Sisters of Notre Dame. 

13. Hinder - Nutid, Teresa har blivit advokat för att hjälpa de som systemet och              

myndigheterna inte hjälper. Det konstateras att det fortfarande finns enorma orättvisor i            

samhället. 

14. Mittpunkten - 60-talet, Jean återberättar att det var en man som kallades för Brother Bob               

som berättade att han mördade Cathy, att han inte ville det men hon tänkte berätta för                

polisen om övergreppen. 

15. Hinder - Det kommer fram en eventuellt misstänkt som kan ha mördat Cathy, Edgar              

Davidson, hans fru återberättar hennes version av historien och varför hon tror att han är               

skyldig. 

16. Hinder - Det kommer fram en till eventuellt misstänkt, Billy Schmidt, hans brorsdotter             

förklarar varför hon tror att han är mördaren. 

17. Hinder - Jean Wehners man Mike dog i strupcancer 26:e maj 2007.  

18. Katastrof - Nutid, Edgar Davidson konfronteras och intervjuas. Gerry Koob kommer           

även fram som en eventuellt misstänkt. 

19. Kris - Nutid, dokument som bör finnas om Maskell vägras släppas till allmänheten och              

myndigheter säger till och med att det inte finns några dokument att hämta ut. Polisen               

säger även att det brevet som postades till Marilyn efter att Cathy försvann är borta.  

20. Klimax av akt 2 - Nutid, det bekräftas att det fanns likmaskar i Cathys strupe och mun                 

vilket bekräftar Jean Wehners historia om att Maskell tog henne till Cathys kropp. 

 

Akt 3: 

21. Klimax av akt 3 - Charles Franz kommer fram som ett av Maskells första offer och                

berättar sin historia. 

22. Hinder - C.T Wilson och andra offer försöker förlänga tiden som minderåriga som har              

utsatts för sexuella övergrepp har på sig att väcka åtal mot den eller de som skadade dem. 
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23. Upplösning - Ärkestiftet ställer upp på att svara på skriftliga frågor angående Maskell. 

24. Slutet - Gemma och Abbie ska fortsätta jobba med fallet, de har inte gett upp på att hitta                  

mördaren. Jean ska fortsätta försöka få fram mer information om Brother Bob och dra              

upp de förträngda minnen hon har om honom till ytan. 

Som grafen visar följer serien en treaktsstruktur, dock ser den inte exakt likadan ut som en                

långfilmsgraf skulle göra. Detta beror på det faktum att serien sträcker sig över sju timmar               

snarare än 90 minuter, därmed uppstår det allt fler hinder under akt två när tempot och konflikten                 

ökar. 

The Keepers använder sig alltid av en teaser som ska gripa tag i tittaren innan förtexterna                

börjar rulla. Den viktigaste teasern är den i första avsnittet som ska introducera tittaren till vad                

serien ska handla om. Serien öppnar med en journalist på sin vind, han förklarar att han var                 

journalisten som skrev om fallet på 90-talet och ger en ytlig förklaring till vad fallet handlar om.                 

Han säger “There’s an on-the-record public story of what happened to Sister Cathy, and then               

there’s the world beneath that was actually being lived. And to get at that mystery, I think, is our                   

greatest journalistic responsibility.” Detta påstående antyder starkt att det finns mer till detta             91

fall än vad tittaren vet om, sedan fortsätter han med att säga “And so we find ourselves, what, 47                   

years after the murder? The case is unsolved, we all go on, day after day, and the boil continues                   

to swell, and the people who were injured most deeply continue to struggle and suffer. And the                 

public continues to ask ‘What happened?’”. I denna teaser får tittarna rikligt med information              

redan innan förtexterna börjar rulla. Upplägget på teasers i The Keepers är genomgående snarlika              

och fungerar som en slags mini-cliffhanger som väcker intresset för avsnittet och får tittarna på               

kroken. 

I slutet på varje avsnitt så läggs grunden för nästkommande avsnitt med hjälp av en               

cliffhanger som får cirka 1-2 minuters speltid. Här ska spänning och en förväntan till nästa               

avsnitt byggas upp. Antingen får tittaren ett fängslande smakprov av vad som kommer att hända i                

kommande avsnitt, eller så avslutas avsnittet mitt i ett klimax av ett spännande avslöjande, allt               

för att försöka locka tittaren att vilja se mer.  

91  Ryan White. The Keepers, E01 00:01:48. 
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Det är inte en nyhet att serier innehåller cliffhangers. Dock har det historiskt sett handlat               

om dramaserier på TV-tablån och då var syftet och innebörden av cliffhangern annorlunda.             

Eventuella vändningar hann landa hos publiken och en förväntning byggdes upp inför nästa             

avsnitt som sändes en vecka fram i tiden. Cliffhangers kunde vara överdrivet dramatiska och              

indikera på att en stor vändning kommer, för att lämna tittaren sömnlös i en vecka. Sedan blir                 

avslöjandet inte så stort eller viktigt som man hade fantiserat om i en veckas tid. Poängen är att                  

sträcktittande förändrar funktionen hos cliffhangern, eftersom att tittaren numera har kontroll           

över när nästa avsnitt spelas. Upplösningen på cliffhangers är i och med dagens video on demand                

bara en play-tryckning bort. Därmed ersätts väntan på ett nytt avsnitt med en längtan som styrs                

av individens tillgång till internet och fritid. Funktionen hos en cliffhanger blir nu istället att               

försöka presentera nästa avsnitt så bra så att tittaren inte vill sluta titta.  

Eftersom att The Keepers är en dokumentär så ska inget innehåll kunna uppfattas som              

oärligt, och den regeln gäller också cliffhangers. Därför ges inga falska förhoppningar om vad              

som ska hända i kommande avsnitt. I cliffhangern i avsnitt ett, tre, fyra och fem så ställs en                  

konkret fråga som förväntas besvaras i nästa avsnitt. I de andra två avsnitten byggs ett klimax                

upp kring ett viktigt avslöjande, och tittaren lämnas med hakan i golvet och förväntas ställa egna                

frågor om vad detta har för betydelse i mordutredningen. Se tabell om cliffhangers nedan.  

 

Avsnitt 1 Who is Jane Doe? Konkret fråga 

Avsnitt 2 Jean tells the story of when Maskell brought her to Cathy's dead body. Klimax 

Avsnitt 3 What documents lies buried in the cemetery? What does Deep Throat know? Konkret fråga 

Avsnitt 4 Who is Brother Bob? Konkret fråga 

Avsnitt 5 A dangerous suspect will be interviewed in the upcoming episode. What will his answers 
be to the accusations and proofs against him?  

Konkret fråga 

Avsnitt 6 Jeans testimony about the maggots in Cathy’s face is revealed to be true. Klimax 

Avsnitt 7 Last episode. No cliffhanger. -  

 

Cliffhangers i The Keepers fyller en viktig funktion för att det långa berättandet ska fungera. När                

varje avsnitt är en timme långt så krävs det en morot för att klicka fram en timme till. Det ligger i                     

människans natur att vara nyfiken, och cliffhangers tilltalar denna egenskap. Syftet med att             
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använda cliffhangers i The Keepers är för att försäkra sig om att tittarens intresse och fokus                

upprätthålls - så att alla avsnitt avverkas.  

Ett till sätt att försäkra att tittaren upprätthåller sitt intresse, är att utforma en noggrann               

och fungerande narrativ struktur. När allt filmat material är klart gäller det att lägga pusslet så att                 

historien blir spännande. Strukturen av händelserna i The Keepers följer en kronologi som är              

icke-linjär. Serien tar publiken på en resa som hoppar mellan 60-talet, 90-talet och nutid.              

Utredningen av mordfallet återberättas inte kronologiskt, viktiga ledtrådar och avslöjanden          

sprider ut sig över alla sju avsnitt för att skapa spänning och dramatiska vändningar. Publiken får                

känna att de följer utredningen när fallet startar på ytan och kommer djupare och djupare in i                 

utredningen ju längre in man kommer i serien. Historien bryts upp och sedan syr man ihop                

delarna på nytt för att uppnå en mer spännande dramaturgi. Jack Seale, journalist hos The               

Guardian skriver; 

 

“Where other true crime hits have followed a linear chronology, The Keepers hops between 1969,               

the 1990s and today, striking a fine balance between narrative structure – a wow moment at the                 

end of every episode – and respect for a subject that doesn’t need or deserve sensationalism.”  92

 

Ett tydligt exempel på ett dramaturgiskt val med en tydlig icke-linjär kronologi är i vilket               

avsnitt skaparna av serien väljer att avslöja att Maskell sexuellt utnyttjade barn redan innan han               

kom till Keough High School. Charles Franz presenteras i sista avsnittet, han berättar att hans               

mamma anmälde Maskell till kyrkan efter att hon hade fått veta att prästen förgrep sig på hennes                 

son. Detta resulterade i att Maskell blev förflyttad till Keough år 1967. Alltså hamnar detta               

kronologiskt sett först i historien. Genom att berätta detta för tittarna i sista avsnittet istället så                

blir frustrationen starkare eftersom att det under seriens gång har byggts upp en relation till               

kvinnorna och tittarna vet vid denna tidpunkt inte bara vad som har hänt, utan de har även fått                  

lära känna dem som har blivit utsatta. Empatin blir därför kraftigare, och frågan som iallafall dök                

upp hos oss blev: “Om kyrkan hade tagit sitt ansvar och satt Maskell ur tjänst redan år 1967 så                   

hade inget av detta behövt hända?” 

92  Jack Seale. “Who murdered Sister Cathy? Netflix takes true crime to the next level”. The Guardian. 2017-05-18. 
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/may/18/the-keepers-netflix-nun-murder-baltimore-true-crime-documentary. 
[Hämtad 2017-09-19]. 
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5. Diskussion/Slutsats 
Utifrån vår studie kan vi konstatera att The Keepers använder flera moderna berättarkomponenter             

och bäddar in dessa i en väl uppbyggd klassisk dramaturgi och treaktsstruktur. Den ökade              

populariteten och efterfrågan på true-crimedokumentärserier som The Keepers gör att vi ser en             

ljus framtid för genren och tror att filmbranschen kan förvänta sig ännu fler serier inom denna                

kategori. Alla de dokumentärserier som vi har nämnt i denna uppsats har lockat en stor publik,                

och för de flesta av dem så är Netflix den stora gemensamma produktionsjätten. Förhoppningsvis              

kommer fler mindre produktionsbolag och producenter satsa på denna subgenre inom           

dokumentärfilm och bidra till att denna typ av berättande blir mer och mer etablerad. 

John Grierson definierade dokumentärfilm som “the creative treatment of actuality” på           

30-talet , vilket pekar på att all dokumentärfilm är en tolkning av verkligheten. Skaparna i The               93

Keepers utgår från en stark synvinkel och åsikt som de försöker föra över på åskådaren genom                

serien. Dokumentärfilmer som innehåller animationer och filmatiseringar stöttas också av          

Nichols definition år 2001: “Documentaries are about the world, whereas fiction film is about a               

world. Så istället för att se dessa tekniker som ett brott mot realismen i dokumentärfilm har det                 94

på senare tid välkomnats som en berättarkomponent för att få fram historien på bästa möjliga               

sätt.  

Redan innan man börjar titta på serien så skiljer sig The Keepers från sina föregångare i                

true-crimegenren. OJ: Made In America och Making a Murderer spinnar inte iväg på andra              

sidospår utan de är precis vad de utger sig att vara. Tittarens förväntan på vad serien kommer att                  

handla om stämmer överens med vad de sedan får. I kontrast till detta så marknadsfördes inte                

The Keepers att handla om något annat än vem som mördade Cathy Cesnik. Men ganska snabbt                

så chockas tittaren av att serien visar sig behandla ämnen som är både mörkare och djupare än                 

mordet i sig, och bara det gör att man blir uppslukad direkt.  

Det är också intressant att diskutera vad som gör att tittaren är nöjd efter att ha sett alla                  

sju avsnitt. Vi kan konstatera att skaparna har lyckats hålla tittaren kvar under hela resan med                

93 Dirk Eitzen. “When Is a Documentary?: Documentary as a Mode of Reception”. Cinema Journal, vol. 35, no. 1. 1995, 82. 
94 Bill Nichols. Introduction to Documentary. (1st edn) Bloomington: Indiana University Press. 2001, xi. 
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hjälp av berättarkomponenterna som har tagits upp i denna uppsats. Faktum är att i slutet på                

avsnitt sju så vet publiken egentligen inte mer om vad som hände Cathy än vad de gjorde i                  

avsnitt ett. Så varför blir inte resultatet en besvikelse, när man nu har kämpat sig igenom alla                 

avsnitt? Ett antal teorier har presenterats om vilka män som kan ha varit inblandade, men det är                 

fortfarande ett olöst fall och ingen vet vad som hände eller vem mördade Cathy. Vi tror det beror                  

på att publikens första intresse till serien och frågan om vem som mördade Cathy bryts ner och                 

byter fokus under seriens gång. I och med det långa berättandet så får alla vittnen tillräckligt                

mycket utrymme för att lyckas engagera publiken. På så vis bryr sig publiken mer om helheten,                

än att faktiskt lösa mordet. Nu är tittaren istället intresserad av att lösa gåtan om hur hänger allt                  

ihop och hur djupt detta egentligen går, precis som regissören fick göra under inspelningen.              

Detta är en effekt av det som Bernard resonerar kring när det kommer till att välja vart den                  

känslomässiga vikten ska ligga i berättelsen. Det ges alltså inget utrymme till att bli upprörd för                

att mördaren inte avslöjas. Faktum är att i dokumentärer accepterar man ett sådant slut lättare än                

i fiktionsfilm eftersom att verkligheten är vad den är, och skaparna kan inte hitta på ett                

tillfredsställande slut och ignorera verkligheten. Publiken lämnas istället med en teori kring            

varför hon mördades och att mörkläggning är en stor anledning till att fallet inte har kunnat lösas                 

av någon. Inte idag, och inte på 90-talet. Det är detta Bernard menar när hon beskriver att det är                   

filmskaparen som bestämmer när och hur det som berättas i serien ska sluta, med hänsyn till                

vilket emotionellt tillstånd man vill lämna tittaren i. White kunde ha valt att fortsätta filma och                

inte nöja sig tills man hade hittat mördaren. Å andra sidan hade troligtvis projektet aldrig kunnat                

avslutats. Dessutom anser vi att det finns en spänning i att veta att den riktiga undersökningen                

fortsätter efter seriens slut, och vill man engagera sig så är det möjligt. Samtidigt har vi                

argumenterat för att seriens fokus förflyttar sig från att avslöja mördaren till att belysa sexuella               

övergrepp och misskötsel inom den katolska kyrkan, polisen och staten.  

Sammanfattningsvis är det kombinationen av klassiskt Hollywoodberättande i form av en           

treaktsstruktur genom hela serien tillsammans med moderna berättarkomponenter som         

filmatiseringar, animationer och blandningen av ett flertal dokumentära former som möjliggör           

det långa berättandet i The Keepers. Utöver detta bidrar den icke-linjära kronologin, teasers och              

cliffhangers till att bevara spänningen och på så sätt behåller tittarens intresse. Utöver allt detta               
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så kan tittarna som har sett hela serien förstå att det som The Keepers egentligen drar upp till                  

ytan är hur samhället har svikit Cathy Cesnik och alla de kvinnor som blivit utsatta av Maskells                 

våld och ärkestiftets mörkläggande av de hemskheter som försiggicks. Serien ger offren rättvisa             

och ett avslut. 
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