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Inledning 

 

Kino besöker filmkyrkogården var den ödesmättade titeln på avsnittet av Sveriges Radios 

filmmagasin Kino som sändes den 15 oktober 2010. Där berättade animatören Per Åhlin om 

filmprojekt som han ägnat tolv av sina yrkesverksamma år åt, men som på grund av utebliven 

finansiering ändå aldrig nådde fram till den vita duken. Regissören Jesper Ganslandt berättade 

om ett filmprojekt baserat på Ingmar Bergmans liv som heller aldrig kommer att nå 

biograferna. Programledaren Roger Wilson följde upp dessa vittnesskildringar om ogjorda 

filmer genom att referera till ett seminarium på Filminstitutet. Där hade regissören Ulf 

Malmros berättat om sitt filmskapande och bemötte kritiken från en filmjournalist som 

menade att Malmros filmer var allt för slätstrukna. Malmros hävdade att för varje film han gör 

så har tre av hans långfilmsmanus blivit refuserade av finansiärer och filmkonsulenter. Wilson 

ställde därefter en retorisk fråga till sig själv i rollen som filmkritiker – ska man omvärdera 

filmskaparen Ulf Malmros med tanke på de filmer han inte har fått göra på grund av 

filmindustrins ekonomiska filtrering?   

 Radioprogrammet pekade på filmens krassa ekonomiska verklighet, fastän 

Wilson frågeställning var felaktig. Den naturliga frågan hade snarare varit – hur avspeglar sig 

Malmros ursprungliga konstnärsvisioner i de filmer som lyckas passera filmindustrins filter? 

Oavsett i vilken genre filmer produceras finns det en ekonomisk realitet att ta hänsyn till. Få 

forskarrön menar att filmernas kvalitet per automatik blir bättre om mer resurser tillförs, å 

andra sidan betyder inte heller bättre ekonomiska resurser nödvändigtvis sämre kvalitet. 

Historien är fylld av regissörer som har haft stort konstnärligt inflytande och gjort succé trots 

minimala förutsättningar. Det samma kan sägas om system där filmen har haft goda och 

förmånliga förhållanden. Men trots att likhetstecken mellan ekonomiska förutsättningar och 

kvalitet inte kan skrivas ut, så är det naivt att föreställa sig att filmen inte påverkas av fältets 

ekonomiska aktörer i form av offentliga stöd, filmfonder, tevebolag, finansiärer och 

visningsfönster där filmen når sin publik.     

Min utgångspunkt är att en film inte bara uttrycker en enskild regissörs 

konstnärliga vision, utan att filmen som konstnärligt verk färgas i större utsträckning än andra 

konstformer av de ekonomiska produktionsvillkor som filmen underkastas. För mig är det 

därför anmärkningsvärt att villkoren för att göra film inte ägnas större intresse. Beträffande 

dokumentärfilmen har intresset för detta forskningsperspektiv varit mycket litet. Ingen tycks i 
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realtid ställt frågorna; vad kännetecknar de mest sedda dokumentärernas innehåll och inom 

vilka finansiella ramar är dessa filmer producerade? 

 

Syfte 

Den här uppsatsen behandlar nutida svensk dokumentärfilm och studieobjekten är de tjugo 

dokumentärer som har haft flest biobesökare mellan åren 2006 och 2010.  Den övergripande 

frågeställningen är; avspeglas, och i så fall hur, de ekonomiska produktionsvillkoren för 

svenska dokumentärer i filmernas slutliga utformning och innehåll?  

Studiens disposition är att inledningsvis redogöra för den metod som används 

och därefter följer ett teoretiskt avsnitt. Här är Olof Hedlings text Sveriges mest kända 

korvkiosk – om regionaliseringen av svensk film, som spårar en förskjutning av spelfilmens 

ekonomiska maktcentra och hur detta ger avtryck på den vita duken, av särskilt intresse.
1
 

Därefter görs en kortfattad historisk genomgång av dokumentärfilmens epoker varpå studiens 

analys vidtar. 

För att besvara min frågeställning behöver först fältets aktörer identifieras.   

Analysen börjar med att kartlägga vilka de tjugo dokumentärerna med flest biobesökare under 

perioden januari 2006 till augusti 2010 är. Vilka är dess regissörer, vad har filmerna för 

publiksiffror, vilka är produktionsbolag, vem eller vilka har är producenter, vad finns det för 

svenska och internationella finansiärer och samproducenter, vilken visningslängd på biograf 

respektive teve och har filmerna haft och vilka bolag distribuerar dokumentärerna. Här är 

avsikten att spåra eventuella skillnader, likheter eller andra karaktäristika för dokumentärerna 

under den aktuella perioden. Som underlag för min faktainsamling av dokumentärernas 

publiksiffror har Svenska Filminstitutets (SFI) databas för biografstatistik används.
 2

 För 

respektive film hämtas faktauppgifterna från de Filmfaktablad som är den officiella 

dokumentationen kring svenskproducerad film och som tillhandhålls av SFI via Svensk 

Filmdatabas
3
. Övriga källor redovisas löpande i text och i fotnoter.  

Syftet med studien är att göra en bred undersökning av den svenska 

dokumentärfilmsscenen. Genom att göra offentliga fakta kring dokumentärfilmerna 

kvantifierbara och utifrån detta föra en diskussion om likheter och skillnader i samtida 

                                                           
1
 Olof Hedling, ”Sveriges mest kända korvkiosk- om regionaliseringen av svensk film”, Erik Hedling och Ann-

Kristin Wallengren (red), Solskenslandet – Svensk film på 2000-talet,  Stockholm,  Bokförlaget Atlantis, 2006. 
2
Svenska Filminstitutets biografstatistik, http://www.sfi.se/sv/statistik/  (2010-11-29 – 2010-12-04) 

3
Svensk Filmdatabas, Svenska Filminstitutet,  http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/ (2010-11-29 – 2011-01-

10) 

http://www.sfi.se/sv/statistik/
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/
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dokumentärer. Det kan tyckas vara ett vanskligt projekt mot bakgrunden av estetiska 

produkter inte fullt kan beskrivas utifrån fasta variabler och värden. Men för att få förståelse 

för vilka förutsättningar som svensk dokumentär är verksam under så har jag funnit det 

nödvändigt att mäta, lista och kategorisera filmerna. För att minimera risken för subjektivitet 

så har uppgifterna i dokumentärernas Filmfaktablad värderats tyngst. Utifrån de uppgifter som 

framkommer av studien menar jag att produktionsvillkoren har satt tydliga spår i de främsta 

dokumentärerna. Studien som helhet och dess resultat kan tolkas mot dokumentärfilmens 

historik men skulle nå sitt fulla värde om uppföljande studie görs. Projektet har genomförts 

inom ramen för en kandidatuppsats och fördjupning inom samtliga av uppsatsens delar är inte 

bara möjlig, utan skulle också välkomnas.  

 

Begrepp 

Att genrebestämma en film eller en grupp av filmer är problematiskt. Inte minst med tanke på 

att en genrebenämning ibland kan säga mer om tiden då den görs, istället för om filmobjektet. 

I radioprogrammet Kino diskuterades dokumentärbegreppet utifrån dokumentärfilmsfestival 

DOX i Köpenhamn
4
. När festivalen grundades 2003 var diskussionen livlig angående om den 

då aktuella filmaren Michael Moores filmer skulle få kallas för dokumentärer. Han ansågs 

brista i objektivitet och hans uppenbara politiska ställningstagande gjorde att man ifrågasatte 

Moore som dokumentärfilmare. När DOX arrangerades 2010 var samtalsämnet närmast det 

motsatta – vad kan inte sägas vara dokumentärt? På festivalen visades poetiska essäer, 

intervjuer där de svarande mimade sina repliker, mockumentärer och mer traditionella 

reportagefilmer. Allt tycktes rymmas under dokumentärfilmens paraply. I den här studien är 

definitionen för dokumentärfilm att; dokumentär är den film som utgör sig för att vara en 

dokumentärfilm. De filmer som är föremål för denna studie har alla marknadsförts och 

presenterats som dokumentärfilm. Under ämnesord i Svensk Filmdatabas har samtliga filmer 

angivits som Dokumentärfilm.  

Uppsatsens analys innehåller åtta olika tabeller, som alla kategoriserar 

tillgänglig fakta om dokumentärerna. Tabellerna kan ses som en enda helhet, men av 

utrymmespraktiska skäl är tabellen uppdelad i mindre enheter. Hur kategorisering har skett 

och varifrån uppgifterna är hämtade framgår vid respektive tabell. Den sista och kanske för 

den här studien mest betydelsefulla tabellen, tabell 9, kategoriserar dokumentärerna utifrån 

                                                           
4
 Bakom kulisserna i dokumentärfabriken, Kino, Sveriges Radio Program 1, 2010-11-12 
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innehållets tema
5
. För att tydligt redovisa hur kategorisering har skett i tabell 9 följer här ett 

eget avsnitt som förklarar och diskuterar tabellens förutsättningar. 

Att bunta ihop eller särskilja konstnärliga produktioner med olika upphovsmän 

låter sig inte göras utan problematisering och generaliseringar är överlag vanskliga att göra. I 

likhet med annan konst är det få dokumentärer som fullt låter sig beskrivas utifrån en 

summarisk etikett. Dokumentären är självklart mer mångbottnad en så. En film som Alice och 

jag (Rebecka Rasmusson, 2006), som i denna studie kategoriseras som ett personporträtt, 

berättar så klart även något om samhällsnormer och tidsanda. Den mediekritiska 

dokumentären Videocracy (Erik Gandini, 2009), vars tema här har kategoriserats som politiskt 

kommenterande – samhällsbeskrivande, berättar förutom om strukturer i det italienska 

samhället även om enskilda personer, så som mekanikern Ricky som drömmer om att bli 

tevestjärna och kändisfotografen Corona vars eget påhittade valspråk med influenser från 

Robin Hood ”jag tar från de rika och ger till mig själv” förklarar den egoistiska drivkraften 

bakom Coronas kändissträvan. För att möjliggöra en kategorisering av filmerna har studien 

därför följt samma princip som gäller för definitionen av dokumentärfilm. Där verket 

betraktas utefter vad det utgör sig för att vara. Filmskaparens egen utsaga om filmen väger 

alltså tyngre, i den här studien, än filmanalytiska redskap. De tre kategorierna i vilka 

dokumentärerna har delats in är Politiskt kommenterande - samhällsbeskrivande, Miljö - natur 

och Personporträtt. I Politiskt kommenterande - samhällsbeskrivande har kategoriserats 

dokumentärer vars tema tar upp ett samhällsfenomen och/eller är politiskt kommenterande. 

Till Miljö – natur har naturfilmer och miljödiskuterande filmer kategoriserats och i kategorin 

för Personporträtt har hamnat dokumentärer som skildrar en specifik person, eller en tydligt 

avgränsad och definierad grupp, typ familj eller orkester. I den mån det har varit möjligt har 

strävan varit att endast notera filmerna i en av kategorierna. Därför har kategoriseringen strikt 

förhållit sig till följande princip och rangordning. 

1. Dokumentärens titel 

Genom att studera dokumentärfilmernas titel har en första kategorisering gjorts. Ord i 

titeln som anspelar på en person, eller innehåller personlig titel eller smeknamn, tyder på 

att filmens kretsar kring nämnda person. Exempelvis Maggi vaknar på balkongen . 

Filmens övergripande berättelse tillhör Maggi och det är genom henne som handlingen 

berättas. Sålunda har filmen hamnat i kategorin Personporträtt. Titel utan referenser till 

                                                           
5
 Med tema avses här den mest uppenbara och omedelbara nivån av filmens handling och innehåll.  
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person har placerats i Politiskt kommenterande - samhällsbeskrivande eller Miljö - natur. 

Exempelvis filmen Ljusår vars titel är helt personneutral. 

  

2. Filmskaparens egen beskrivning av handlingen 

Efter första kategoriseringen utifrån titeln så har handlingen så som den beskrivs via SFI:s 

Filmfaktablad varit vägledande. Filmfaktabladets kortfattade redogörelse av filmens 

handling är att jämställa med skriftlig pitch. Det vill säga en lättöverskådlig beskrivning 

som syftar till att locka intresse hos tänkta finansiären och hos publiken. Personnamn, 

eller fokusering på en speciell person, i beskrivningen har bedömts som skäl till att 

kategorisera en films tema som Personporträtt. Exempelvis i fallet Bedragaren (Åsa 

Blanck, Johan Palmgren, 2006) vars första mening i beskrivningen av handlingen är ”En 

gråmulen vårdag anlände Vatikanens särskilda sändebud till Malmö, en biskop iförd 

mantel och stav”. En sådan beskrivning tolkas i studien som att filmens primära mål är att 

berätta historien om en specifik man som kommer till Malmö.   

Presentationer som tar fasta på ett skeende, ett samhälleligt fenomen eller som 

vill berätta något utifrån en kollektiv upplevelse har kategoriserats i Politiskt 

kommenterande - samhällsbeskrivande alternativt Miljö - natur. Exempelvis sista 

meningen i Stefan Jarl beskrivning av sin dokumentär. ”Underkastelsen är en film om de 

hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd 

kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss”
6
. Här nämns 

ingen specifik person utan beskrivningen syftar på något som är på väg att drabba oss alla. 

I fallet med Underkastelsen har följdfrågan blivit om den skall klassificeras i Politiskt 

kommenterande – samhällsbeskrivande eller Miljö – natur. Filmen har politiska 

ambitioner och Stefan Jarl har vid visningar av filmen uttalat att han vill att politikerna tar 

ett större ansvar för hindra kemikalieanvändningen.
7
 Trots det har Underkastelsen 

kategoriserats som Miljö - natur och det har gjorts utifrån handlingsbeskrivningens 

användande av orden ”kemikalier” i kombination med formuleringen ”vår miljö”.  

Ett annat exempel är Necrobusiness (F von Krusenstjerna, R Solarz, M 

Sieradzka, 2008) som har undvikt kategorin Personporträtt och istället hamnat i kategorin 

Politiskt kommenterande - samhällsbeskrivande efter beskrivningen ”Detta är en film om 

                                                           
6
 Filmfaktablad, Underkastelsen, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/ (2011-01-10) 

7
 Petter Ericsson, ”Stefan Jarl om Underkastelsen”, Kulturmagasinet Benshi  2010-04-19,  

www.benshi.se/stefan-jarl-om-underkastelsen (2011-01-10) 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/
http://www.benshi.se/stefan-jarl-om-underkastelsen
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hur desperation och fattigdom i ett ännu inte fullt utvecklat samhälle kan få människor att 

bortse från de mest fundamentala moraliska och etiska värderingar.”
8
  

 

3. Personlig kategorisering efter närstudie av dokumentären 

I de fall där någon film inte har gått att kategorisera utifrån de två ovanstående punkter så 

har min egen bedömning utifrån en närläsning av filmen gjorts. Den enda dokumentären 

som har bedömts utifrån en sådan granskning är Hästmannen (Peter Gerdehag, Tell 

Johansson, 2006). Dess beskrivning av handlingen i filmfaktabladet är starkt fokuserad på 

personen Stig Anders, men jag menar att filmen i lika stor grad ses som en naturskildring 

som ett personporträtt. Därför har Hästmannen noterats i både kolumnen för Miljö - natur 

och Personporträtt.  

 

Tabell 9 visar också vilka filmer som har ett internationellt perspektiv; kolumnen 

Internationell utblick. Här har kategoriseringen gjorts oberoende av tidigare indelning och här 

noteras de filmerna som har en handling som helt eller delvis utspelar sig utanför Norden. I 

tabellens avslutande kolumnen anges placering på listan efter antalet tevetittare vid filmens 

första visning på SVT. 

För den som önskar finns det öppningar att kritisera och ifrågasätta enskilda 

dokumentärers kategorisering i tabell 9 Det går att argumentera för att markeringar i tabellen 

skall flyttas, tas bort eller läggas till. Min övertygelse är dock att studiens sammantagna 

tendens inte påverkas av enskilda justeringar. Vidare menar jag att befintlig teoribildning 

kring dokumentärfilm i första hand har fokuserat på hur dokumentären berättar, snarare av 

vad som berättas. I den här studien är vad som berättas, dokumentärernas teman, viktiga att 

kartlägga för att kunna dra slutsatser om produktionsvillkorens inflytande. Jag menar att 

filmfinansiärer sekundärt intresserar sig för berättartekniken, utan i stället primärt lockas av 

vad som sägs och om utsagan därigenom har en potentiell publik. Som stöd för det 

förhållningssättet tar jag dokumentärfilmarnas egna beskrivningar av sina projekt. När 

dokumentärernas handling beskrivs i filmfaktablad står intet om rörlig kamera, tempo i 

klippning eller talking-heads. Istället är dessa beskrivningar fokuserade på vad filmen skildrar 

oavsett om dokumentären skildrar en person eller om det är ett mer abstrakt samhällsfenomen.  

 

                                                           
8
 Filmfaktablad, Necrobusniess http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/,  (2011-01-10) 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/
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Teori  

”Den mest anmärkningsvärda förändringen som svensk film genomgått under det senaste 

decenniet är att inspelningarna numera nästan undantagslöst försiggår på orter som Luleå, 

Trollhättan och Ystad”.
9
 Så inleder filmforskaren Olof Hedling artikeln Sveriges mest kända 

korvkiosk – om regionaliseringen av svensk film där han undersöker villkoren för svensk 

spelfilm från slutet av 1990-talet och tio år framåt. Hedling pekar på en rad faktorer som 

ligger bakom denna historiska förskjutning av produktion och makt inom svenskfilmindustri, 

och redogör därutöver även för hur förändringarna påtagligt avspeglar sig i det färdiga 

resultatet som kan ses på den vita duken.  

Makten över svensk filmproduktion har sedan 1910-talet befunnit sig i 

Stockholm. Dels genom att filmbolagen har haft sina säten i huvudstaden och från 1960-talet 

och framåt även via Svenska Filminstitutet. När Sverige 1995 blev medlem av Europeiska 

Unionen (EU) öppnades nya möjligheter att söka finansiering för regionala och lokala 

filmcentra som i sin tur gick in som delfinansiärer i enskilda filmproduktioner. Hedling menar 

att i takt med att flertalet medelstora orter i Sverige avindustrialiserades (samtidigt som 

försvarsmaktens ställning som stor och betydelsefull arbetsgivare minskade, min notering) 

lockades tidigare nämnda regioner att satsa utvecklingspengar på filmbranschen. Mot den 

bakgrunden gick kommunerna och landstinget i västra Sverige in och finansierade Film i 

Väst. Med de lokala aktörernas pengar i hamn har det gått att söka ytterligare pengar från EU. 

Idag kan Film i Väst erbjuda att samproducera en film och stå för upp till trettio procent av 

kostnaderna, mot att merparten av filmens produktion förläggs till regionen. Upplägget är 

ungefär det samma för Film i Skåne, som har Ystad som huvudsakliga produktionsort, och för 

Filmpool Nord med säte i Luleå.  

De lokala initiativen togs med förhoppningarna om att filmen, och den växande 

mediebranschen, skulle generera nya arbetstillfällen. Men ännu starkare motiv har varit att 

sprida glamour i regionen och skapa PR för orten i andra delar av landet och världen. Även 

förhoppningar om stärkt lokal självkänsla tycks ha varit motiv bakom de regionala 

filmsatsningarna. ”Det räcker med att Stellan Skarsgård promenerar här i någon vecka för att 

                                                           
9 Hedling, sid 19.  
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det ska skrivas en massa. Och det får en oerhörd effekt som man kanske inte tänker på” citerar 

Helding forskare som har undersökt utfallet av Trollhättans filmsatsning. 
10

  

 För den här uppsatsen är Hedlings identifiering av ”Sveriges mest kända 

korvkiosk” särskilt intressant. Han tar sin utgångspunkt från ett inslag i Rapport som sändes 

den 24 november 2004. Där berättades det om att merparten av all svensk spelfilm numer 

producerades utanför stockholmsregionen vilket fick negativa konsekvenser för Stockholms 

filmarbetare. För att symbolisera den nyvunna provinsiella makten över svensk filmindustri 

visades tre bilder upp. Bilderna var tagna ur olika vinklar men föreställde samma objekt. En 

korvkiosk i Trollhättan hade fått utgöra exteriör i flera för tidpunkten aktuella spelfilmer. De 

förändrade produktionsvillkoren inom svensk spelfilm hade sålunda inte enbart satt sina spår 

branschens administrativa led, utan tog sig bevisligen även direkta uttryck i det som 

biobesökaren såg på den vita duken. Om Rapports inslag och Hedlings text skulle uppdateras 

till år 2010, så har Trollhättans korvkiosks representativa värde degraderats till förmån för 

traktens nedlagda industriområde där två silos skapar en signifikant horisont i flertalet filmer. 

Så som i Teresa Fabiks Prinsessa (2009) och Kristian Petris Ond Tro (2010).  

 I Hedlings slutanmärkningar ”skisseras en schematisk modell för hur film och 

filmproduktion existerar inom olika system”. 
11

 Modellen presenteras ursprungligen i Global 

Hollywood 2 och tydliggör hur två principiella ekonomiska ramverk, Kapitalistisk 

organiserad filmproduktion och Filmverksamhet med starka offentliga intressen, styrt och 

alstrat två olika sorters film. Det förstnämnda kan sägas representera förutsättningarna för 

Hollywoodindustrin och den senare kan sägas vara representativ för europeisk film. I 

Hedlings översättning presenteras modellen enligt följande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Hedling, sid 41 
11

 Hedling, sid 47 
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Två ekonomiska ramverk och dess konsekvenser: Tabell 1 
12

 

  

Kapitalistiskt organiserad filmproduktion Filmverksamhet med stark offentlig 

finansiering 

Inga offentliga investeringar i utbildning 

eller i de olika filmverksamheterna 

Avsevärt offentligt stöd till filmutbildning 

och filmproduktion, begränsade stöd till 

distribution och visningsverksamhet 

Avsaknad av statlig censur Statlig censur och kontroll 

Verksamheten skyddas genom lagar om 

copyright etc. 

Verksamheten skyddas genom lagar om 

copyright etc. 

Lagar som skyddar mot monopolbildning 

inom industrin 

Lagar som skyddar mot monopolbildning 

inom industrin 

Exportorienterad Importsubstitution. Stöd ges i hopp om att 

den egna produktionen ska minska 

importberoendet och på sikt utgöra ett 

fullgott substitut. 

Marknadsorienterad Blandekonomiskt funktionssätt 

Attraktivitet för en maximal publik 

prioriteras på bekostnad av nationella 

intressen 

Nationella intressen såsom att det egna 

språket, den egna miljön och den egna 

kulturen speglas väger tyngre än 

transnationella attraktivitet 

Offentlig oro över effekterna sex- och 

våldsskildringar har på befolkningen 

Offentlig oro över effekterna den 

importerade filmen har på befolkningen 

 

Hedling påpekar att analysen bygger på generaliseringar och att dessa kan ifrågasättas. Dock 

finner han iakttagelserna fruktbara för en vidare diskussion om filmens 

produktionsförhållanden. När den här studien analyserar publik- och tittarsiffror , för filmer 

med internationella utblickar respektive filmer med mer inhemsk attraktionskraft, kommer 

modellerna för kapitalistisk- och offentlig finansiering att aktualiseras. 

 Hedlings Sveriges mest kända korvkiosk – om regionaliseringen av svensk film 

behandlar förutsättningarna för svensk spelfilm. Det finns en rik flora av forskning och böcker 

på dokumentärfilmens område. Trots det har jag inte funnit exempel på forskare som, likt 

denna studie, sammanför dokumentärens ekonomiska ramverk med innehållsanalys och 

receptionsstudie av en samlad mängd filmer. Michael Renov har i sin forskning studerat 

dokumentärfilmen och dess historia utifrån ett autobiografiskt perspektiv.
13

 Renov menar att 

dokumentärens berättelse är dokumentärfilmarens berättelse och verket därför alltid har en 
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 Hedling, sid 7 
13

 Michael Renov, The Subject of Documentary, Mineapolis US, University of  Minnesota Press, 2003.  
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subjektiv avsändare. Vidare ser Renov att det självbiografiska inslaget i dokumentären 

kraftigt har tilltagit under de senare decennierna. Det autobiografiska återspeglar sig i flera av 

de för den här studien aktuella filmerna, men Renovs perspektiv är inte fruktbar för den här 

studiens analys.  

Filmteoretikern Bill Nichols spårar i Introduction to Documentary sex olika 

typer av dokumentärfilmer.
14

 The poetic mode, där filmens känsla och berättarton prioriteras 

men där handlingen kan uppfattas som fragmentarisk.
15

 The expository mode, en 

framställande dokumentär med direkta kopplingar till världen och samhället. The 

observational mode, som undviker att kommentera utan istället betraktar och observerar 

omgivningen.
16

 The participatory mode, där intervjuer och filmarens interagerande med 

verkligheten utgör grunden för berättandet.
17

 The reflexive mode, är en självmedveten 

dokumentärfilm som berättar om verkligheten men också påpekar för åskådaren att 

verkligheten i dokumentären skildras genom representation.
18

 Och slutligen The performative 

mode, som pekar på att vad som betraktas som sanning och kunskap påverkas av faktorer som 

kultur och samhälle.
19

 Nichols sex dokumentärfilmsformer är löst kopplade till epoker och 

tekniska landvinningar inom filmmediet och han har låtit dokumentärens form vara föremålet 

för sin teoribildning. Nichols begreppsapparat kommer i den här studien aktualiseras när 

någon av de tjugo aktuella dokumentärerna överensstämmer med nämnda definitioner.  

 

Historisk bakgrund 

Dokumentärfilmen har under historien tagit sig olika uttryck. Teknisk utveckling i form av 

nya kameror, politiska strömningar, publikens tillströmning och varierande intresse, nya 

distributionsformer (exempelvis televisionen), konstnärliga innovationer och inte minst 

ekonomsiska förutsättningar har präglat dokumentärens form och innehåll.  

En rapsodisk beskrivning av dokumentärfilmens historia och utveckling i ett internationellt 

perspektiv kan se ut enligt följande modell. La Sortie des ouvriers de l’usine Lumière 

(Arbetare lämnar fabriken, Lumière, 1895) och L’a Arrivée d’un train en gare (Tåg anländer 

till stationen, Lumière, 1895) är inte bara startskott för filmmediet utan även inledningen på 

filmkamerans arbete i dokumentärens tjänst. Under 1920- talet intresserar man sig för 
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 Bill Nichols, Introduction to Documentary, Bloomington USA, Indiana University Press, 2001. 
15
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16
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19
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exotiska filmer, inte minst efter Robert Flaherty succés med Nanook of the North (1922) om 

en inuitfamilj på Grönland. Under 1930-talet blir genren politisk via Dina Vertogz 

montageteknik i Čelovek s kino-apparatom (Mannen med filmkameran, Dziga Vertov, 1929) 

och Leni Riefensthal får av Adolf Hitler och nazistpartiet storslagna budgetar för sina 

dokumentationer av Nazisternas möte i Neünberg Triumph des Willes (Viljans Triumf, 1935) 

och Olympiaden i Berlin 1936 Olympia (Den stora olympiaden, 1938). 
20

 I 1940-talets 

England skapas under ledning av John Grierson och med ekonomisk finansiering av 

myndigheterna en filmvåg med vardagsnära skildringar och samtidigt folkundervisande filmer 

om tillståndet i landet, Med titlar som Night Mail (Harry Watt, Basil Wright, 1936) och Land 

of Promise (Rotha,1946).
 21

 När vi når 1960-talet utvecklas parallellt två stilar. Det är 

cinemavarite och direct cinema. Inom direct cinema blir Donn A. Pennebakers Bob Dylan-

dokumentär Don´t Look Back (1966) och Albert Maysles Salesman (1968) förebilder inom 

genren som kännetecknas av att en rörlig kamera som fångade personer under en längre 

period och därmed lyckades uppnå en ny nivå av autenticitet. Under 1980-talet blir det allt 

vanligare att dokumentärfilmaren placerar sig själv framför kameran för att interagera med 

omgivningen eller för att berätta sin historia. Michel Moore är ett tydligt exempel på denna 

trend och han är också en av de kommersiellt mest framgångsrika dokumentärfilmarna under 

1990- och 2000-talet.  

När filmen når Sverige, från första visningen i Malmö 1896 och ett tiotal år 

framåt, är verklighetsfilmen en stor publikdragare. Bröderna Lumière benämnde sina filmer 

”actualités” eller dokumentära skildringar.
22

 Kälkåkning i Slottskogen (Oscar Olsson, 1904) 

och Ballonguppstigning å Lorensberg (Olsson, okänt år) är svenska motsvarigheter till 

Bröderna Lumières tidiga alster. Därifrån tar journal-, reportage- och naturfilm vid. Den första 

riktiga storhetstiden för svensk dokumentärfilm kommer kring 1920. När Flaherty gjorde 

succé på den internationella scenen intresserade sig även svenska producenter för filmer om 

exotiska länder och platser populära. Svenska Biografteatern producerade Bland vildar och 

vilda djur (O. Olsson, 1921) där en svensk expedition färdas genom Ostafrika och filmar 

lejon- och noshörningsjakt liksom ”Afrikas naknaste men också sedligaste negerstammar” 

under arbete, fest och dans.
23

 Sveriges förste naturfilmare Bengt Berg gör 1922 långfilmen 

                                                           
20

 Jürgen Trimborn, Leni Riefenstahl-Filmskapare i tredje rikets tjänst, Lund, Historiska Media, 2005, sid 136, 

158f, 181. 
21

 Patrick Russel, ”Introduction”, DVD-box Britsh Film Institute, Land of Promise 
22

 Cook, David A, 1996, A History of  Narrative Film, London UK, W.W. Norton & Company Inc, sid 10 f. 
23
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Som flyttfågel i Afrika ”där tidens förkärlek för det exotiska och det naturpatriotiska kunde 

kombineras i dokumentationen av svenska fåglars vinterliv i avlägsna länder”.
24

   

De korta journalfilmerna förmedlade kortfattat senaste veckans, eller veckornas, 

nyheter och kom snabbt att bli en institution inom svensk filmindustri. Inte minst under 

krigsåren var journalfilmerna av största intresse för publiken. Flera aktörer var under olika 

perioder verksamma på marknaden, men SF-journalen levde vidare fram till och med 1960. I 

reportagefilmsgenren var hemma-hos-reportagen om kungafamiljen de som tilltalade publiken 

mest.
25

  

Under 1950- och 1960-talet är Arne Sucksdorff Sveriges mest 

uppmärksammade dokumentärfilmare. Med naturfilmen Det stora äventyret (1953) 

prisbelönas han både i Cannes och i Berlin.
26

 Även Mitt hem är Copacabana (1965) 

uppmärksammas och belönas internationellt. 1968 gjorde Stefan Jarl tillsammans med Jan 

Lindqvist dokumentären Dom kallas oss mods. För Jarls del kom det att bli till en trilogi, 

Modstrilogin, där han 1979 fortsatte att berätta om Kenta och Stoffe i filmen Ett anständigt 

liv. Filmen startade en samhällsdebatt kring narkotikafrågan som resulterade i 1980-talets 

informationskampanj mot droganvändning.
27

 Trilogin avslutades med Det sociala arvet 

(1993) där Jarl berättar om modsens söner och döttrar. Under 2000-talets första årtionde gör 

den nya digitala tekniken kamerorna mindre, billigare och enklare att använda i 

dokumentärens tjänst. Under årtiondets senare del uppmärksammas och prisas flera svenska 

dokumentärer internationellt, varav några av dessa finns representerade i den här studien.  
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Analys 

De tjugo dokumentärer med flest biobesökare 2006 till 2010: Tabell  2 

Titel Regissör Biopremiär Biobesökare 

Drottningen och jag Nahid Persson Sarvestani 2009-02-13 39.306 

Videocracy Erik Gandini 2009-08-28 19.637 

Hästmannen Peter Gerdehag, Tell Johansson 2006-11-10 18.050 

Bananas!* Fredrik Gertten 2009-10-09 10.307 

Bang och världshistorien Maj Wechselmann 2008-03-08 8.996 

Får jag lov - till sista 
dansen? 

Joakim Jalin 2008-02-22 8.449 

Vikarien Åsa Blanck, Johan Palmgren 2006-03-31 8.313 

Ljusår Mikael Kristersson 2008-12-12 7.976 

Alice och jag Rebecka Rasmusson 2006-10-27 7.360 

Underkastelsen Stefan Jarl 2010-04-23 4.649 

Bedragaren Åsa Blanck, Johan Palmgren 2008-09-05 4.331 

Broder Daniel Forever H Hellström, F Wenzel, K Bengtsson 2009-07-03 3.646 

Fyra fruar och en man Nahid Persson Sarvestani 2007-12-07 3.470 

Ebbe - The Movie Karin af Klintberg, Jane Magnusson 2009-02-27 3.436 

Alla mår bra Rainer Hartleb 2006-09-01 3.159 

The Planet M Stenberg, J Söderberg, L Torell 2006-09-01 2.948 

Maggie vaknar på 
balkongen 

M Hammarberg, E M Bergsmark, B 
Andersson 

2008-04-11 2.776 

Gitmo Erik Gandini, Tarik Saleh 2006-02-10 2.462 

H:r Landshövding Måns Månsson 2008-12-05 2.407 

Necrobusiness F v Krusenstjerna, R Solarz, M Sieradzka 2008-03-14 2.219 

 

Tabell 2 visar en sammanställning av de tjugo svenska dokumentärfilmer med flest antal 

biobesökare och som hade premiär under perioden januari 2006 till augusti 2010. 
28

 

Primärdatum och filmernas regissörer framgår även av tabellen.  

Några inledande iakttagelser kan göras utifrån uppställningen. Antalet titlar som 

produceras är över tid relativt jämnt fördelade, sex filmer 2006, en film 2007, sju filmer 2008, 

fem filmer 2009 och en film 2010. Värt att notera är att 2007 orkade endast en film ta sig upp 

på 20-bästa-listan och under 2007 producerades också ett färre antal dokumentärfilmer än 

under de övriga fyra åren som studien omfattar. Drottningen och jag (Nahid Persson 

Sarvestani, 2009) toppar listan med 39.000 besökare. I en jämförelse med samtliga svenska 

filmer mellan åren 2006 till 2010, det vill säga inklusive spelfilmen, så hamnar Drottningen 

och jag på 71:a plats. Där dokumentärfilmens topplista sträcker sig från knappt 40.000 till  

                                                           
28

 Svensk Filmdatabas, http://www.sfi.se/sv/statistik/ , samt respektive films Filmfaktablad, 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/ 
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dryga 2. 000 biobesökare har motsvarande lista för spelfilmen ett avsevärt högre intervall. På 

den svenska spelfilmslistan toppar Män som hatar kvinnor (Niels Arden Oplev, 2009) med 

1.216.617 biobesökare och på tjugonde plats hamnar Solstorm (Leif Lindblom, 2007) med 

210.742 biobesök. Dokumentärfilmernas avsevärt lägre antal sålda biobiljetter resulterar i 

mindre budgeter och förändrar därmed förutsättningarna för att göra film.  

 Antal regissörer som står bakom filmerna är 33 till antalet, varv 23 är män och 

10 är kvinnor. Räknat i procent har dokumentärfilmen 30 procent kvinnliga regissörer, vilket 

är en bra bit under Svenska Filminstitutets uppsatta mål, som är att verka för att minst 40 

procent av de filmer man stödjer skall vara gjorda av kvinnliga regissörer och producenter. 

Dokumentärfilmen avviker dock inte negativt från spelfilmen där andelen kvinnliga regissörer 

mellan åren 2006 till 2009 var 29 procent. 
29

 

 Få regissörer står bakom mer än en film. Persson Sarvestani får anses som den 

mest framgångsrika genom att ha regisserat två filmer som återfinns på platserna ett och 

tretton. Erik Gandini har regisserat Videocracy (2009) som intar andra platsen, samt 

tillsammans med Tarik Saleh även Gitmo (2006) som placerar sig på sjuttonde plats på 

biobesökslistan.  Åsa Blanck och Johan Palmgren står för två av filmerna på listan – Vikarien 

(2006) och Bedragen (2008). ”För många regissörer regisserar för lite” konstaterar Karolina 

Lidin i en rapport, daterad november 2009, om svensk dokumentärfilm.
30

 Lidin har undersökt 

vilka som regisserade de 31 biografvisade dokumentärer som hade premiär under perioden 

2003-2007. Då återkom endast ett namn, nämligen Stefan Jarl. ”Ju längre mellan filmerna, 

desto långsammare kreativ utvecklingsprocess, och desto sämre förvaltning av talang”, är den 

slutsats som Lidin drar utifrån den låga produktionstakten bland landets dokumentär- 

regissörer. 

 

Men det är inte bara hänsynen till de olika regissörernas konstnärliga utveckling som är 

avgörande. Det är i minst lika hög vad gäller filmernas marknadsföring och publika 

attraktivitet som regissörernas brist på kontinuitet är opraktisk. Dels finns det en risk att 

regissörerna får svårare att ”produktutveckla”(learning by doing) när det går så långt 

mellan filmerna, dels blir en etablering av regissören hos en större eller mindre 

allmänhet omöjlig. I det sammanhanget är det tankeväckande att den enda regissören 

som under perioden har regisserat två biodokumentärer är just Stefan Jarl!
 31
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30

 Karolina Lidin, Dokumentären på vita duken- succé eller olycklig kärlek?, Svenska Filminstitutet, 2009. 
31

 Lidin, sid 5 



15 

 

 

Lidin bedömde i sin rapport att mångfalden av regissörer som figurerade på hennes lista var 

ett svaghetstecken för dokumentärfilmsgenren, både ur konstnärlig och marknadsmässig 

synvinkel. En högre produktionstakt skulle generera, och i fallet Stefan Jarl har genererat, en 

större och trognare publik enligt Lidin.   

 

Produktionsbolag och producenter: Tabell 3 

Titel Produktionsbolag Producent 

Drottningen och jag RealReel doc AB S Persson, N Persson Sarvestane 

Videocracy Atmo Italia AB Erik Gandini 

Hästmannen Gerdehag Photography AB Johan Miderberg 

Bananas!* WG Film AB Margarete Jangård 

Bang och världshistorien Produktionsgruppen 
Wechselmann AB 

Maj Wechselmann 

Får jag lov - till sista dansen? Jalin Film, Cinenic Film Annika Hellström, Joakim Jalin 

Vikarien MTG Modern TV AB Åsa Blanck, Petter Hansson 

Ljusår Lisbet Gabrielsson Film AB, 
Picafilm 

Lisbet Gabrielsson 

Alice och jag Mantaray Film & TV 
Production HB 

Stina Gardell 

Underkastelsen Stefan Jarl AB, SVT AB, Film i 
Väst AB 

Stefan Jarl 

Bedragaren MTG Modern TV AB Åsa Blanck 

Broder Daniel Forever Acne Film AB Kim Biusson 

Fyra fruar och en man RealReel Production AB S Persson, N Persson Sarvestane 

Ebbe - The Movie Acne Film AB Britta Lübeck 

Alla mår bra Olympia Filmproduktion HB Rainer Hartleb 

The Planet Charon Film AB J Kellagher; M Stenberg 

Maggie vaknar på balkongen Silverrosa Film Anna Byvald 

Gitmo Atmo Media Network Kristina Åberg 
 

H:r Landshövding Anagram Produktion AB Martin Persson 

Necrobusiness Fredrik von Krusenstjerna 
Film AB 

Fredrik von Krusenstjerna 

 

Sammanställningen av produktionsbolag och producent ger för handen ett likvärdigt utfall 

som i tabellen över filmernas regissörer. De är många bolag och namn, men få som har varit 

involverad i mer än en film. Lidin ansåg, i likhet med sitt kritiska förhållningsätt till 

regissörernas låga produktionstakt, att även producenternas och produktionsbolagens låga 

frekvens hämmar dokumentärfilmens utveckling.
32
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I elva av de tjugo filmerna är filmens regissör även dess producent. Något som 

pekar på att dokumentärfilmaren vanligen tvingas axla flera yrkesroller under produktionens 

gång. Dokumentärfilmarens många arbetsuppgifter är en, av flera, troliga förklaringar till att 

produktionstakten hämmas. 

Sammanställningen visar inte att en utomstående producent genererar fler antal 

biobesökare eller en större tevepublik. Däremot tycks en utomstående producent finna fler 

antal finansiärer, så som stöd från filmfonder och tevebolag, vilket kan avläsas med hjälp av 

tabell 3, 4 och 5.  Producentens roll kommer att diskuteras vidare i anslutning till tabell 5.  
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Stöd och samproducenter: Tabell 4 

Titel  Filmfond Samproduktionsbolag 

(exklusive tv-bolag)  

Filmstöd (Sverige) 

Drottningen och jag   SFI
33

 

Videocracy  Zentropa (Dk) SFI 

Hästmannen   SFI 

Bananas!* Film i Skåne Magic Hour Films (Dk) SFI 

Bang och 

världshistorien 

  SFI, Konstnärsnämnden 

Får jag lov- till sista 

dansen? 

Film i Väst,  

Filmpool Jämtland 

 SFI, Konstnärsnämnden, 

Folkets Hus och Parker 

Vikarien   SFI 

Ljusår Film i Skåne  SFI, Gertrude och Ivar 

Philipsons stiftelse, 

Konstnärsnämnden, 

Sparbanksstiftelsen 

Skåne, Stiftelsen 

Framtidens Kultur 

Alice och jag  Misfits Film SFI 

Underkastelsen Film i Väst  SFI, Forskningsrådet för 

miljö och ariella näringar 

Bedragaren Film Stockholm  SFI 

Broder Daniel 

Forever 

Film i Väst, Film i 

Halland, Film 

Stockholm 

Fasad; Studios 

Mekaniken, Noble 

Entertainment 

SFI 

Fyra fruar och en 

man 

  SFI 

Ebbe- The Movie Film Stockholm  SFI 

Alla mår bra   SFI 

The Planet  Videomaker (No), Fox 

Media (Dk) 

SFI, Forskningsrådet för 

miljö ariella näringar, 

Stiftelsen Riksbankens 

Jubileumsfond, 

Vetenskapsrådet, 

MISTRA
34

 

Maggie vaknar på 

balkongen 

Film i Skåne DO Films (Fi) SFI, Moodysson & 

Moodysson AB 

Gitmo  Zentropa SFI 

H:r Landshövding Film i Skåne Helsinki Filmi (Fi) SFI,Konstnärsnämnden, 

Kungliga Konsthögskolan 

Necrobusiness  Fine & mellow 

Produktions (Dk) 

SFI 

 

Tabell 4 visar vilka filmfonder, samproduktionsbolag exklusive tevebolag, samt inhemskt 

filmstöd för respektive film.  
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Nio av filmerna har fått stöd av någon filmfond. Film i Skåne är den mest aktiva 

aktören med fyra filmer, Film i väst är involverad i tre filmer, och det samma gäller Film i 

Stockholm. Filmpool Jämtland och Film i Halland deltar i var sitt filmprojekt. De regionala 

filmfonderna som enligt Hedling har förändrat förutsättningar och innehåll för svensk spelfilm 

under 00-talet tycks inte spela en lika avgörande roll för dokumentären. I Sveriges mest kända 

korvkiosk – om regionaliseringen av svensk film menar Hedling att regionerna har valt att 

satsa pengar i filmfonderna för att skapa arbetstillfällen och som ett led i att positivt 

marknadsföra orten. Båda dessa skäl är något blekare när det kommer till dokumentären. 

Filmpoolerna ställer vanligen som krav på motprestation i form av att inspelning och 

efterarbete förläggs till filmpoolens region. Något som är svårare att genomföra inom 

dokumentären än i spelfilmen. Dokumentärens inspelningsplats, menar jag, styrs i större 

utsträckning utifrån ämne, än vad som är fallet i spelfilm. Antalet scener som spelas in i en 

filmstudio är också vanligen färre i dokumentären än i spelfilmen. Det leder till att 

dokumentären har färre arbetstillfällen att erbjuda samproducerande filmpooler, och därmed 

också blir ett mindre attraktivt finansieringsprojekt. Det gäller även för det andra skäl som de 

lokala förespråkarna för filmfonderna anger i Hedlings studie - marknadsföring av orten. Ett 

av dokumentärens karaktäristika är att medvetandegöra för sin publik brister och fel som finns 

i samhället. Det som Nichols benämner som The participatory mode, och som han menar 

ingår i en filmtradition av sociala och antropologiska studier.
35

 Där filmskaparen aktivt tar del 

av det omkringliggande samhället och därigenom skildrar ett fenomen. Här nämner Nichols 

titlar som Vertovs argumenterande Mannen med filmkameran och Michael Moores Roger and 

Me som exempel. Det är dokumentärer som snarare kritiserar sin omgivning än sprider 

glamour över regionen. Vilket kan vara ytterligare en orsak till filmfondernas lägre intresse 

för dokumentären. 

 Men dokumentärfilmen kan erbjuda något annat och filmpoolernas finansiella 

betydelse för dokumentären skall inte underskattas. Efterproduktion kan i lika stor 

utsträckning som för spelfilmen förläggas till filmpoolernas regioner och dokumentären 

erbjuder konstnärlig glans och legitimitet. Flera av de aktuella dokumentärerna har visats och 

vunnit priser på nationella såväl som internationella filmfestivaler. Sådan konstnärlig prestige 

är inte ointressant för finansiärerna, oavsett vilka de är. Avslutningsvis konstateras att de 

regionala filmfondernas betydelse som finansiärer för dokumentären är betydelsefull, men vid 

en jämförelse med studien Sveriges mest kända korvkiosk – om regionaliseringen av svensk 

                                                           
35

 Nichols, sid 115.  
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film har filmpoolernas maktövertagande över svensk film i första hand avspeglats sig inom 

spelfilmen.  

 Samtliga tjugo filmer har fått stöd av Svenska Filminstitutet (SFI). Det finns 

flera typer av stöd som går att erhålla från SFI, men i den här studien specificeras ej varken 

vilken sorts stöd, eller vilket belopp, som erhållits. De stöd som kan komma i fråga för 

dokumentärer är Produktionsstöd, Publikrelaterat stöd, Utvecklingsstöd, Samproduktionsstöd 

och/eller Stöd till oberoende producenter. SFI har en omfattande kravspecifikation beträffande 

vilka produktioner som är berättigade till att söka och beviljas stöd. Kravspecifikationen 

varierar beroende stödform. Förutom att projektet skall vara väl beskrivet, så är två kriterier 

särskilt intressanta för den här studien. För Produktionsstöd, som får betraktas som det 

vanligast förekommande och även är det största, så krävs att filmprojektet kan klassificeras 

som svenskt och att filmen har avtal om filmdistribution, det vill säga att det måste på förhand 

vara klart att filmen kommer att gå upp på biograf för produktionsstöd skall kunna beviljas.  

 Det pengar som SFI fördelar kommer från Filmavtalet. Det inrättades under 

1960-talet och har till uppgift att samla in pengar från branschen och staten för att sedan 

fördela medel till kommande filmprojekt. Den grundläggande tanken med detta system är att 

säkerställa kvalitetsfilmens fortlevnad och att stödja svensk film, som i annat fall befaras 

försvinna i den internationella konkurrensen. Enkelt beskrivet så har Filmavtalet tre parter. 

Det är biografägarna som betalar in tio procent av biljettförsäljningen till avtalet, tevebolagen 

– SVT, TV4, MTG, Kanal 5 och C More Entertainment - betalar månadsvis en ett fastställt 

belopp där SVT betalar mest och sedan varierar beloppen i fallande skala ned till C More 

Entertainment som bidrar med lägsta summan. Staten skjuter sedan till ungefär motsvarande 

ersättning som biografägarna och tevebolagen betalar in tillsammans. Filmavtalet har under 

senare år varit under diskussion och parterna har svårt att enas kring ett nytt avtal. I nuläget 

står bredbandsleverantörer och filmuthyrare utanför avtalet och bidrar alltså inte till den 

gemensamma finansieringen av svensk film. Flera av Filmavtalets nuvarande parter hävdar att 

det är en nödvändighet att de som distribuerar svensk film, oavsett teknisk distributionsform, 

ingår i avtalet. Än mer problematiskt har det blivit sedan några filmer under våren 2010 

(Hälsningar från skogen) och hösten 2010 (I´m still here) har haft premiär på nätet via vod-

tjänster simultant med biografpremiären. Det har fått biografägarna att härskna till eftersom 

de, i rollen som tung finansiär av Filmavtalet, menar att de även fortsättningsvis bör ha 
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exklusiv visningsrätt under filmernas första månader.
36

 Filmavtalet är i skrivande stund 

förlängt, men förlängt i väntan på att ett nytt avtal skall ingås. Diskussionen kring 

finansieringen av svensk film lär fortgå. Från politiskt håll ser man dock även i fortsättningen 

Filminstitutet som en naturlig institution för att fördela de ekonomiska resurserna till ny 

svensk film. ”Svenska Filminstitutet bör vara organ för den nationella filmpolitiken även om 

filmpolitiken som helhet i framtiden finansieras på annat sätt än genom filmavtalet”.
37
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 Mattias Oscarsson, ”Phoenix genom olika fönster”, Sydsvenska Dagbladet, 2010-12-12. 
37

 Filmutredningen, Mats Svegfors, Vägval för filmen, Betänkande av Filmutredningen, Stockholm 2009. 
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Samproducerande Tv-bolag: Tabell 5 

Titel  Tv-bolag (Sverige) Tv-bolag (Norden) Tv-bolag (icke Nordiskt) 

Drottningen och jag    

Videocracy SVT38 DRTV39, YLE/FST40,   

Hästmannen SVT YLE41  

Bananas!* SVT YLE, NRK42 ITVS43, ZDF44, Arte45, 
TSR46, VPRO47, Odisea 
(ES) 

Bang och 
världshistorien 

SVT YLE, NRK, RUV48  

Får jag lov- till sista 
dansen? 

SVT   

Vikarien SVT   

Ljusår SVT DRTV  

Alice och jag SVT   

Underkastelsen SVT   

Bedragaren SVT YLE  

Broder Daniel Forever SVT   

Fyra fruar och en man SVT TV249, NRK, YLE, RUV ETV50, VRT51, VPRO, TG4 
(IE), SBS52 

Ebbe- The Movie SVT   

Alla mår bra SVT   

The Planet SVT YLE, NRK  

Maggie vaknar på 
balkongen 

 YLE  

Gitmo SVT YLE  

H:r Landshövding SVT YLE  

Necrobusiness SVT YLE, DRTV BBC TV53, Arte (DE) 

 

I tabell 5 framkommer att SVT är samproducent i arton av de tjugo filmerna. I föregående 

tabell (4) konstaterades att samtliga filmer var gjorda med någon form av stöd från SFI. 

                                                           
38

 Sveriges Television. 
39

 Danmark Radio TV. 
40

 Ylesradio AB/Finlands Svensk Televison. 
41

 Oy Ylesradio AB (Fi). 
42

 Norsk Rikskringkastning. 
43

 Independent Television Service (US). 
44

 Zweits Deutsches Fernsehen (DE). 
45

 Arte Deutschland TV GmbH (DE) 
46

 Télevision Suisse Romande (CH) 
47

 Omroepvereniging (NL) 
48

 Ríkisútvarpið-Sjónvarpid (IS) 
49

 TV2 Danmark. 
50

 ETV Teleteater (EE) 
51

 De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (BE). 
52

 Special Broadcasting Service (AU) 
53

 The British Broadcasting Corp. Television (GB) 
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SVT:s betydelse för finansiering av svensk dokumentärfilm är utan tvekan mycket stort. 

Betänker man dessutom att SVT är en de största aktörerna i det nuvarande Filmavtalet, och 

står för en stor del av dess finansiering, blir SVT:s ekonomiska inflytande över dokumentären 

än större. I takt med att reklamfinansierad television sedan 1990-talet är en betydande aktör på 

den svenska tevemarknaden har det stundtals diskuteras vilken roll SVT skall spela i det nya 

medielandskapet. För svensk dokumentärfilm kan man konstatera att public service-television 

under den här studiens tidsperiod närmast är en förutsättning för att dokumentärfilmarna skall 

kunna genomföra sina filmprojekt. I anslutning till tabell 7 kommer SVT, tittarsiffror och krav 

på motprestation att vidare diskuteras.  

 Inte med samma dominans som SVT, men ändå en viktig finansiär av svensk 

dokumentärfilm är de övrig nordiska tevebolagen. Inte minst är finska YLE en stor aktör, som 

är samproducent i elva av de tjugo filmerna. I endast tre av filmerna är tevebolag utanför 

norden samproducent.      

 Tre av filmerna i tabell 1.4 har samproducerande tevebolag som är verksamma 

utanför de nordiska länderna. Dessa filmer är även de som har flest samproducenter, vilket 

förutom bättre ekonomiska förutsättningar även garanterar en större spridning för den färdiga 

filmen. Dessa filmer, Bananas!*, Fyra fruar och en man och Necrobusiness har också ett 

tydligt internationellt anslag i sin dokumentära skildring. Frågan man kan ställa sig är då – har 

dessa filmer fått internationellt stöd på grund av sitt internationella anslag, eller har filmarna 

valt att berätta en internationell berättelse för att därmed kunna ansöka om internationell 

finansiering? 

 Filmnyheterna publicerade under hösten en krönika signerad 

dokumentärfilmsproducenten Stina Gardell.
54

 Under rubriken ”Dokumentärproducent ett 

utdöende släkte” beskrev hon sitt arbete som ”rolig hobbyverksamhet”. Gardell menade att 

dokumentären är kraftigt underfinansierad och att få av de som jobbar med filmprojekten får 

någon ekonomisk ersättning. I den mån ekonomisk ersättning ges, så är den mycket låg. Hon 

konstaterade därför med glädje att under hennes senaste fem år som producent hade 

regissörerna i hennes filmer fått lön motsvarande 6-10 månader, för tre till fem års arbete. 

Även övriga medarbetare i hennes filmprojekt hade fått ekonomisk ersättning. Den enda som 

                                                           
54

Stina Gardell, ”Dokumentärfilmsproducent ett utdöende släkte”, Filmnyheterna, Svenska Filminstitutets 

nyhetstjänst, 2010-12-28. http://www.filmnyheterna.se/Kronikor/dokumentarproducent-ett-utdoende-slakte  

2010-01-10 
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inte hade fått betalt var Gardell själv. Istället kom hennes ekonomiska försörjning från 

sidoverksamhet som föredragshållare, radioproducent och skribent. Ingen nordisk 

dokumentärproducent som hon kände till kunde försörja sig på sitt yrke. Krönikan avslutades 

med att Gardell efterlyste en mecenat som villkorslöst ville stödja henne och svensk 

dokumentärfilm. 

Krönikan blev flitigt kommenterad och i det tillhörande kommentatorsfältet. 

Producenter, filmare och filmkonsulenter återfanns i debatten, som fick två huvudspår. Ett 

läger instämde i Gardells önskan om bättre resurser och vittnade själva om urusla ekonomiska 

förhållanden inom svensk dokumentärfilm. Det andra lägret hävdade att det var meningslöst 

gnäll och att det istället gällde för producenter och filmare att anpassa sig till de rådande 

produktionsvillkoren. Att söka fler samarbeten med tevebolag och internationella aktörer, och 

att anpassa innehållet till dessa aktörers önskemål var ett diskussionsämne i efterdyningarna 

till Gardells krönika. WG Film som har producerat Bananas!* användes som exempel på ett 

svenskt produktionsbolag som med gott ekonomsikt resultat lyckades skapa framgångsrika 

dokumentärer, varpå WG Films Fredrik Gertten gick in i debatten med kommentaren. ”Det är 

oerhört svårt att försörja sig på att producera dokumentärfilm. Vi på WG film är fyra 

heltidsanställda, alla får lön. Det gör naturligtvis våra filmer ännu dyrare. Därför kan vi inte 

producera enbart för en svensk publik”.
55
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 Fredrik Gertten, kommentar till ”Dokumentärfilmsproducent ett utdöende släkte,  

http://www.filmnyheterna.se/templates/ArticleComments.aspx?id=83821 , 2010-12-28, ( 2010-10-11) 

http://www.filmnyheterna.se/templates/ArticleComments.aspx?id=83821
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Nordiskt och internationellt stöd: Tabell 6 

Titel  Stöd (Norden) Stöd (internationellt) 

Drottningen och jag   

Videocracy Det Danske Filminstitut; 
Nordisk Film & TV Fond 

MEDIA56 

Hästmannen   

Bananas!* Det Danske Filminstitut; 
Nordisk Film & TV Fond 

MEDIA, The Sundance 
Institute Documentary 
Fund (US) 

Bang och 
världshistorien 

Nordisk Film & TV Fond MEDIA 

Får jag lov- till sista 
dansen? 

  

Vikarien   

Ljusår Det Danske Filminstitut, 
Nordisk Film & TV Fond 

 

Alice och jag   

Underkastelsen  Pro Suecia Barbro 
Osher Foundation 

Bedragaren Nordisk Film & TV Fond MEDIA 

Broder Daniel Forever   

Fyra fruar och en man Nordisk Film & TV Fond The Sundance Institute 
Documentary Fund 

Ebbe- The Movie   

Alla mår bra   

The Planet Nordisk Film & TV Fond, 
Norsk Filmfond, 
Undervisningsministeriet 
(DK) 

MEDIA 

Maggie vaknar på 
balkongen 

SES Finlands Filmstiftelse  

Gitmo Det Danske Filminstitut; 
Nordisk Film & TV Fond 

 

H:r Landshövding Nordisk Film & TV Fond; 
AVEK57 

 

Necrobusiness Det Danske Filminstitut; 
Nordisk Film & TV Fond 

MEDIA, Vlaams 
Audiovisueel Fonds 
(NL) 

 

Tabell 6 visar dokumentärernas stöd från nordiska och internationella filminstitut och 

filmfonder. Åtta av filmerna saknar helt utländskt stöd. Flera av dessa filmer kännetecknas av 

att de behandlar ett inhemskt ämne eller tematik, exempelvis Får jag lov- till sista dansen? 

                                                           
56

 MEDIA Programme of the European Community 
57

 Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (FI) 
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som skildrar den svenska dansbandskulturen, eller Ebbe- the Movie som berättar historien om 

förläggaren Ebbe Karlsson som nästlade in sig i maktens korridorer och som för den svenska 

allmänheten blev känd när han agerade privatspanare i mordutredningen gällande 

statsminister Olof Palme. Såväl dansbandskulturen som Ebbe Karlsson får betraktas som 

inhemska fenomen och som därigenom har svårare att locka till sig utländskt stöd och 

finansiering. 

 Hälften av filmerna, tio stycken, har fått medel från Nordisk Film & TV Fond. 

Det är en fond som har sitt säte i Oslo och den finansieras med en tredjedel från Nordiska 

ministerrådet, en tredjedel från de nordiska filminstituten och den sista tredjedelen kommer 

från de nordiska tevebolagen. För Sveriges del är det förutom Filminstitutet tevebolagen SVT, 

TV 4 och Kanal 5 som bidrar till finansieringen. Nordisk Film & TV Fond grundades 1990 

och har som primär uppgift att stödja nordiska film- och teveproduktioner av hög kvalitet.  

 MEDIA Programme of the European Community som är medfinansiär i fyra av 

filmerna grundades 1991. MEDIA finansieras av EU och dess övergripande mål är att stärka 

den audivisuella industrin i Europa och öka dess konkurrenskraft, samt att förbättra 

distributionen av europeiska verk inom och utanför Europa.
58

 

 Förutom de nordiska filminstituten och de ovan nämnda filmfonderna är det få 

internationella stöd som ges till svenska dokumentärer. The Sundance Institute Documentary 

Fund har varit delaktiga i två filmer, Bananas!* och Fyra fruar och en man. En finansiär som 

sticker ut i samlingen är Pro Suecia Barbro Osher Foundation som har bidragit med medel till 

Stefan Jarls film Underkastelsen om kemikaliernas förödande effekter för människan och 

miljön. Pro Suecia Barbro Osher Foundation har sitt säte i San Fransisco och leds av den 

svenska diplomaten Barbro Osher. Genom stiftelsen har Osher sedan tidigt 1990-tal gjort sig 

känd som en frikostig mecenat till svensk vetenskap, främst inom medicin, och kulturliv.
59

 

Bland stiftelsens bidragsmottagare finns Karolinska Institutet, Kungliga Operan och Moderna 

museet.
60

 

 Utifrån tabell 4 och 6 kan konstateras att stiftelser i typ med Pro Suecia Barbro 

Osher Foundation endast undantagsvis går in som finansiärer i svensk dokumentärfilm. I de 
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European Commission,  http://ec.europa.eu/culture/media 2010-12-29 
59

 Sanna Björling, ”Frikostig generalkonsul vill inspirera andar”, Dagens Nyheter, 2005-08-14,  

http://www.dn.se/nyheter/frikostig-generalkonsul-vill-inspirera-andra-1.378767 (2010-01-10) 
60

 Wikipedia http://sv.wikipedia.org 

http://ec.europa.eu/culture/media
http://www.dn.se/nyheter/frikostig-generalkonsul-vill-inspirera-andra-1.378767
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fall där så har skett handlar det om filmer med tydlig koppling till miljö och natur som i fallet 

med Ljusår, Underkastelsen och The Planet.  

Tevepublik och visningslängd: Tabell 7  

Titel  Tevepublik61 Ranking utifrån 
tevepublik 

Visningslängd biograf ( 
minuter)62 

Längd vid första 
tevevisningen 

Drottningen och 
jag 

450 000 7 90  

Videocracy 332 000 11 84  

Hästmannen 1 476 000 1 82 59 

Bananas!* 221 000 14 80  

Bang och 
världshistorien 

504 000 5 72  

Får jag lov- till 
sista dansen? 

601 000 4 75  

Vikarien 315 000 12 85  

Ljusår 127 000 18 101  

Alice och jag 837 000 2 75  

Underkastelsen x63 X 87 x 

Bedragaren 603 000 3 87  

Broder Daniel 
Forever 

99 000 19 57 Ursprungligt 
format enligt Svt 
standard 

Fyra fruar och en 
man 

459 000 6 76 58 

Ebbe- The Movie 275 000 13 83 Sändes i två delar, 
45 + 55  

Alla mår bra 405 000 8 147  

The Planet 784 000 9 (Snitt  392 000)  79 Sändes i två delar, 
58 + 58 

Maggie vaknar på 
balkongen 

216 000 15 72  

Gitmo 378 000 10 80  

H:r Landshövding 171 000 17 88  

Necrobusiness 214 000 16 96 Sändes i tre delar, 
45 + 45 + 45 

 

Filmerna i tabell 7, så som i övriga tabeller, rangordna efter antalet biobesökare. Drottningen 

och jag var alltså den dokumentär som lockade flest biobesökare mellan 2006 och 2010, och 

Necrobusiness var den tjugonde mest sedda. I kolumnen för tevepublik redovisas antalet 

                                                           
61

 Uppgifterna från Lidin, Dokumentären på vita duken, och MMS- Media mätning i Skandinavien 

www.mms.se, (2010-12-20). 
62

 Uppgifter från respektive films Filmfaktablad, SFI 
63

 Ej visad på teve vid dags datum 11-01-14 

http://www.mms.se/
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tittare vid filmens första visning på SVT, även tabellens sista kolumn avser den första 

tevevisningen. Några av filmerna har vid senare tillfällen sänds i andra versioner. Någon har 

blivit kortad till andra visningen och någon annan har sänds i sin helhet vid reprisering. 

 Det är värt att notera att de två filmer som ej hade SVT som samproducent, 

Drottningen och jag och Maggie vaknar på balkongen, ändå har köpts in och visats i kanalen.

 Tabell 7 visar att dokumentären når sin stora publiken via teve. Håll i minne från 

tabell 2 att Drottningen och jag var överlägsen etta på biobesökslistan med 39.306 åskådare. 

När Drottningen och jag visades på teve lockade den mer än tio gånger så många tittare, 

450 000. Hästmannen som intar tredje platsen på biobesökslistan är klar etta på 

tevepublikslistan med sina nästan en och en halv miljon tittare. Flera av titlarna får en helt 

annan placering på listan om man utgår ifrån tevepublikens intresse, istället för antalet 

biobesökare. Drottningen och jag halkar ned till sjunde plats, tvåan Videocracy åker ännu 

längre ned och landar på elfte plats, fyran Bananas!* placerar sig på fjortonde plats. I motsatt 

riktning går filmen Hästmannen som går från tredje plats på biobesökslistan till första plats på 

tevepublikslistan. Bang och världshistorien och Får jag lov- till sista dansen? behåller 

ungefär sina placeringar. Stort kliv upp på listan gör Alice och jag, från nionde till andra plats, 

och Bedragaren som avancerar från elfte till tredje plats. Bakomliggande orsaker till 

dokumentärernas varierande framgång på bio respektive teve diskuteras vidare i anslutning till 

tabell 9. 

 Fem av filmerna har kortats eller delats upp till flera avsnitt när de har visats i 

SVT. En film, Broder Daniel Forever, har med sin längd på 57 minuter redan från början 

anpassats till ett tevetablå anpassat format. Om dokumentärfilmer visas med en längd på 45 

till 58 minuter blir de enklare att sända under prime-time, det vill säga någon gång mellan 

klockan 19 och 22. De dokumentärer som har kortats eller delats upp har vanligen visats inom 

ramen för K Special som sänds klockan 20.00 på fredagskvällar. De dokumentärer som har 

visats i sin fulla längd placerats på sen tisdagskväll under vinjetten DOX, eller presenterats 

som Dokumentärfilm under annan dag i veckan.   

 Att dokumentärerna kortas eller klipps om till teveformat är något som inte 

alltid gillas av regissörerna. SVT:s betydelse som finansiär gör dock att deras begäran är svår 

att förhandla bort. Regissören Mikel Cee Karlsson, som ligger bakom Hälsningar från skogen 

som med sina 1 355 biobesökare hamnade strax utanför studiens kriterier, menade att SVT 

genom sina önskemål om nedkortade versioner gör intrång på regissörens konstnärliga 
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territorium. I maj 2009 när Hälsningar från skogen ännu inte hade visats på SVT gjorde 

Karlsson följande kommentar 

Just nu lutar det åt att SVT visar min film i originalversion, men helst vill dom klippa 

ned dokumentärfilmer till 58 minuter för att det ska passa in i tevetablån. Det är en 

smula absurt. För mig som filmare är det som om ett galleri, eller ett museum, skulle 

säga till en konstnär att ” vi kapar din tavla med 30 procent för annars passar den inte 

på vår vägg”. 
64

 

Karlsson tog SVT:s styvmoderliga behandling av dokumentärfilmens visningslängd som ett 

talande exempel på att dokumentären i första hand ses som faktaredogörande om en person 

eller ett skeende. Mer poetiska dokumentärer, det som Nichols benämner The Poetic mode, 

som Hälsningar från skogen har mest att förlora på att krasst klippas ned enligt en färdigställd 

tevetablå.  
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Petter Ericsson, ”Essä: Hur mår svensk dokumentärfilm?” Kulturmagasinet Benshi, 2011-01-09  

http://www.benshi.se/essa-hur-mar-for-svensk-dokumenatrfilm, (2011-01-10). 
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Distribution och inkomstgaranti för konstnärer: Tabell 8  

Titel  Distributör  Regissören har 
statlig 
inkomstgaranti 65 

Drottningen och jag Folkets Bio  

Videocracy Folkets Bio  

Hästmannen Folkets Bio  

Bananas!* Novemberfilm  

Bang och 
världshistorien 

Folkets Bio Ja 

Får jag lov- till sista 
dansen? 

Folkets Bio, Folkets Hus 
och Parker 

 

Vikarien Folkets Bio  

Ljusår Folkets Bio Ja 

Alice och jag Folkets Bio  

Underkastelsen Folkets Bio Ja 

Bedragaren Folkets Bio  

Broder Daniel Forever Noble Entertainment  

Fyra fruar och en man Folkets Bio  

Ebbe- The Movie Folkets Bio  

Alla mår bra Folkets Bio  

The Planet AB Svensk Filmindustri  

Maggie vaknar på 
balkongen 

Folkets Bio  

Gitmo Folkets Bio  

H:r Landshövding Sandrew Metronome 
Distribution Sverige AB 

 

Necrobusniess Folkets Bio  

 

Utan tvekan är Folkets Bio den största och viktigaste distributören av svensk dokumentärfilm. 

Sexton av de tjugo filmerna har Folkets Bio som distributör. Folkets Bio startade som en 

ideell förening i början av 1970-talet. Initiativtagarna var Stefan Jarl och Ulf Berggren. 

Genom att starta en egen biograf kunde man dels behålla en större del av intäkterna från de 

egna filmerna och även ge utrymme för internationella kvalitetsfilmer som övriga 

distributörer inte visade. I Folkets Bios filmtidskrift Film & TV kommenterade Jarl i en 

krönika biografdistributionens politiska dimension. 
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 Statlig inkomstgaranti för konstnärer är ett kulturstöd som delas ut ”för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet 

och stor betydelse för svenskt kulturliv”. Garantin är livslång och ges till enskilda konstnärer som är eller har 

varit aktivt yrkesverksamma. Fem dokumentärfilmare och fyra filmregissörer innehar för närvarande 

inkomstgaranti.  
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Vi ville göra film om det liv vi levde och det samhälle vi levde i. Med de kommersiella 

biograferna ville inte ha våra filmer på sina dukar. Det fanns inga pengar att göra på 

våra filmer. Vi var finansiellt ointressanta. Vår yttrandefrihet var nerknäppt i 

penningpungen. Vi hade ingen yttrandefrihet. Då byggde vi upp Folkets Bio för den 

oberoende filmen. 
66

 

Men grundandet av Folkets Bio var också en reaktion på Filmavtalet och SFI:s byråkratiska 

filmfinansiering. Enligt Filmavtalet krävdes att ett filmprojekt behövde ett intyg om 

distribution för biografvisning för att kvalificera sig för stöd från SFI, något som gäller även 

till dags datum.  Genom Folkets Bio kom Stefan Jarl, och flertalet filmare som samarbetade 

med Folkets Bio, i besittning över sin egen distribution och kunde helt enkelt själva skriva ut 

sina distributionsintyg och därigenom bli beviljade finansiellt stöd av SFI. Stefan Jarl 

förklarade bakgrunden till Folkets Bios bildande i Cyril Hellmans intervjubok Stefan Jarl. 

Vi var allstå tvungna att bilda bolag och skaffa distributörer men vi hade inga biografer. 

En vinterkväll i källaren på Filmcentrum kom Ulf Berggren och jag på tanken att ”vi 

startar en biograf själva och kör upp filmerna där!” Då får vi cash från filmerna. 

Samtidigt blir vi berättigade att söka produktionsstöd från Filminstitutet.
67

 

Folkets Bio betydelse för dokumentären och för svenska dokumentärfilmare har bestått 

genom snart fyra decennier. Med sina sjutton biografer runt om i landet ger Folkets Bio 

publiken möjlighet att ta del av svensk dokumentär. Men Folkets Bio är av yttersta vikt även 

för filmarna, något som Stefan Jarl bekräftar i Hellmans intervjubok. 

När man ska söka pengar till en film kräver filmavtalet att man måste ha ett 

distributionsintyg. Man kan inte ens söka pengar innan man har ett intyg på förhand att 

den film man ska göra har distribution, vilket är en hög tröskel för en filmare. Vi 

[Folkets Bio] har hjälpt många filmare att söka pengar, genom att säga ”ja, ni får ett 

distributionsintyg av oss”. Alla mina egna filmer har tillkommit på det sättet. Folkets 

Bio är helt avgörande när det gäller svensk indiefilm på bio. Utan de intyg vi skriver ut 

skulle de inte blivit av. Och hade Folkets Bio gått i graven hade jag inte fått många 

filmer gjorda.
68

 

Tredje kolumn i tabell 8 visar om filmens regissör har Statlig inkomstgaranti för konstnärer. 

Stödet försäkrar en minimiinkomst på fem basbelopp, vilket för 2010 är 212 000 kronor. 
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Beloppet som betalas ut minskas i förhållande till andra inkomster och om konstnären har en 

egen inkomst som överstiger 260 000 kronor så faller stödet bort. Statlig inkomstgaranti för 

konstnärer går inte att söka utan är en kombination av hedersutmärkelse för framstående 

konstnärliga insatser och ett sätt att ekonomiskt stödja fortsatt konstnärskap eller trygga 

pensionen för konstnärer vars inkomster har varit små. I maj 2010 röstade riksdagen igenom 

ett förslag att avveckla stödet. De som nu innehar garantin berörs inte av beslutet, men några 

nya inkomstgarantier kommer inte att beviljas. I stället skall nya former av långtidsstipendier 

införas.       

 De filmare som har inkomstgaranti och som finns med på listan över 

dokumentärer med flest antal biobesökare mellan 2006 och 2010 är Mikael Kristersson, 

Ljusår, nämnda Stefan Jarl, Underkastelsen och Maj Wechselmann Bang och världshistorien. 

I tidskriften Film & TV berättade Wechselmann 2010 om hur tidsödande det är att söka 

finansiering till sitt filmprojekt. 

Pengar hinner jag inte vänta på. Till Bang och världshistorien tog det till exempel 

mellan ett och två år att söka, det är fruktansvärt kontra produktivt, Det är därför få 

filmer görs av folk. Men jag söker absolut. Mellan varven.
69

 

Wechselmann har under perioden förutom Bang och världshistorien även regisserat ett antal 

kortare filmer, samt dokumentären Kvinnorna och Generalerna som efter några 

festivalvisningar gick direkt till teve. Till Kvinnorna och Generalerna satsade hon totalt 

400 000 kronor ur egen fika för att kunna färdigställa filmen.
70

 Inkomstgarantin, ibland även 

kallad för konstnärslön, är enligt henne förutsättningen för att hon skall kunna hålla en hög 

produktionstakt som dokumentärfilmare.  

Men jag har ju konstnärslön och det är alldeles fantastiskt. Jag ser med fasa på mina 

jämnåriga och undrar vad de gör av sina liv. Man måste hålla på. Fast man inte har råd 

egentligen.
71
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Tematik och publiksiffror: Tabell 9 

Titel  Politiskt 
kommenterande - 
samhällsbeskrivande  

Miljö- 
natur 

Personporträtt Internationell 
utblick  

Ranking 
utifrån 
publiksiffra 
teve 

Drottningen och 
jag 

1  1 1 7 

Videocracy 1   1 11 

Hästmannen  1 1  1 

Bananas!* 1   1 15 

Bang och 
världshistorien 

  1  5 

Får jag lov- till sista 
dansen? 

1    4 

Vikarien 1  1  12 

Ljusår  1   18 

Alice och jag   1  2 

Underkastelsen  1   x72 

Bedragaren   1  3 

Broder Daniel 
Forever 

  1  19 

Fyra fruar och en 
man 

  1 1 6 

Ebbe- The Movie   1  13 

Alla mår bra 1    8 

The Planet  1  1 9 

Maggie vaknar på 
balkongen 

  1  16 

Gitmo 1   1 10 

H:r Landshövding   1  17 

Necrobusniess 1   1 14 

 

I tabell 9 har filmerna kategoriserats utifrån dess huvudsakliga tema enligt de kriterier och 

modell som beskrivs i uppsatsens begreppsdel. Åtta av filmerna har ett tema som diskuterar 

ett samhälleligt eller politiskt fenomen. Fyra filmer behandlar miljöfrågor eller är naturfilmer. 

Elva filmer gör någon form av personporträtt. Sju filmer gör uttalade internationella utblickar.

 Filmtitlarna i tabellens första kolumn är placerade efter antalet biobesökare, där 

Drottningen och jag har haft flest och Necrobusiness är den tjugonde mest sedda av 

biografpubliken. Kolumnen längts till vänster visar placering utefter antalet tevetittare vid 

SVT:s första sändning av dokumentären. Hästmannen var den dokumentär som lockade mest 
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tevetittare och Broder Daniel Forever lockade minst antal tevetittare.  

 Tabell 9 belyser skillnaderna i tematik för de dokumentärer som lyckas väl på 

bio respektive teve. Bland de sju dokumentärer som har lockat flest biobesökare har fem av 

filmerna ett politiskt eller samhälleligt tema. Tre av de fyra mest framgångsrika 

biograffilmerna gör en internationell utblick. Studien visar med tydlighet att biografpubliken 

lockas av samhällsdokumentären och gärna med en internationell prägel. Som framgår av 

tidigare avsnitt menade Stefan Jarl som var en av initiativtagarna till Folkets Bio, den 

dominerande distributören av dokumentärfilm i Sverige, att verksamheten startades med 

ambitionen att ”göra film om det liv vi levde och det samhälle vi levde i”. Uppenbarligen 

delar Folkets Bios publik uppfattningen att dokumentärer som är politiskt kommenterande 

eller samhällsbeskrivande är de som är intressantast.    

 Tevepublikens topplista över de mest sedda dokumentärerna innehåller andra 

titlar än de som lyckats bäst på bio. De sju mest sedda dokumentärerna på teve i ordning, 

Hästmannen, Alice och jag, Bedragaren, Får jag lov- till sista dansen?, Bang och 

världshistorien, Fyra fruar och en man och Drottningen och jag. Störst förändring i placering 

blir det för Alice och jag och Bedragaren som avancerar från biolistans nionde och elfte plats, 

till tevelistans andra respektive tredje placering. Sex av de sju främsta på tevetopplistan 

dokumentärer som gör personporträtt. Endast en, Får jag lov- till sista dansen?, bryter detta 

mönster genom att istället för att skildra en specifik person låter ett samhällsfenomen, den 

svenska dansbandsepoken på 1970-talet, stå i centrum för berättelsen. Det är tydligt att 

tevepubliken föredrar personporträtt före dokumentärer som är politiskt kommenterande eller 

skildrar ett samhällsfenomen. Förutom att tevetopplistan domineras av personporträtt, blir 

tendensen än mer tydligt när man betänker att de tre filmer som finns bland de sju främsta på 

biograflistan men inte finns med på tevelistans topp sju alla återfinns i kategorin politiskt 

kommenterande – samhällsbeskrivande.    

 Internationell utblick tycks uppskattas av biopubliken. Tre av de fyra främsta på 

biolistan har ett internationellt anslag. Det är Drottningen och jag – Iran, Videocracy – Italien, 

och Bananas!*  – Nicaragua och USA. I tevelistans topp saknas helt dokumentärer med ett 

uttalat internationellt anslag, istället kan skönjas en dragning åt nationella gestaltningar. De 

fyra första dokumentärerna på tevelistan är Hästmannen – berättelsen om Stig Anders som 

bor i en förfallande stuga i de stora skogarna på småländska höglandet, Alice och jag – ett 

porträtt av den i nationellt bekanta premiärkändisen Alice Timander, Bedragaren – berättar 

historien om en svindlare, Får jag lov- till sista dansen?- en film om det svenska fenomenet 
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dansbandsmusik. Hästmannen, Alice och jag samt Får jag lov- till sista dansen? har istället 

för att göra en internationell utblick vänt sig inåt, nationellt, och funnit den småländska 

naturen, Sverigebekanta Alice Timander, samt den svenska dansbandsmusiken.   

 Fyra av de tjugo filmerna handlar om miljö eller natur. Det intresse som var 

starkt under 1920-talet för naturskildrande filmer både internationellt och nationellt är mellan 

åren 2006 och 2010 mindre påtagligt. I vart fall var det gäller den biografvisade 

dokumentären.     

 I den tidigare nämnda krönikan av Stina Gardell tillhörde dokumentärfilmaren 

Lars Westman en av dem som återfanns i artikels kommentatorsfält. Han varnade för att med 

offentliga stöd och byråkrater som samproducenter, så urvattnas dokumentärens politiska och 

samhälleliga slagkraft. Under parollen ”Renodla formen kamrater!” gav han sin syn på 

produktionsvillkoren för svensk dokumentärfilm.  

Dessvärre så bromsar en del chefer filmer som angriper makten, eftersom de sitter på 

makten och ogärna vill riskera att missta den. Därför har vi så många filmer om 

existens eller om olika extrema sexuella motiv utan tydliga politiskt innehåll och 

analys. Man förlorar ingenting. Tar inga risker.
73

 

Trots att den här studiens utgångspunkt är att spåra de ekonomiska ramarnas avspegling i de 

färdiga produktionerna, så finns det få belägg för att Westmans utfall är en korrekt bild av 

verkligheten. Eventuella chefers nejsägande till maktangripande film är svårt att bevisa 

oavsett vilken av aktörerna man frågar, men Westmans andra påstående är direkt felaktigt. Att 

dokumentärer om existensen eller att dokumentärer med extrema sexuella motiv skulle vara 

dominerande är inget som avspeglar sig bland studiens tjugo filmer. Snarare det motsatta. 

Vidare visar granskningen att, tvärs emot Westmans påstående, ett politiskt- eller samhälleligt 

kommenterande innehåll är ett utmärkande drag hos de filmer som når den största 

biopubliken.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att göra en bred undersökning av den svenska 

dokumentärfilmsscenen för att därigenom besvara frågan; avspeglas, och i så fall hur, de 

ekonomiska produktionsvillkoren för svenska dokumentärer i filmernas slutliga utformning 

och innehåll? För att nå fram till svaret har flertalet delfrågor avhandlats. 

 De tjugo mest biografsedda svenska dokumentärerna mellan januari 2006 till 

augusti 2010 har identifierats. Antal biobesökare för dokumentärerna är avsevärt lägre än för 

svensk spelfilm, vilket präglar dokumentärfilmens ekonomiska ramar. Få regissörer eller 

producenter har mer än en film med på listan. En liten ökning av produktionstakten sedan 

Karolina Lidins studie över dokumentärer från åren 2003 till 2007 kan skönjas. En låg 

produktionstakt riskerar att hämma den konstnärliga utvecklingen och marknadsföringsvinster 

går förlorade. Andelen kvinnliga dokumentärregissörer är 30 procent, vilket inte når upp till 

Filminstitutets mål men samtidigt inte avviker från spelfilmens andel av kvinnliga regissörer. 

I elva av de tjugo filmerna är regissören även filmens producent. 

Dokumentärfilmarnas flertaliga yrkesroller kan vara en delförklaring till den låga 

produktionstakten.  

De regionala filmfonderna har varit samproducent i nio av filmerna. Fondernas 

betydelse tycks inte vara lika stor för dokumentären som de är för svensk spelfilm. Men 

regionernas filmfonder bidrar till mångfalden på det sätt som Olof Hedling presenterar i 

Sveriges mest kända korvkiosk – om regionaliseringen av svensk film. Svenska Filminstitutet 

har genom stöd varit delfinansiär i samtliga av de tjugo produktionerna. 

 Tevebolagen är viktiga samproducenter för dokumentärerna. Dels finansiellt 

men också för att filmerna skall nå sin publik. Dokumentärens biopublik går att räkna i 

tusental, medan samma titlar via teve når tittarsiffror i hundratusental. Att stycka upp filmerna 

till flera avsnitt, respektive klippa ned filmerna till 58 minuters längd, när de visas i SVT är 

något som sex av filmerna har råkat ut för. Mot detta kan framföras konstnärlig kritik, likt den 

Mikel Cee Karlsson ger uttryck för. Filmhistorien ger att dokumentären vid flertalet tillfällen 

har underkastats ett hårt styrt visningsformat, exempelvis journalfilmen som hade stor 

framgång men vars visningslängd var begränsad.   

 Många av filmerna har finansierats med hjälp av utländska filmfonder eller 

filminstitut. Till största delen har dessa sin hemvist i Norden. Förvånansvärt få 

intresseorganisationer går att spåra bland finansiärerna.  
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 Tre av filmerna är gjorda av filmare som har konstnärlig inkomstgaranti. 

Garantin har enligt Maj Wechselmann varit förutsättningen för att fortsätta producera film i en 

jämn takt och inte fastna i tidsödande processer med att söka finansiärer.  

 Folkets Bios betydelse som distributör är mycket stor. När man talar om 

dokumentärens biopublik kan man närmast sätta likhetstecken med Folkets Bios publik. 

Folkets Bio ger också svenska dokumentärfilmare det distributionsintyg som är en 

förutsättning för att söka stöd från Svenska Filminstitutet. Stefan Jarl menar att utan Folkets 

Bio hade inte många av hans filmer blivit gjorda. Det nuvarande Filmavtalet som har mer än 

fyrtio år på nacken har som föresats att filmerna först ska visas på bio och därefter i andra 

visningsfönster som teve eller via vodtjänster. Eftersom fler aktörer efterlyses till det nya 

Filmavtalet så är dess utformning också under förhandling. Folkets Bios tillkomst var en 

konsekvens av en byråkratisk skrivning i nuvarande avtal gällande krav på 

biografdistribution. Om skrivningen tas bort eller ändras kommer detta med all sannolikhet få 

konsekvenser för Folkets Bio och biografdistributionen av svensk dokumentärfilm.  

Avslutningsvis några ord för att belysa och besvara den huvudsakliga 

frågeställningen – om och hur avspeglar sig dokumentärens produktionsvillkor i den färdiga 

produktionen. En del av svaret gick att utläsa i den debatt som uppstod efter Stina Gardells 

krönika i Filmnyheterna. Bananas*! regissör Fredrik Gertten menade att den svenska 

marknaden är för liten för att ekonomiskt mäkta med att finansiera en 

dokumentärfilmsproduktion och det är därför nödvändigt att vända sig till en internationell 

publik. Det innebär i sin tur att även ämnet för dokumentären måste anpassas till vad som är 

internationellt gångbart. Förutom det internationella anslaget, så är det politiska eller 

samhälleliga temat gemensam nämnare i flera av de dokumentärerna som har nått 

publikframgångar på biograferna. Folkets Bio är sedan lång tid tillbaka landets dominerande 

dokumentärfilmsdistributör och grundades med ambition att lyfta samhällsbeskrivande film. 

Folkets Bios ambition avspeglar sig bland de mest biobesökta dokumentärerna. 

 Hedlings översättning av schemat från Global Hollywood 2 över två 

filmekonomiska system är intressant att applicera på dokumentärfilmen. Det ger att de filmer 

med biografframgångar sammanfaller med Kapitalistiskt organiserad filmproduktion som är 

exportorienterad, marknadsorienterad och gör sig attraktiv för att maximera publik på 

bekostnad av nationella intressen. De filmer som uppskattas av tevetittarna bär spår av 

modellen över Filmverksamhet med starkt offentligt stöd där nationella intressen, den egna 

miljön och den egna kulturen väger tyngre än transnationell attraktivitet.  
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 Till slut, filmforskaren Olof Hedling identifierade och förklarade bakgrunden 

till en återkommande korvkiosk i den svenska spelfilmen. Dess motsvarighet hos 

dokumentären är tudelad. Där biografens korvkiosk med framgång serverar en rykande 

kabanoss stavas bästsäljaren i televisionens gatukök kokt korv med mos.  
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Får jag lov – till sista dansen? (Joakim Jalin, 2008) 

http://www.filmnyheterna.se/templates/ArticleComments.aspx?id=83821
http://www.filmnyheterna.se/templates/ArticleComments.aspx?id=83821
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Gitmo (Erik Gandini, Tarik Saleh, 2006) 

H:r Landshövding (Måns Månsson, 2008) 

Hälsningar från skogen (Mikel Cee Karlsson, 2009) 

Hästmannen (Peter Gerdehag, Tell Johansson, 2006) 

I´m still here (Casey Affleck, 2010) 

Kvinnorna och Generalerna (Maj Wechselmann, 2010) 

Kälkåkning i Slottskogen (Oscar Olsson, 1904) 

L’a Arrivée d’un train en gare (Tåg anländer till stationen, Lumière, 1895) 

Land of Promise (Paul Rotha,1946) 

La Sortie des ouvriers de l’usine Lumière (Arbetare lämnar fabriken, Lumière, 1895) 

Ljusår (Mikael Kristersson, 2008) 

Maggie vaknar på balkongen (Mark Hammarberg, Ester Martin Bergsmark, Beatrice 

Andersson, 2008) 

Mitt hem är Copacabana (Arne Sucksdorff ,1965) 

Män som hatar kvinnor (Niels Arden Oplev, 2009) 

Nanook of the North (Nanook, köldens son, Robert Flaherty, 1922) 

Necrobusiness (Fredrik von Krusenstjerna, Ruszard Solarz, Monika Sieradzka, 2008) 

Night Mail (Harry Watt, Basil Wright, 1936) 

Ond Tro (Kristian Petri, 2010) 

Olympia (Den stora olympiaden, Leni Riefensthal, 1938) 

Prinsessa (Teresa Fabik, 2009) 

Som flyttfågel i Afrika (Bengt Berg, 1922) 

Roger and Me (Roger och jag, Michael Moore, 1989) 

Salesman (Albert Maysles, David Masles, 1968) 

Solstorm (Leif Lindblom, 2007)  

The Planet (Michael Stenberg, Johan Söderberg, Linus Torell, 2006) 

Triumph des Willes (Viljans Triumf, Leni Riefensthal, 1935) 

Underkastelsen (Stefan Jarl, 2010) 

Videocracy (Erik Gandini, 2009) 

Vikarien (Åsa Blanck, Johan Palmgren, 2006) 

  


