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Politics in today's society unfolding more and more in the media, but the media 
content is limited. Therefore, the media must constantly make choices, choices 
which are specific to each object. The purpose of this study is to examine how Olof 
Palme is portrayed as a politician and private individual in the documentary film 
Palme - älskad och hatad, and also how Carl Bildt is portrayed as a politician and 
private individual in the documentary film Bildt - excellensen. 
 
 
To study the documentary films I use a qualitative textual analysis with a focus on a 
narrative analysis. In the narrative analysis, I have been inspired by the categorical-
content-based approach to study the documentary films. In my analysis, with the 
help of theories of mediatization of politics, documentaries and stories, I interpret 
and analyze the films to make them more understandable. 
 
 
The conclusions of the study is that Palme in his role as a politician is portrayed as a 
humane person who cares about the individual. Palme as a private person is 
portrayed with a focus on a healthy appearance and with little time for his children. 
Bildt in his role as a politican is portrayed with an interest in the Swedish defense 
and being disrespectful in his way to get around. As a private person, Bildt is 
portrayed with an interest in war in general and being a bully who always must get 
right. In his role as father, Bildt is portrayed to be a bad father, and who put all his 
jobs and assignments in front of his children. 
 
 
Finally, the portrayal of Palme is on a level that arouses strong feelings for Palme as 
person, while the portrayal of Bildt become more callous and very factual with a 
large focus on politics instead of Bildt's personal image.  
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1. INLEDNING
Om inte medier hade funnits hur hade demokratin fungerat i vårt samhälle då? Hur skulle 

information om och från de politiska aktörerna spridits till medborgarna? Utan information 

finns det inget för medborgarna att grunda sin politiska val och ställningstaganden på. Det 

går också att vända på det som Strömbäck (2009, s. 10) gör i sin bok Makt, Medier och 

Samhälle: En introduktion till politisk kommunikation. Hur hade politikerna blivit 

uppmärksammande på de problem som finns i vårt samhälle om det inte fanns några medier 

som kunde upplysa dem om problemen och hur skulle effekter på politiska beslut  redovisas? 

Att medier, demokrati och politik hänger ihop, som Nord och Strömbäck (2012, s. 15) 

uttrycker det, stämmer bra in på vårt samhälle. Själv har jag alltid använt mig av medierna 

när jag skaffat information om politiken och politikerna i Sverige. Det är på senare år jag har 

insett tjusningen med partiledardebatter, mediebevakade politiska händelserna som 

Almedalsveckan och personifierade dokumentärfilmerna om våra toppolitiker. 

1.1 Bakgrund

I vår västvärld har det tillkommit ett antal samhällsinstitutioner och inom den offentliga 

sfären finner vi medierna, men också de politiska och kulturella institutionerna. Inom dessa 

offentliga institutionerna finns det en koppling, men även en klar gräns mellan samhälle och 

stat. Idag handlar den offentliga sfären mycket om att bevara det offentliga samtalet mellan 

medborgare och stat (Drotner, et al., 2000, s. 349). Att kommunicera genom medierna har 

alltid varit en viktigt bit för de politiska institutionerna och ofta används olika 

kommunikationsmedel för politisk samordning, kontroll, maktutövning, demokratisering, och 

opinionsbildning (Ekström, s. 11f).

1900-talets medieutveckling har gjort att vi idag kan kalla vårt samhälle för ett 

mediesamhälle och det är här som den moderna politiken och demokratin utformas. 

Medierna idag har gjort att vi fått en arena för politisk kamp, makt och legitimitet. 

Mediepubliken har på så sätt blivit tillgängliga för politikens budskap. De nya medierna som 

har uppkommit under 1900-talet som radio, television och internet har gjort att det skapats en 

visuell kultur. Med televisionens och filmens intåg har nya förutsättningar skapats för att 

utöva politisk makt och legitimitet. De politiska institutionerna har blivit  mer och mer 

beroende av mediernas offentlighet (Ekström, 2006 s. 9f). Det är förståeligt att politiken har 

blivit mer bunden till medierna och det känns som det är i medierna som politiken blir politik 
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för oss medborgare. Ektröm (2006, s. 14f) menar att mediernas offentlighet är en del av den 

politiska arenan. Här ges politiker en möjlighet att träda fram och göra sig mer bekanta. 

En av de viktigaste sociala funktionerna som medierna spelar i vårt moderna samhälle är 

sambandet mellan medierna och demokratin. En av mediernas uppgifter är att informera och 

bjuda in medborgarna i det offentliga samtalet. Genom detta kan människor bilda sin egna 

uppfattning om samhällsfenomen och utifrån detta ge stöd för sina handlingar (Gripsrud, 

2011, s. 356f). Det är i mediernas offentlighet som politiken blir publik, det vill säga 

politiken blir synlig och öppnas upp för granskning. Detta kan ske genom en insändare i en 

tidning, ett politiskt nyhetsinslag eller en dokumentärfilm. I en demokrati utgör mediernas 

offentlighet relationen mellan politiken och medborgarna (Ekström, 2006, s. 14f). Medierna 

är en av våra främsta källor när det handlar om att  ta del av information om den politik som 

råder. Detta gör vår tids politik till medierad politik, vilket  innebär att det är en politik som 

förmedlas i och via medierna. Det finns problem med detta då verkligheten är obegränsad, 

men våra medier är det inte. Därför måste det hela tiden göras val av vilket som ska gestaltas 

och vilket som ska väljas bort (Nord & Strömbäck, 2012, s. 12). Eftersom politikerna är väl 

medvetna om mediernas roll i samhället har politikerna anpassat  sig mer och mer efter 

mediernas krav och deras logik. Detta kallar Asp (1986, s. 359) för politikens medialisering.

1.2 Problemformulering

Min problemformulering har sin utgångspunkt i teorin om politikens medialisering och 

medierad politik, som går att läsa om mer grundläggande i teoridelen. Som Esaiasson (1985, 

s. 105) menar, har våra toppolitker blivit partiernas ansikte utåt och därav har det även blivit 

avgörande för partiet hur omtyckt ens politiker är. Enligt  Hvitfelt (1996, s. 110f) grundar sig 

medborgarnas personbedömningar på de underlag som finns att tillgå. Ett av dessa underlag 

är när politiker gestaltas i våra medier. Sådana gestaltningar fick vi, för inte alls så länge 

sedan, ta del av i public service-TV. Det var under julhelgen 2012 som public service-TV 

sände Palme - Älskad och hatad, en dokumentärfilm om Olof Palme. Några månader senare 

var det dags för public service-TV att återigen sända en dokumentärfilm om en populär och 

omtalad politiker. Denna gången var det Carl Bildt som gestaltades i dokumentärfilmen Bildt 

- excellensen. 
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Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet anser att dokumentärfilm som genre vuxit sig 

starkare i våra samhälle. Hon tycker även att dokumentärfilmer är ett av de redskap som 

verkligen kan på djupet om företeelser i vårt samhälle (Wennö, 2012). Detta kan tyckas vara 

en bra riktning, då en vanlig uppfattning om dokumentärfilmer är att de utbildar och 

informerar människor om offentliga frågor och visst kan dokumentärfilmer om politiker vara 

intimitiserande och informerande, som McLane (2012, s. 1f) menar, men samtidigt kanske 

dokumentärfilmer inte enbart för med sig positiva aspekter om vi ser på hur Barnouw (1993, 

s. 287) beskriver dokumentärfilmare. Barnouw menar att  varje dokumentärfilmare har sin 

uppfattning och gör beslut utifrån hens värld vare sig det är medvetet eller inte. Vilket 

innebär att gestaltningen varje gång blir specifik utifrån dokumentärfilmarens värld. 

Eftersom gestaltningen i varje dokumentärfilm blir specifik och det är medierna som ger 

underlag för medborgarnas personbedömningar av våra politiker anser jag att det är relevant 

att  undersöka hur Palme respektive Bildt gestaltas i respektive dokumentärfilm. För att 

undersöka hur Palme respektive Bildt gestaltas kommer jag använda mig av en narrativanalys 

som Bergström och Boréus (2012, s. 25) menar, med fördel, används om intresset ligger i att 

undersöka hur något gestaltas och koppla detta till utvecklingen inom den medierade 

politiken. Genom en undersökning av detta fallet vill jag utifrån min metodansats undersöka 

och diskutera hur gestaltningen av Palme och Bildt ser ut i respektive dokumentärfilm för att 

på så sätt bidra till det Erickson (refererad i Merriam, 1988, s. 186) menar med konkreta 

universalia, vilket inte innebär en generalisering av mina slutsatser utan mer hur det, i detalj, 

ser ut i ett mitt fall.

1.3 Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur Palme i Palme - älskad och hatad och Bildt i 

Bildt - excellensen gestaltas i respektive dokumentärfilm. Det jag kommer lägga fokus på är 

hur dessa två personer gestaltas i sin roll som politiker och som privatpersoner i respektive 

dokumentärfilm.

1.4 Frågeställning

- Hur gestaltas Palme och Bildt i sin roll som politiker i respektive dokumentärfilm?

- Hur gestaltas Palme och Bildt i sin roll som privatperson i respektive dokumentärfilm?
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1.5 Avgränsning

Jag har i min studie valt att avgränsa mig till hur Palme gestaltas i Palme - älskad och hatad 

och hur Bildt gestaltas i Bildt - excellensen. Anledningen till detta beror på att public service-

TV nyss valde att visa dessa två dokumentärfilmer och därav blir det mer aktuellt. Det finns 

även andra dokumentärfilmer om svenska toppolitiker, till exempel Ordförande Persson, en 

dokumentärfilm om Göran Persson som också hade varit relevant att undersöka, men för att 

göra undersökningen genomförbar under tidsperioden och för att få ett bättre djup valda jag 

att enbart avgränsa mig till dokumentärfilmerna Palme - älskad och hatad och Bildt - 

excellensen. 
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2. TEORI
I teoridelen redogör jag först mer grundläggande vad politisk medialisering innebär och hur 

det har lett  in på en mer personifiering av politiker. Jag beskriver även hur en del egenskaper 

hos politiker har blivit  viktigare med tanke på utvecklingen av den medierade politiken. Här 

ger jag också en bild av vad som karaktäriserar en dokumentärfilm och dess skapare för 

genren dokumentärfilm är svårdefinierad och mångtydig många gånger. Jag presenterar även 

teori om berättelser i allmänhet, som jag kopplar till genren dokumentärfilm. Till sist 

beskriver jag hur den tidigare forskning ser ut när det gäller porträttering av politiker i 

dokumentärfilmer.

2.1 Politikens medialisering 

Asp är en av förgrundsfigurerna till begreppet politisk medialisering och det var även han 

som först nämnde begreppet. Detta gjorde han i sin omtalade avhandling Mäktiga 

Massmedier från 1986. Asp (1986, s. 359) anser att utvecklingen som ägt rum i samhället har 

gjort att politiker blivit mer och mer beroende av massmedier för att få ut sina budskap. Asp 

nämner några olika anledningar till detta. För det första har partiernas fäste bland väljarna 

minskat och det sker mer åsiktsröstning. På grund av detta har det blivit  viktigare att 

kontrollera medierna, som ses som opinionsbildare i samhället. Massmediernas innehåll har 

också blivit en viktig källa, att  skaffa sig information om politik, för oss medborgare. Detta 

har gjort att medierna fått en viss makt över politikerna. Eftersom politikerna är väl medvetna 

om mediernas roll i samhället har politikerna anpassat sig mer och mer efter mediernas krav 

och logik. Detta kallar Asp  för politikens medialisering. Asp är dock tydlig med att poängtera 

att det inte generellt går att säga att medierna har större makt över politikerna eller tvärtom. 

Hernes (refererad i Asp, 1986, s. 359f) menar att vårt moderna samhälle har gjort att  vi fått 

ett  överskott på information och en brist på uppmärksamhet. För att  vinna publikens 

uppmärksamhet har medierna och politikens medialisering anpassat sig till vissa tekniker där 

Hernes nämner fem: (1) tillspetsning, (2) förenkling, (3) polarisering, (4) intensifiering, (5) 

konkretisering. Några år senare la även Hernes till personifiering som sjätte teknik. Esaiasson 

(1985, s. 105) menar att personifieringen inom medierna har gjort att  toppolitikerna blivit 

partiernas ansikte utåt i kommunikationen med medborgarna. Toppolitikerna har därför 

genom mediernas hårda bevakning fått en central roll i kontakten med väljarna. Därigenom 

blir också graden av en toppolitikers popularitet en faktor vid bedömningen av respektive 
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parti. En toppolitiker i dagens samhälle representerar inte bara ett  parti, utan kan även som 

person väcka känslor hos medborgarna (Esaiasson, 1986, s 105). 

 

2.2 Medierad politik

Thompson (1995, s. 134ff) tog den medierade politiken på individnivå lite djupare och 

myntande begreppet ”The Management of Visibility” som han använde för att beskriva den 

konst som används inom politiken för att skapa rätt bilder och kontrollera självpresentationer. 

Under 2000-talet har uppgiften att behärska denna konst  blivit  allt  mer viktigt. Thompson 

nämner några olika anledningar. För det första har mediernas räckvidd blivit allt större, vilket 

gör att fler människor kan ta del av mediernas budskap. Även televisionens genomslagskraft 

de sista årtionden har gjort  att det även har blivit viktigt för politiker att se bra ut. Nu kan 

människor både se och höra politiker från soffan, vilket gör att kläder, ansiktsuttryck och 

hållning också blir avgörande i hur bilden om politikerna förmedlas. Till sist menar 

Thompson att det är ett måste i ett demokratiskt samhälle för politiker att synas i medierna. 

Det är genom medierna som politikerna kan nå ut till sina väljare. Den politiska kampen 

utspelas ofta i medierna och därför går det inte som politiker att stå utanför (Thompson, 

1995, s. 134ff). 

Gripsrud (2011, s. 306f) menar att utifrån intimitetsperspektivet är en politikers handlingar 

inte lika viktiga som en politikers känslor och motiv. Våra politiker är väl medvetna om detta 

och det är även något som våra medier letar efter hos våra politiker. Medier som television, 

radio och tidningar rapporterar gärna om mänskliga sidor hos våra politiker. Speciellt 

televisionen har gjort att vi suddat ut gränserna mellan det offentliga och privata. Politiker i 

vår tid är inte några avlägsna figurer som gömmer sig bakom låsta dörrar. Nu kan vi bedöma 

dem hemma från soffan och vi bedömer dem inte enbart utifrån deras politiska åsikter utan 

även om de ser sympatiska och tillförlitliga ut. Televisionens utveckling har gjort att 

politikers personliga stil aldrig haft så stor betydelse som förr (Gripsrud, 2011 s. 306ff). 

Corner (refererad i Ekström, 2006, s. 20f) menar att dagens politiska framträdanden kan 

liknas vid de framträdanden som kändisar gör. Corner pratar om två olika sfärer. En sfär som 

pågår mellan de politiska institutionerna bakom låsta dörrar och en som sfär som blir öppen 

för publiken. Det är i den publika sfären som politiker blir kända för allmänheten. Corner 

menar även att det är här politiker blir omtyckta, tillförlitliga, men också granskade och att 

det krävs olika egenskapar för politiker för att behärska båda sfärerna. 
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I boken Medierna i samhället. Igår, idag, imorgon (1996, s. 110f) ger Hvitfelt sin syn på hur 

viktig den personliga toppolitikerns egenskaper och agerande är för partiets framgång. En 

politiker besitter både politiskt relevanta och irrelevant egenskaper. De relevanta 

egenskaperna är hur duktig politikern är i de politiska sakfrågorna, medan de irrelevanta till 

exempel är kön, ålder och hur karismatisk politikern är i TV. De irrelevanta egenskaperna 

behöver inte innebära att politikern är en sämre politiker, men Hvitfelt menar att blir det ett 

problem när de irrelevanta egenskaperna tar över. För medierna är det viktigare med politiker 

som kan uttrycka sig effektivt än med politiker som uttrycker sig ointressant  även om 

innehållet blir mer sakligt. När medierna väljer experter inom olika områden påverkas de mer 

av de irrelevanta egenskaperna och ofta får även de egenskaperna gå före ren expertis 

(Hvitfelt, 1996, s. 110f). 

”I en situation då den nationella toppolitiken i hög grad handlar om en handfull 
toppolitikers agerande på den massmediala scenen blir dess politikers personliga 
egenskaper avgörande för politiska partiers och politiska idéers framgång. Det är 
alltså knappast  partiernas ställningstagande i sakfrågor och deras ideologier som 
är ensamt avgörande utan även deras toppolitiker. Opinionsbildningen grundar 
sig i hög grad på vilka personbedömningar som väljarna gör och att  underlag 
finns för dess personbedömningar, dvs att politikerna syns i medierna.” (Hvitfelt, 
1996, s. 110f) 

Marshall (1997, s. 214ff) menar att när politiker började uppträda i TV uppmärksammes det 

tidigt vikten av att ”sätta” vardagliga egenskaper på politiker som sedan medborgare kunde 

identifiera sig med. Några personen som anammade detta var bland annat George W. Bush 

och John F. Kennedy som visade upp en bra mix av naturliga och familjära egenskaper. För 

dagens politiker handlar TV-framträdanden att visa upp en bild av att vara i ledning, men 

samtidigt på ett plan som inte är alltför överordnad utan som tilltalar medborgarna (Marshall, 

1997, s. 214ff). Marshall (refererad i Ekström, 2006, s. 21) menar också att mediekulturen är 

en celebritetskultur. De som har tillgång till mediernas offentlighet har också möjlighet att 

skapa makt  som person. Kändisskapet hos våra politiker har ökat i betydelse, vilket också 

gjort att att mediernas offentlighet och de politiska systemen har anammat detta. Denna 

celebritetskulturen har gjort  att stil och uppträdande går före innehåll och sakpolitiska frågor, 
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vilket mer skulle kunna liknas som ett skådespel, enligt Marshall (refererad i Ekström, 2006, 

s. 21). 

2.3 Dokumentärfilm 

Begreppet dokumentärfilm är oftast missuppfattat enligt Godmilow1  (Godmilow & Shapiro, 

1997, s. 80). Själv ogillar hon att använda ordet för, enligt Godmilow, tror oftast människor 

att  det är ett  objektivt  journalistiskt  verk eller en film som beskriver något ur ett historiskt 

perspektiv. Den vanliga uppfattningen är att det beskriver verkligheten med ett 

sanningsinnehåll, menar Godmilow.

Wells (2003, s. 188) menar i boken An introduction to Film Studies att det är viktigt att inte 

se dokumentärfilmer som en inspelning av verkligheten. Många människor ser idag 

dokumentärfilmer på TV och är så bekanta med dess dominerande koder och konventioner 

att  de har slutat ifrågasätta innehållet. Det är ofta en allmän uppfattning att dokumentärfilmer 

är en inspelning med riktiga människor, verkliga platser och verkliga händelser som sker. 

Oftast stämmer detta vid inspelningar av materialet till en dokumentärfilm, men redan i 

denna fasen måste filmskaparna göra val som kommer påverka resultatet. Dessa valen blir 

ännu tydligare när materialet ska klippas, organiseras och extra ljud ska läggas på. Vilket i 

slutändan gör att dokumentärfilm bara blir en gestaltning av verkligheten (Wells, 2003, s. 

188). 

McLane (2012, s. 1ff) skiljer i sin bok A New History of Documentary Film på egenskaper 

som finns hos dokumentärfilm, men inte hos andra filmtyper. Bakom dokumentärfilm finns 

det oftast ett  klart ämne som ligger till grund för hela skapandet av filmen. Vanligen berör 

dokumentärfilmer offentliga frågor istället  för privata. Det finns ofta ett starkt ändamål som 

dokumentärfilmskaparen vill säga med sin film. Att informera allmänheten om människor, 

händelser, platser eller problem ligger vanligtvis till grund när en dokumentärfilm skapas. 

McLane menar att dokumentärfilmare utgår från vad som finns i verkligheten och behöver 

därför inte arrangera ihop en miljö med skådespelare och strikta manus. En dokumentärfilm 

har för det mesta ett mer friare manus som skapas under tiden. Detta gör även att vi inte ser 

den klassiska dramaturgin lika ofta i dokumentärfilm som i andra typer av filmer. Här menar 
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Gripsrud (2011, s. 245) att den klassiska dramaturgin från Hollywood blivit allt vanligare i 

dokumentärfilm för att  konkurrensen blivit hårdare inom filmmediet, vilket jag redogör mer 

grundläggande i teoridelen om berättelser. McLane (2012, s. 3) menar att dokumentärfilmer 

på senaste tiden suddat ut sina gränser mer och mer. En fjärde egenskap som karaktäriserar 

en dokumentärfilm är produktionsmetoden och tekniken som filmskaparna använder. Även 

att det finns undantag så menar McLane att ett grundkrav i en dokumentär är användningen 

av vanliga människor som spelar sig själva och inte skådespelare som är uppklädda och 

tillsagda att spela någon annan. I citatet här nedan utvecklar Britton tankarna kring 

dokumentärfilm:

”That there is a difference no one will dispute: the basic materials of the genre 
are the givens of a real historical world which exists independently of its 
representation. At the same time, however, it  is possible to take the obvious too 
much for granted, for the documentarist  plainly endows these materials with a 
form - which is, more often than not, the form of a narrative - and intervenes 
more or less actively, and more or less consciously, in the ’real events’ which he 
or she has undertaken to ‘record’.” (Britton 1992, s. 27)

Nichols (2001, s. 99) menar att  de flesta röster i vår värld är ingen annan lik. Detta gäller 

även i dokumentärfilmer som också har sin säregna röst. Det är alltid skaparens röst av 

filmen som också sätter sin prägel på hur filmen gestaltas (Nichols, 2001, s. 99). Barnouw 

(1993, s 287) ger i sin bok Documentary: A History of the Non-fiction Film sin bild av 

dokumentärfilmare:

”The documentarists, like any communicator in any medium, makes endless 
choices. He (sic) selects topics, people, vistas, angels, lens, juxtapositionsm 
sounds, word. Each selection is an expression of his point of view, whether he is 
aware of it or not, whether he acknowledges it or not.” (Barnouw, 1993, s. 287)

2.4 Berättelser

Berättelser finns överallt, som den franske litteraturforskaren och semiologen Roland Barthes 

en gång myntade (Gripsrud 2011, s. 241ff). Gripsrud menar att  berättelser är en tankeform 

som sker i vårt  minne och därför finns det ingen som säger att  berättelser behöver vara 

fiktiva, påhittade eller uppdiktade. Dokumentärfilmer har under många år börjat presentera 

verkligheten i en mer filmisk och berättande form. På senare år har det blivit vanligare att 
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dokumentärfilm, på grund av en tuffare konkurrens, lånar från den klassiska 

Holloywoodfilmens dramaturgi: Först ett  inslag som lockar till att fortsätta tittandet, därefter 

presenteras huvudpersonerna, sedan får man automatiskt en fördjupning i huvudpersonerna 

och deras konflikter, sen kommer den klassiska point-of-no-return, upptrappningen, det når 

klimax och därefter planar filmen ut. Processen och dramaturgin av en berättelse är ofta 

hämtad från hur verkligheten och hur dess konflikter framställs. Konstens uppgift blir därav 

att efterlikna verkligheten som de gamla grekerna kallade mimesis. En stor anledning till att 

berättelsen har fått en så pass viktigt ställning i vår kultur beror på att den förser oss med en 

tankeform när vi behöver förstå saker och ting. Berättelser om vår världen och våra liv gör att 

vi kan lära oss av andras erfarenheter och att det hade sett annorlunda ut om vi valt andra 

vägar att  gå. Inom nyhetsjournalistik och även ibland inom filmens dramaturgi är den 

omvända pyramiden2  en vanlig form att  använda sig av när en berättelse berättas. Denna 

berättelseform gör att vi som mottagare måste (re)konstruera det kronologiska 

händelseförloppet själva. Den text som vi faktiskt läser kallas ofta sujett, medan det läsaren 

(re)konstruerar kallas fabel. Dokumentärfilmer som använder sig av en så kallade sujett som 

inte följer den kronologiska ordningen gör enligt  Gripsrud (2011, s. 252) att publiken blir 

felinformerad för det blir ofta sujetten och inte det kronologiska ordningen som stannar kvar i 

minnet. 

2.5 Tidigare forskning

2006 skrev Bondebjerg (2006, s. 45) en artikel där han anser att medierna har tagit ett steg 

närmare politikerna genom att ta sig in deras privata och personliga sfärer. Han menar också 

att  de politiska dokumentärfilmer är en del av denna utvecklingen, även om de dagliga 

nyhetsprogrammen är mer dominerade. Bondebjerg (2006, s. 47) anser att porträtteringen av 

politiker i TV-dokumentärer går mot en riktning där den politiska profilen och det politiska 

handlandet inom de politiska institutionerna, till viss del blir mer synliga i TV-dokumentärer. 

Bondebjerg belyser även när det handlat om danska kvinnliga politiker som gestaltats i 

dokumentärer har dessa dokumentärfilmer visat upp  ett  större intresse för privatpersonen och 

dess roll i familjen än när det varit manliga politiker som gestaltas. Bondebjerg har analyserat 

ett  antal dokumentärfilmer om danska politiker. Dessa filmer är bland annat Mimis sidsta 

valg (2005), Exit Brixtofte (2002), Fogh bag facaden (2003) med flera. Det Bondebjerg 

(2006, s. 52) kom fram till var att politiska dokumentärfilmer har ett  komplicerat och 
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nyanserat perspektiv på de politiska problemen och dess personer. Han menar också att det 

inte finns någon väg tillbaka för den moderna politiken. Medierna går både djupare och blir 

mer personliga. Bondebjerg menar ändå att  det fortfarande finns gott om seriösa och 

argumenterande politiska framträdanden och vi ska inte skylla allt på medierna. Medierna har 

tack vara sitt sätt att arbeta ökat kunskapen om politikerna och fört dem närmare 

medborgarna på ett naturligt sätt. Det finns dock en del problem som Bondebjerg ser med 

detta, då konkurrensen bland medierna bara blir hårdare och hårdare, går utvecklingen mot 

att  medierna väljer de mest sensationella, mest personliga och de färgstarkaste berättelserna 

inom politiken. I det långa loppet kan denna utvecklingen leda till att  de seriösa inslagen 

suddas bort (Bondebjerg, 2006, s. 52).

Have (2006, s. 39) har undersökt vilken roll bakgrundsmusiken spelar i politiska 

dokumentärfilmer. Hon menar att musik i dokumentärfilmer kan hjälpa till att skapa känslor i 

vårt minne och koppla samman musiken med dessa personerna som porträtteras. Musiken 

själv kan inte kommunicera dessa känslorna, men tillsammans med de rörliga bilderna kan 

det leda till en förstärkning och på så sätt  kännas extra viktigt. Have (2006, s. 35) menar 

också att i dagens samhälle röstar inte medborgarna på den politiker som har den bästa 

ideologin, utan de röstar på politikern som har ett starkt förtroende och som känns mest 

genuin. Därför har egenskaper som stil, utseende, äkthet  och personlighet blivit allt  mer 

viktiga egenskaper hos politiker. Have (2006, s. 35) anser också att seriösa dokumentärfilmer 

om politiker som sänds under bästa sändningstid har en stor betydelse av att påverka den 

allmänna opinionen och detta leder till att  dessa filmer utgör en viktig roll i demokratin. Have 

(2006, s. 35) tar ett exempel med dokumentärfilmen Fogh bag facaden (2003), en 

dokumentärfilm om den före detta danska statsministern Anders Fogh Rasmussen. Det finns 

ingen vetenskaplig studie på om filmen påverkade röstningen i det nästkommande valet eller 

ej. Däremot menade respekterade politiska kommentatorer att anledningen till att det liberala 

partiet nästan förlorade åtta procent av rösterna, mestadels kvinnliga röster, berodde på att 

filmen Fogh bag facaden (2003) hade porträtterat Fogh Rasmussen som en kallhjärtad och 

arrogant man med fokus på punktlighet och kontroll (Have, 2006, s. 35).
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3. METOD
I metoddelen presenterar jag min metodansats som jag använt mig av vid analysen av 

dokumentärfilmen om Olof Palme och Carl Bildt som grundar sig i en kvalitativ textanalys 

där jag inspirerats av narrativanalysen3. Här beskriver jag även hur mitt tillvägagångssätt för 

att  analysera dokumentärfilmerna gått  till. Jag ger också kritik till mitt  val av metod och de 

källor jag använt mig av, som jag även bemöter. Till sist finns det en kortfattad beskrivning 

av Olof Palme, Carl Bildt och de två dokumentärfilmerna.

3.1 Textanalys

När ordet text används i medievetenskapliga kontexter rör det sig inte enbart om skriven text 

utan det går även att applicera på stillbilder, ljud, rörliga bilder och musik. Detta tankesättet 

bygger på den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures tankar om att all 

kommunikation går att se i tecken. Vidare menade Saussures att ett  tecken hade två former; 

en uttrycksform och en innehållsform. Uttrycksformen är det fysiska som går att  se, medan 

innehållsformen är dess betydelse. Det  är våra gemensamma koder och sociala konventioner 

som ger tecknet dess innebörd (Østbye, et al., 2004, s. 67). 

3.2 Narrativanalys

Inom textanalyser finns det flera analysmetoder. I boken Textens Mening och Makt tar 

Bergström och Boréus (2012, s. 25) upp  några olika metoder för att analysera texter. 

Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur Palme respektive Bildt gestaltas, 

valde jag att göra en textanalys med inriktning på narrativanalys. Enligt Bergström och 

Boréus är en narrativanalys mest relevant då intresset ligger i att undersöka vilka roller som 

figurerar och hur något gestaltas. Narrativanalysen passar också bra när det är film som ska 

undersökas (Bergström & Boréus, 2012, s. 25). 

Whitebrook (refererad i Robertson, 2012, s. 233) menar att narrativ, berättelse och berättande 

är begrepp som blivit mer och mer populära inom politiken. Även Hannah Arendt, en av de 

mest inflytelserika politiska filosoferna i modern tid (Stanford, 2013), är inne på spåret att 

politik och politiker i allmänhet använder sig mer och mer av berättandet som uttrycksform, 

enligt Whitebrook (refererad i Robertson, 2012, s. 233). Robertson (2012, s. 220f) menar att 
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ett sätt för att skapa gemenskap är att  berätta historier. Det är också därför berättelser ofta 

används inom politiken. Sen 1980-talet är det  fler och fler som ser människan som narrativa 

varelser framför rationella aktörer. Forskare som har anammat det narrativa synsättet menar 

att  våra identiteter inte är förutbestämda utan skapas genom narrativa handlingar. Det är 

genom narrativer som vårt minne bygger upp  vårt samhället och de politiska och kulturella 

världarna. Studier av narrativer gör att vi kan få kunskap om samhället och politiken. Ibland 

kan det vara svårt  vid första anblicken att lägga märke till dolda budskap och underliggande 

meningar i berättelser. Det kan även vara problematiskt att se vilka egenskaper och attribut 

som tillskrivs olika karaktärer. För att förstå det självklara och de underliggande budskapen 

är en narrativanalys det rätta redskapet för att komma underfund med hur det ser ut under 

ytan (Robertson, 2012, s. 220f).

3.3 Urval och Tillvägagångssätt

Mitt tillvägagångssätt vid analysen av dokumentärfilmerna Palme - älskad och hatad och 

Bildt - excellensen grundar sig i min teori kring medierad politik, politikens medialisering 

och i Lieblichs et  al. (1998, s. 112ff) tankar och teorier om att analysera narrtiver. Lieblich et 

al. har tagit fram några olika analysmetoder. Bland dessa analysmetoder har jag inspirerats av 

det kategoriskt-innehållsliga perspektivet som jag ansåg var lämpligast utifrån mitt syfte med 

undersökningen. Inom det kategoriskt-innehållsliga perspektivet dekonstrueras texten i olika 

teman för att sedan analyseras var för sig. Med hjälp av min teori om politikens 

medialisering, medierad politik, dokumentärfilm och berättelser analyserade jag sedan de 

resultat som jag fann. Min teori gjorde att jag lättare förstod de olika delarna i filmerna som 

gestaltades. 

För att  genomföra en narrativanalys med inriktning på det kategoriskt-innehållsliga anser 

Lieblich et al. (1998, s. 112f) först att ett val görs med vilka teman som ska studeras. 

Eftersom min frågeställning behandlar hur Palme respektive Bildt gestaltas som politiker och 

som privatperson föll det  sig självklart att mitt första tema är Palme respektive Bildt i 

politikerrollen. Mitt andra tema som jag undersökt är Palme respektive Bildt i privatrollen. 

Jag studerade sedan filmerna åtskilliga gånger och antecknade alla sekvenser när Palme 

respektive Bildt gestaltades i sin roll som politiker och som privatperson. Bryman (2011, s. 

434) menar att  kvalitativa forskare ofta jobbar med målinriktade urval för att på så sätt få 

svar på sina forskningsfrågor. Bryman menar också att denna sort av samplingsteknik är ett 
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strategiskt val som ofta låter urvalet stämmer överens med frågeställningen. I mitt fall valda 

jag här bara att titta på de teman som jag hade utgått ifrån genom min frågeställning och 

gjorde därför ett målinriktat urval, vilket jag anser relevant med tanke på mitt  syfte med 

undersökningen. 

Som andra steg i analysen menar Lieblich et al. (1998, s. 113) att det gäller att definiera vilka 

delar som är vad i sina anteckningar, vilket jag även gjorde. När detta var gjort märkte jag att 

det blev alldeles för mycket material att jobba med och valde därför att  sätta underteman på 

varje huvudtema. Inom gestaltningen av Palme respektive Bildt  som politiker valde jag att 

dela upp det  temat i en hjärtefråga och även vilken personlighet inom politiken som Palme 

respektive Bildt gestaltas med. Jag delade även upp rollen som privatperson i personlighet  

och hur Palme respektive Bildt gestaltas i sin roll som pappa för att på så sätt  lättare kunna 

analysera mitt material. 

Som tredje steg menar Lieblich et al. (1998, s. 113f) att det gäller att sortera upp sitt material 

efter sina teman. Därför sorterade jag upp mina antecknade sekvenser i mina olika teman och 

underteman. När det var gjort hade jag en mer överskådlig blick över materialet som tillhörde 

varje tema. 

Som fjärde steg i analysen anser Lieblich et al. (1998, s. 114) att en noggrann granskning ska 

göras av det insamlade materialet inom varje tema, och i mitt  fall även inom varje undertema, 

för att få en övergripande bild av materialet och om det går att utskilja några mönster. I denna 

fasen gjorde jag en granskning av mitt insamlade material inom varje tema och hittade vissa 

mönster. Här valde jag även att rensa bort sekvenser som saknade någon koppling till andra 

sekvenserna inom samma tema. Detta gjorde jag för att få ett mer konkret och samlat 

material. Det är också de utvalda sekvenserna som skapade vissa mönster som redovisas i 

mitt analysavsnitt. 

För att få en djupare och mer tydlig analys valda jag i min undersökning att skilja på det 

Chatman (1978, s. 19ff) kallar historie och discours. Att skilja på berättelsens historie och 

discours är ett sätt att se berättelsen på ett  annat plan. Den första delen kallar Chatman för 

historie, även kallad historien, som består av själva innehållet i berättelsen. Inom historie 

ingår även vilka karaktärer och fenomen som gestaltas. Genom att titta på berättelsens 
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historie kan det uppmärksammas vissa teman i texten som återupprepas och som på sätt 

upplevs viktiga. En berättelses vad är detsamma som en historie. Den andra delen kallar 

Chatman för discours. Med discours menar Chatman hur innehållet kommuniceras och med 

vilka hjälpmedel detta görs. Berättelsens hur är detsamma som en discours. Genom 

berättelsens discours går det att utskilja om berättandet följer vissa mönster och på sätt leder 

till naturalisering. För att få ett bättre grepp om berättelsens discours studeras berättelsens 

pedagogiska och dramaturgiska delar. Inom dokumentärfilm kan detta göras genom att 

analysera berättarrösten och se om det finns någon anspelning till objekt, fenomen eller 

gärningar som skulle kunna inneha ett symboliskt värde (Chatman, 1978, s. 19ff).

3.4 Metodreflektion

Det finns ett antal frågor som dyker upp vid en narrativanalys som det måste reflekteras över. 

En av dessa är tolkningsfrågan. Robertson (2012, s. 252) är inne på spåret kring tolkningen 

av materialet  och menar att  det inte finns någon säkerhet i att en person tolkar en text på 

samma sätt som en annan. Mitt  syfte med undersökningen är inte att uppnå ett resultat som är 

skrivet i sten, utan som Østbye, et al., (2004, s. 22) menar att det hermeneutiska perspektivets 

uppgift inte att fastslå något mänskligt  beteende som är rätt, utan att  göra beteendet 

begripligt. Jag är medveten om att min analys av mitt empiriska material är en tolkning 

utifrån mina erfarenheter och de teorier som jag satt  upp, vilket en narrativanalys också ska 

vara enligt Johansson (2004, s. 27). I boken Narrativ teori och metod menar Johansson 

(2004, s. 27) att narrativanalysen är en tolkande analys och skall även uppfattas så. Med en 

analys av detta slaget söker forskaren inte efter en enda och rätt  sanning, utan 

utgångspunkten är alltid att varje berättelse går att tolka på olika sätt i olika sammanhang. 

När det handlar om tolkningar inom den vetenskapliga kontexten är detta starkt förknippat 

med den hermeneutiska traditionen. Hermeneutiken står för tolkningsläran och används just 

för att tolka mening. Det behöver inte bara vara själva meningen som tolkas utan det kan 

även vara sammanhang och olika betydelser. Inom samhällsvetenskapen handlar 

hermeneutiken bland annat om att tolka texter (Johansson, 2004, s. 27). 

Robertson (2012, s. 252) tar även upp forskarens trovärdighet som måste reflekteras över vid 

en narrativanalys. Forskarens trovärdighet är en viktigt del i uppsatsen. Det är forskaren som 

tolkar det empiriska materialet utifrån den teorin och de erfarenheter hen har. För att uppnå 

en hög trovärdigheten, är det viktigt  att  forskaren lägger alla korten på bordet, som Robertson 
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(2012, s. 253) skriver. Det är viktigt att redovisa i detalj hur undersökningen har gått till. I 

mitt avsnitt om tillvägagångssätt  har jag redovisat mitt tillvägagångssätt så pass detaljerat 

som möjligt för att uppnå en hög trovärdighet. 

I min undersökning finns det också risk för att  jag, avsiktligt eller ej, sett  saker som jag vill se 

i filmerna. Som Bryman (2011, s. 368) menar kritiseras kvalitativa forskare för att bli 

subjektiva i sitt synsätt. Trovärdigheten hos mig som gjort  undersökningen blir här en viktigt 

aspekt. Eftersom jag är medveten om att kvalitativa forskare kritiseras för sin subjektivitet, 

har jag också i min undersökning haft detta i åtanke. Genom att jag tydligt redovisar utdrag 

ur filmerna i mitt analyskapitel stärks min trovärdighet vid min dekonstruering av filmerna. 

Bryman (2011, s. 368) menar även att  kvalitativa forskare ofta startar med ett öppnare 

förhållningssätt än vad kvantitativa forskare gör. Detta medför att en kvalitativ ansats vid en 

undersökning ger mindre information om varför ett specifikt område eller tema är valt 

framför något annat (Bryman, 2011, s. 368).

 

Bryman (2011, s. 369) menar också att kvalitativa ansatser är svåra att generalisera till större 

delar än vad som har undersökt. Williams (refererad i Bryman, 2011, s. 369) anser att 

kvalitativa forskare i många fall kan göra ”måttliga” generaliseringar. Detta innebär att när en 

forskare får fram resultat från sin undersökning går det alltid att sätta dessa resultat i 

perspektiv till andra liknande undersökningar. Syftet med min studie var inte att generalisera  

hur Palme och Bildt gestaltas genomgående i filmerna, utan att undersöka hur Palme och 

Bildt gestaltas utifrån min metodansats och min teori. Som Erickson (refererad i Merriam, 

1988, s. 186) menar är generaliserbar kunskap inte något som passar på tolkande 

undersökningar. När det specifika i varje fall observeras, uppmärksammas även det konkreta 

universalia. Dessa konkreta universalia som upptäcks vid specifika studier går sedan att 

jämföra med andra studier som varit lika detaljerade. 

3.5 Källkritik

Jag är medveten att  jag vid några tillfällen använt mig av sekundärkällor till min teoridel och 

metoddel. Detta beror på att jag inte fått tag på originalkällan. Oftast har orginalkällan inte 

gått att hitta eller har den varit utlånad i längre perioder och det har inte funnits något 

referensexemplar på biblioteket. I många av de fallen när jag använt mig av sekundärkällor 

har jag försökt få tag på orginalkällan, men det har visat sig att de böckerna inte varit 
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prioriterade på biblioteken och därför svåra att få tag på under min uppsatsperiod. I delar av 

uppsatsen har jag även använt mig av källor som inte har den bästa tillförlitligheten. De 

källorna jag tänker på då är delvis IMDb och Nationalencyklopedin (NE), men då jag anser 

att  informationen, som jag tagit från IMDb och NE, inte är av så stor betydelse för utgången 

av min studie, utan är mer intressant  fakta kring huvudpersonerna och dokumentärfilmerna i 

sig, anser jag det vara befogat. Annars har jag blandat både kända och mindre kända verk 

från både kända och mindre kända författare för att få en djup och tillförlitlig mix av teorier. 

3.6 Materialbeskrivning 

Här beskriver jag kortfattat personerna Olof Palme och Carl Bildt. Jag ger även 

grundläggande information om respektive dokumentärfilm. Detta gör jag för att  de utgör min 

empiriska del och är därför intressant och relevant i min uppsats. 

3.6.1 Olof Palme 

Olof Palme föddes 30 januari 1927 i Stockholm. Palme var en svensk politiker och 

partiledare för Socialdemokraterna mellan 1969-1986. Han var även Sveriges statsminister 

åren 1969-1976 och 1982-1986.  Den 28 februari 1986 blev Palme mördad i Stockholm. Vid 

den tidpunkten var han partiledare för Socialdemokraterna och även Sveriges statsminister 

(NE, 2013a). 

3.6.2 Dokumentärfilmen Palme - älskad och hatad

Palme - älskad och hatad är dokumentärfilmen om Palme från 2012, regisserad av Maud 

Nycander och Kristina Lindström som även skrivit manus. Vid Guldbaggegalan 2013 vann 

filmen Bästa klippning och Bästa musik. Som biograffilm var den 103 minuter lång. När den 

sändes av SVT var den 177 minuter lång och uppdelad på tre delar (IMDb, 2013). Den första 

delen sändes den 25 december, andra delen sändes 27 december och tredje delen sändes den 

1 januari. Enligt Byttner (Resumé, 2013) hade de tre delarna i genomsnitt  1 178 000 tittare 

per avsnitt. Detta var vid TV-sändningen. Därefter fanns avsnitten att  tillgå, under en 

begränsad tid, på SVT Play. 
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3.6.3 Carl Bildt

Carl Bildt föddes 15 juli 1949 i Halmstad. Bildt är en svensk politiker. Han var partiledare för 

Moderaterna mellan 1986-1999 och även Sveriges statsminister åren 1991-1994. År 2006 

blev Bildt Sveriges utrikesminister (NE, 2013b). 

3.6.4 Dokumentärfilmen Bildt - excellensen 

Bildt - excellensen är dokumentärfilmen om Carl Bildt från 2013 i två delar. Filmen är skapad 

av Björn Tunbäck och Martin Jönsson. SVT sände första delen, även premiären, den 27 mars 

och den andra delen sändes 1 april. Han har kallats folkmordsmiljonär och besserwisser, löd 

första meningen som beskrev filmen (SVT, 2013).
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4. ANALYS UTIFRÅN TEMATISERING
Utifrån de teman som jag presenterar i min metoddel redovisar jag här min analys av 

dokumentärfilmerna Palme - älskad och hatad och Bildt - excellensen. Jag är noga i min 

analys med att analysen enbart  sker utifrån hur Palme och Bildt gestaltas i filmerna. Som 

Britton (1992, s. 27) menar är det upp till filmskaparna att sätta ihop  sitt material till en hel 

dokumentärfilm. Klippningen och organisationen av olika scener sker oftast i en mer 

berättande form än vad inspelningens form är, även om det är avsiktligt eller ej. Bokstaven 

N4 i analysdelen avser berättaren av dokumentärfilmerna. Jag presenterar delar av filmerna i 

form av citat för att på så sätt få en begriplig bild över innehållet. För att göra analysdelen 

mer intressant att  läsa är den uppdelad utifrån min tematisering istället för att vara uppdelad 

efter respektive dokumentärfilm. 

4.1 Politikern 

Jag presenterar här mitt material med analys utifrån mitt första tema om hur Palme respektive 

Bildt gestaltas som politiker i dokumentärfilmerna. Jag analyserar först  vilken hjärtefråga 

som Palme respektive Bildt gestaltas med och därefter även vilka personligheter som 

tillskrivs Palme respektive Bildt inom politiken.

4.1.1 Hjärtefråga

Genom att  först titta på det Chatman (1978, s. 19ff) kallar historie, berättelsens innehåll, går 

det att upptäcka händelser i filmen som upprepas. En uppmärksammad händelse i Palme - 

älskad och hatad är när Palme gestaltas i en intervju, där han pratar om flyktingars villkor:

Intervjuaren: Vad hette hon?

Palme: Knieriem

Intervjuaren: Knieriem? I efternamn? 

Palme: Ja

Intervjuaren: Mycket. För svenska öron lite ovanligt namn. Hur var det, du 
växte upp där på Östermalm.. (Palme avbryter honom)

Palme: Hon kom hit som flykting under första världskriget och vi ju fått, vi har 
ju blivit  ett invandrarland och vi har ju så lätt  att  tycka att svenska krusbär är bäst 
och att  det  är en förmån att få komma till Sverige. Att  man ska anpassa sig om 
man är utlänning och komma till Sverige, men eftersom jag har växt  upp med ser 
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jag vilka oerhörda svårigheter, vi svenskar är ju inte alls lätta att  leva samman 
med. Det har jag lärt mig mycket som jag haft glädje av om flyktingars villkor, 
om invandrarnas villkor i Sverige. 

I intervjun ger Palme en klar bild över att  han har varit  med och sett svårigheterna med egna 

ögon och därför skaffat sig den uppfattningen han har. Exakt samma intervju gestaltas även i 

slutet av filmen. Enligt Chatman (1978, s. 19ff) gör detta att intervjun framställs som en extra 

viktigt händelse i filmen. Eftersom det alltid är filmskaparen som sätter sin prägel på filmen, 

enligt Nichols (2001, s. 99), utgör denna intervjun en viktigt del i gestaltningen av Palme för 

att  den framställs både i början och i slutet av filmen. I en annan scen i filmen kommenterar 

Olof Ruin (ungdomsvän) Palmes skenäktenskap med Jelena Rennerova:

Ruin: Det spreds sig att han hade gjort  det  och det var ju den här bilden av, av 
den här väldigt vitala, engagerade mannen med starkt  pathos mot förtryck och 
sen gör han den här gesten.  

I denna scenen gestaltas det att Palme inte bara pratar om orättvisor utan även handlar där 

efter. I slutet av filmen gestaltas Desmond Tutu (ärkebiskop) som kommenterar Palme som 

person. Kommentaren i filmen är uppdelad i tre olika scener, men jag har här i mitt  exempel 

valt att redovisa hela kommentaren i ett stycke. Tuta pratar engelska, men jag har här valt att 

redovisa den svenska undertexten istället, för att göra filmskaparnas översättning mer 

begriplig:

Tutu: Han var genuint färgblind. En människa var en människa var en människa. 
Under en mycket lång tid var ledarna för västerländska nationer i hög grad för 
apartheid. Mrs Thatcher betraktade Nelson Mandela som terrorist. När man 
träffar någon som Palme som så passionerat  motsatte sig rasism blev det mycket 
betydelsefullt  för oss. Det kan vara en bidragande orsak till att  vi inte blev 
motståndare till vita.

Med detta uttalandet som framställs i slutet av filmen har filmskaparna gestaltat Palme på tre 

olika sätt, men där alla gestaltningar berör Palmes orättvisor mot människor i samhället. Han 

har själv berättat om det, någon annan i filmen berättar om en handling Palme utfört och till 

sist berättar Tutu om hur viktig han varit för dem. Genom att titta på dokumentärfilmens 

discours som handlar om hur en händelse i berättelsen kommuniceras, vilket i en 

dokumentärfilm bland annat utgörs av berättarrösten går det också att se en del mönster 

(Chatman 1978, s. 19ff). Här nedan följer några utdrag ur filmen där berättelses discours är i 

fokus. Berättarrösten är något som filmskaparna själva har lagt på i efterhand utifrån sina 

tolkningar av det material de har tillgängligt. I berättarrösten går det därför att utläsa det 

filmskaparna vill förmedla med sin film och på sätt blir det mer påtagligt (Wells 2003, s. 
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188). Strax innan Olof Ruin ger sin kommentar kring skenäktenskapet med Jelena Rennerova 

kommenterar berättarrösten händelsen:

N: I Prag har han träffat  Jelena Rennerova. En flicka som har fått problem med 
den kommunistiska regimen. Hon behöver hjälp ut ur landet och han gifter sig 
med henne i ett skenäktenskap, en handfast politisk handling. 

I denna sekvensen gör berättarrösten en klar anspelning till att handlingen som Palme utförde 

inte handlade om någon kärlek, utan det var en handfast politisk handling som var 

anledningen till att Palme handlade som han gjorde. När en sekvens som den med Rennerova 

gestaltas i filmen väcks det automatiskt känslor för Palme genom att han gör det för att hjälpa 

flickan mot orättvisor och inget annat. Det är som Esaiasson (1985, s. 105) menar att en 

toppolitiker inte enbart är representant för ett parti, en toppolitiker kan även som person 

väcka känslor hos medborgarna. I ett  annat utdrag ur filmen bekräftat berättarrösten det i ord, 

att Palme genom hela sitt politiska liv kämpade för rasism:

N: Olof Palme var bara 20 år när apartheid infördes i Sydafrika. Protesten mot 
apartheid-lagarna blev hans först politiska handling. Kampen mot rasism och 
apartheid kom att genomsyra hela hans politiska liv.

Palme gestaltas tillsammans med palestiniernas Jassir Arrafat, Nicaraguas kommunistledare 

Ortega och Kubas ledare Fidel Castro. Här dras det paralleller till att Palme träffade och 

brydde sig om människor, även om dessa människor var stora ledare, som ingen annan tänkte 

på. Det gestaltas mycket kritik mot Palme från både svenskt håll och även från internationellt 

håll för hans agerande. Detta gestaltas genom att visa bilder på Palme tillsammans med dessa 

ledare. Samtidigt som berättarrösten gör det ännu tydligare: 

N: Han träffar dom som andra bojkottar, Palestiniernas Jassir Arrafat, 
Nicaruaguas kommunistledare Ortega och Kubas ledare Fidel Castro.

I en annan scen och i mitt sista exempel jämför berättarrösten Palme med John F. Kennedy:

N: Olof Palme jämförs med den amerikanske presidenten John F. Kennedy också 
han från en familj med makt och inflyttande. En ny sorts amerikansk president 
som står upp för de svartas och de utsattas rättigheter. 

I denna scenen gestaltas Palme i jämförelse med John F. Kennedy. Berättarrösten gör det 

också uppenbart att Kennedy är en person som står upp för de utsatta i samhället.

I filmen Bildt - excellensen gestaltas Bildt  åtskilliga gånger tillsammans med ubåtsfrågan, 

vilket också blir det mest återkommande ämnet i hela filmen. Genom att först titta på filmens 

historie har jag uppmärksammat vissa mönster. Vid ett  tillfälle när ubåtsfrågan gestaltas 
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informerar berättarrösten att  regeringen tillsätter en utredningskommission där Bildt ingår. 

Strax efter detta får publiken höra Anders Björck (försvarsminister M 1991-94) kommentera 

händelsen: 

Björck: Det var ju skräddarsytt  för Carl Bildt. Det var utrikespolitik, det var 
försvar, det var aktörer inblandande som det fanns anledning att hålla ögonen på. 

Även Ingvar Carlsson (statsminister S 1986-1991, 1994-1996) gestaltas när han kommenterar 

ubåtsfrågan:

Carlsson: Ubåtsfrågan var väl enskilt viktigaste frågan i hans politiska karriär. 
Det  var där han blev känd och det  var där han ville profilera sig så där fick han en 
plattform, en statlig utredning, en kommission att sitta och utreda.

Dessa två exempel är de gångerna någon annan än berättarrösten kommenterar Bildt med 

ubåtsfrågan. Det är många andra sekvenser i filmen där Bildt gestaltas tillsammans med krig 

och vid flera tillfällen i filmen rör det kontakter med andra länder där paralleller kopplas 

samman med Sveriges internationella kontakter. Genom att titta på filmes discours blir det 

tydligt att det även finns mönster i berättarrösten. Vid olika gånger i filmen kopplar 

berättarrösten ihop  Bildt med ubåtsfrågan. Samtidigt som detta görs visas det också ofta 

bilder på militärhelikoptrar som släpper bomber i havet. Jag väljer här att  redovisa några av 

dessa gånger när berättarrösten påtalar Bildt tillsammans med ubåtsfrågan:

N: Hans politiska genombrott kom i frågan om dom misstänkta ubåtsintrången i 
svenska vatten. Han satt med i den utredning som pekade ut  sovjet  som inkräktar 
i Horsfjärden 1982

N: Mitt  under Sveriges värsta ekonomiska kris under efterkrigstiden engageras 
statsministern också av den fråga som en gång bidrog till hans genombrott.

N: Den fråga som blev hans politiska genombrott, ubåtsintrången, lever vidare.

N: Men vi har en fråga där han bara måste ha fel och det  gäller hans gamla 
paradämne ubåtsintrågen i Sverige.

Genom dessa exempel blir det påtagligt att  gestaltningen av Bildt ofta är i samma kontext 

som ubåtsfrågan. När en dokumentärfilm inte följer den kronologiska ordningen luras 

tittarna, då de måste (re)konstruera händelseförloppet själva (Gripsrud, 2011, s. 245ff). Dessa 

scenerna i filmen leder till att  publiken blir felinformerade. Eftersom det vid flera tillfällen 

visas samma rörliga bilder på militärhelikoptrar som släpper bomber i havet, när 

berättarrösten kopplar samman Bildt med ubåtsfrågan, blir publiken felinformerad genom att 

det på så sätt känns mer påtagligt och att det sker vid fler tillfällen än vad det egentligen gör. 

Att Bildt stundtals i filmen gestaltas med ubåtsfrågan ger bilden av att Bildt är en person med 
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en klar politik när det gäller Sveriges försvar. Marshall (1997, s. 214ff) menar att det har 

blivit viktigare för politiker i dagens samhälle att förknippas med egenskaper som 

medborgarna kan identifiera sig med. Ubåtsincidenten är ett ämne som det kan vara svårt för 

medborgarna att känna igen sig i, för att hela frågan ligger på ett avancerat politiskt plan.

4.1.2 Personligheter inom politiken

Genom att jag upptäckt vissa ämnen i filmens historie som återupprepats genom berättelsen 

har det blivit påtagligt att Palme ofta figurerar i sammanhang med internationella människor. 

Här nedan följer några exempel på detta. I inledningen av filmen gestaltas en intervju på 

engelska. Även samma intervju visas även vid ett senare tillfälle. Detta gör att intervjun blir 

en viktig del i filmen, då den återupprepas. Intervjuaren ställer sina frågor på engelska och 

Palme svarar på engelska. Några scener efter denna intervjun intervjuas Palme i ett 

omklädningsrum på franska. Palme och intervjupersonen kör hela intervjun på franska. Vid 

ett  senare tillfälle gestaltas en kort dialog mellan Palme och Herr Ollenhauer, som Palme 

tilltallar honom. Hela dialogen sker på tyska. Vid en annan sekvens i filmen när Palme 

kommer på besök till Kuba hänger det en stor plansch på Palme och Kubas befolkning jublar. 

Gestaltningen av Palme på Kuba kan jämföras med framträdanden som stora kändisar gör, 

vilket också har blivit allt  vanligare inom politiken (Corner, refererad i Ekström, 2006, s. 

20f). Bilderna från Kuba som gestaltas ger intrycket av att  Palme är en stor politiker även på 

den internationella arenan. Palme framställs här som en stor och omtyckt människa på Kuba. 

I en annan scen i filmen får publiken ta del av när Pierre Schori (utrikespolitisk rådgivare) 

berättar om hans och Palmes vistelse på Kuba:

Schori: Vi satt ju i flygplanet på väg från Havanna till Santiago där han skulle 
hålla sitt tal och vi gick igenom talet på spanska för att  han ville hålla det på 
spanska och Castro frågade, vad håller ni på med? Och då så sa han, jag ska hålla 
det här talet på spanska. Och han hajade till och. Får jag höra lite, sa han. Och så 
läste Palme upp någonting. Okej, sa han.

Efter denna scenen gestaltas en liten del av talet som Palme håller på spanska. I den del av 

talet som filmen gestaltar låter talet flytande och det går inte att uppfatta några brytningar. 

Dessa händelserna i filmen gestaltar Palme som en språkkunnig person. Denna analysen 

förstärks ytterligare när jag studerar berättelsens discours, berättarrösten i detta fallet. Jag 

väljer här att  redovisa några av de gångerna när berättarrösten påtalar Palmes 

språkkunskaper: 

N: Han pratar franska med sin guvernant och tyska med sin mamma Elisabeth. 
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N: Med sina stora språkkunskaper blir Olof Palme snart  värvad till den 
internationella  studentrörelsen.

N: Han har blivit en internationell politisk superstjärna.

N: När den svenska delegationen landar på Havannas flygplats är mottagandet 
närmast surrealistiskt. Här kommer en socialistiskt hjälte.

Det blir tydligt i exemplen ovan att sakpolitiska frågor och innehåll inte är prioriterade i 

filmen utan  Palme gestaltas mer med ett beteende och en stil att vara duktig på språk och 

omtyckt på den internationell arenan. Precis som Marshall (refererad i Ekström, 2006, s. 21) 

menar, har den celebritetskultren vi lever i gjort att stil går före sakpoltiska frågor.

I slutet av filmen ges det mycket  kritik mot Palme. Först är det IB-affären där Palme gestaltas 

som att sätta dit en oskyldig Guillou. Palme framställs samtidigt som lögnare. Vid ett senare 

tillfälle i filmen gestaltas en intervju där Palme försvarar fackpampen Hans Eriksson, även att 

Eriksson tvingats avgå. Till sist och det som sätter mest  avtryck är när Jan Guillou gestaltas i 

en intervju från förr där han nästintill sätter dit  Palme för skattefiffel. Här är det svårt att inte 

dra paralleller till IB-affären som gestaltas tidigare i berättelsen när det är Palme som sätter 

Guillou i fängelse för IB-affären och senare i berättelsen får Guillou sin revansch genom att 

sätta dit  Palme i en intervju. I dessa sekvenserna i filmen går det att  dra paralleller till det 

Gripsrud (2011, s. 245ff) menar med att dokumentärfilmer på senaste tiden har börjat 

presentera sitt material mer efter den klassiska Hollywoodfilmens dramaturgi. Med det i 

åtanke blir det tydligt att det här gestaltas en upptrappning och en ökad konflikt mellan 

Palme och Guillou för att  väcka intresset  i filmen. Det hela gestaltas på ett sätt som gör att 

det är lätt att ta Guillous sida med tanke på det som hänt tidigare i filmen. Genom att titta på 

filmens discours blir det tydligt att berättarrösten informerar om att Palme gör ett misstag:

N: Det visar sig att  Socialdemokraterna haft ett  utbrett  kontaktnät av lojala 
fackrepresentanter som lämnat uppgifter om sina arbetskamrater. 

N: Olof Palme begår det stora misstaget att förneka uppgifterna.

I nästföljande scen gestaltas Palme och får ge sin version av händelsen. Här har redan 

berättarrösten informerat om att det är ett misstag av Palme att förneka uppgifterna. Detta gör 

att  kännedomen om att Palme redan ljuger innan hans version gestaltas blir pinsam när väl 

Palme ger sin version:

Palme: Att  en hemlig underrättelse organisation under min personliga ledning 
som arbetade illegalt för att registrera vänstersympatisörer inom 
socialdemokratin. Det är ju helt barockt. 
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I nästa scen gestaltas Kjell-Olof Feldt (finansminister S 1982-1990) som förstärker att Palme 

ljuger:

Feldt: Ja, det är ingen tvekan att  Palme inte talar sanning när det gäller IB-
affären. Det  var omsorgen av partiet. För paritet hade ju inte varit invecklat  i den 
underrättelse verksamhet eller bevakning som IB gjorde och det  förnekade han. 
Ja, det var en pinsam historia. 

Som avslutning på IB-affären i filmen gestaltas en ung Guillou som ger sin bild av 

händelsen:

Guillou: När man ska sitta bakom galler och veta att man ska sitta där inne för 
att man inte ha ljugit som dom gör. De är en egendomlig upplevelse. 

Vid en annan scen i filmen gestaltas Palme i en intervju från förr när han kommenterar 

händelsen med transportfackets ordförande Hans Eriksson:

Intervjuaren: Men du tog Hasse Eriksson i försvar, varför?

Palme: När ropet korsfäst, korsfäst  går, genom pressen. Då ställer jag upp ibland 
och säger att ta lite mänsklig hänsyn. 

Intervjuaren: Ställer du fortfarande upp och försvarar Hasse Erikssons resa?

Palme: Jag har inte försvarat  hans resa jag har bara förvarat, han kanske hade 
sina motiv. Jag vet inte, men han är en vanlig skröplig människa som vi andra. 

Detta svaret  är trevande och bevisar än en gång i filmen att Palme inte drar sig för att skydda 

sina egna och sätta sin egen trovärdighet och sitt rykte på spel i den offentliga sfären. Have 

(2006, s. 35) menar att de politiska ideologierna inte är lika viktiga i dagens samhälle, utan 

att  politikerna känns genuina är minst lika viktigt och att äkthet har blivit en allt mer viktig 

egenskap  som politiker. I dessa sekvenserna gestaltas Palme som en lögnare och opålitlig, 

vilket är motsatsen till vad Have menar har blivit  allt mer viktigare egenskaper hos politiker. 

I slutet av filmen gestaltas Guillou återigen i en intervju mellan Guillou och Palme om att 

Guillou anklagar Palme för skattefiffel. Intervjun är en inspelning från programmet Natti-

natti som sändes i Sveriges Radio 1985 vilket framgår genom en bildtext uppe i vänstra 

hörnet:

Palme: På Harvard så fick jag ett erbjudande på ett arvode, men det avvisade jag. 

Guillou: Så fick din son gå där en termin istället? Har du tagit  upp den förmånen 
i din deklaration?

Palme: Och dessutom så, men jag 

Guillou: Tog du upp det i din deklaration? 

Palme: Nej, självfallet inte för jag har inte fått någon som helst ersättning.

Guillou: Vet du vilka regler det är som gäller? 
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Palme: Jag har noga provat detta med tillgänglig expertis.

Guillou: Och ändå inte tagit upp det i din deklaration? 

Palme: Jo, då det är omnämnt i min deklaration. 

Guillou: Men du sa ju förut nu att du inte tog upp det? 

Palme: (tystnad) Jag förstår inte varför vi sitter här i radio och diskuterar mina 
privata...

Efter denna uppspelningen av radiointervjun kommenterar Guillou händelsen och menar att 

Palme trasslande in sig själv. Genom att studera filmens discours, berättarrösten i detta fallet, 

som avslutar denna sekvensen i filmen görs en klar anspelning till att Palme gestaltas som en 

person som bryr sig om sina närmaste:

N: Av alla strider och affärer tycks Harvard drabba honom hårdast det  kommer åt 
hans innersta, det han alltid försökt skydda, den privata sfären, familjen. 

Här blir det återigen uppenbart att  Palme gestaltas som att han är beredd på att  göra en hel del 

för att skydda sina närmaste om det så skulle innebära att  ljuga i den offentliga sfären och 

smutsa ner hela hans trovärdighet. Corner (refererad i Ekström, 2006, s. 20f) menar att den 

offentliga sfären är den sfär där politiker blir granskade, vilket leder till att gestaltningen när 

Palme ljuger i den offentliga sfären blir extra påtaglig. Dessa händelserna som gestaltas i 

filmen kan till en början framställa Palme ur en dålig vinkel, men det går också att  vända på 

det och se gestaltningen av Palme som en person som tar till vilka medel som helst för att 

skydda sina egna, vilket innebär att Palme gestaltas med familjära egenskaper och 

egenskaper som medborgarna kan identifierar sig med, som Marshall (1997, s. 214ff) menar 

har blivit mer viktigt för politiker.

Jag går nu över till att analysera vilka personlighetsdrag som Bildt gestaltas med som 

politiker. En påtagligt gestaltning i filmen om Bildt är att Bildt är bra på att hantera intervjuer 

och att  intervjuer enbart sker på hans premisser. Detta är ett återkommande ämne som också 

blir ett  huvudämne för hela filmen. I början av filmen gestaltas ett tomt kontor samtidigt som 

berättarrösten informerar publik om att det kommer bli svårt att få till en intervjutid med 

Bildt:

N: 28 mars skriver vi ett  brev och ber om en intervju. Det är många som frågar 
efter honom. Vi räknar med att det kommer bli svårt att få tid.

Vid ett senare tillfälle får publiken återigen se ett tomt kontor. Denna gången är berättarrösten 

mer tydlig med att Bildt är svår att intervjua: 
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N: Hur går det med vår intervju? Det  har gått flera veckor sen vi skickade brevet 
till Carl Bildt. Han är känd för att vara svår och intervjua och för att  inte dra sig 
för att platta till journalister. 

Redan här i början av filmen har berättarrösten informerat publiken om att Bildt är svår att 

intervjua. Hernes (refererad i Asp, 1986, s. 359f) menar att en teknik som den politiska 

medialiseringen har anammat för att vinna publikens uppmärksamhet är konkretisering. På 

grund av berättarröstens tydliga beskrivning av att Bildt är svårintervjuad är hela ämnet  i 

filmen tydligt  konkretiserat. Innan det ges en möjlighet att skaffa sig en uppfattning om Bildt 

är bra på att hantera intervjuer är det redan vid dessa sekvensen i filmen uppenbart. Även 

Bengt Westerberg gestaltas i filmen och intervjuas om Bildts sätt att hantera intervjuer:

Westerberg: Han är svår att intervju på det  sättet  att inte alltid accepterar 
intervjuarens villkor så att säga. Han har egna villkor. Han kan ibland ställa 
motfrågor, han kan ibland svara på ett  sätt  som inte intervjuaren har tänkt  sig. Det 
tycker jag är ganska bra med politiker som inte alltid accepterar dom spelregler 
som är intervjuarens, utan förmår att göra det till en dialog...

Vid ett senare tillfälle visas det tomma kontoret upp igen och berättarrösten hänvisar än en 

gång till att Bildt är svårintervjuad:

N: Det går flera månader innan vi väl ska ha den första frågestunden med Carl 
Bildt.  Vi har laddat  inför intervjun. Vi har ställt  upp all utrustning i blå salongen 
på UD. Han är försenad. Det är någonting med mellanöstern. Frågorna surrar i 
huvudet. Hur ska man bete sig när Sveriges kanske mest svårintervjuade politiker 
snart kommer in genom dörren. 

I slutet av filmen gestaltas även Cecilia Uddén (journalist Sveriges Radio) och även hon 

berömmer Bildt  för att  vara skicklig på att inte svara på frågor. Både filmens historie och 

discours hänvisar vid flera tillfällen till att Bildt är svår att intervjua. Asp (1986, s. 359) 

menar att politiker har anpassat sig mer och mer efter mediernas krav för att medierna har 

den ställning i samhället som de har. Dessa tankar stämmer inte överens med berättarröstens 

tydliga anspelningar till Bildt  som svårintervjuad. Asp (1986, s 359) är också tydlig att 

påpeka att det inte generellt  går att säga att  medierna har större makt över politikerna, vilket 

blir tydligt i Bildts gestaltning av att vara svårintervjuad. Det är också uppenbart i filmen att 

filmskaparna gör en återkommande händelse av framställningen av Bildt som svår att 

intervjua genom att studera berättelses discours. Att filmskaparna valt att presentera Bildts 

tomma kontor vid flera olika tillfällen i filmen med sekvenser mellan tillfällena gör att 

publiken, enligt Gripsrud (2011, s. 252) blir felinformerad då filmskaparna inte följer den 

kronologiska ordningen, utan hoppar fram och tillbaka i berättelsen. På detta sättet upplevs 
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också Bildt tomma kontor som en påtaglig händelse i filmen. Genom att  först titta på filmens 

discours informerar berättarrösten i början av filmen att Bildt  vågar ifrågasätta en 

mötesordförande samtidigt som berättarrösten förstärker det  hela genom att ställa en retorisk 

fråga: 

N: och en 18 år gammal Carl Bildt  som tar ordet och yrkar på att man ska avsätta 
mötesordföranden. Och vad är det som gör att denne unge man som ju är 
gymnasist  och som inte ens har börjat på universitet kan gå upp där inför alla 
dessa människor som avskyr det han står för? Hur är man funtad om man vågar 
göra något sånt?

Vid ett senare tillfälle i berättelsens historie tas händelsen upp igen. Denna gången är det med 

en intervju som gestaltas:

Intervjuaren: Du lär ska ha föreslagit att  dom skulle avsätta mötesordföranden 
och förlorat det med så där 2000 röster mot 7. 

Bildt: (skrattar) Ja det är ju förargligt. Det  kommer jag inte ihåg, men det  är 
mycket sannolikt att så var fallet, ja. 

Intervjuaren: Men att gå upp där och prata med 1000 människor som tycker 
tvärs emot vad du tycker, hur var det? 

Bildt: Ja, (paus) det gick väl bra det. Jag lyckades ta mig därifrån också. 

Här är det tydligt att filmskaparna vill belysa denna händelse som extra viktigt för att  de 

väljer att gestalta händelsen två gånger i filmen. Det intressanta är också att det bara är 

filmskaparna som hänvisar till händelsen. Bildt själv känner inte till det och det är aldrig 

någon annan i filmen som kommenterar händelsen. Dessa båda händelserna är ett tydligt 

tecken på att  filmskaparna gestaltar Bildt att våga gå emot människor, även om han är i 

underläge. Bildt kommer inte ihåg händelsen, men ändå vill inte intervjuaren släppa frågan 

och påpekar det igen. Detta gör att  händelsen återigen blir extra påtaglig. Senare i filmen 

gestaltas Ulf Adelsohn (partiledare M 1981-1986) som kommenterar Bildts egenskap att vara 

orädd.

Adelsohn: Calle var ju respektlös också och de va ju rätt  bra för Gösta gillade ju 
egentligen det även om det inte var så många som vågade va det. 

I mitt sista utdrag ur filmen gestaltas en intervju från förr när Bildt blir intervjuad kring att 

han åker och besöker andra länder som inte har godkänts.  

Intervjuaren: Och nu ska du resa till Paris, tror du det  finns anledning för UB att 
återigen hålla dig under uppsikt?

Bildt: Jag förväntar mig nya utbrott av statsministern när jag lämnar landet. Han 
har väl möjligtvis, nu har man väl avskaffat passkontroll vid utresa ur landet så 
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han har väl svårigheter att  ingripa just där, men vi får väl se jag avser att resa vart 
jag vill utan att fråga statsministerns kansli om lov. Det kan jag försäkra. 

Detta gestaltas även två gånger i filmen vid två olika tidpunkter och på så sätt blir det mer 

tydligt att  filmskaparna vill belysa denna delen extra. Som Barnouw (1993, s. 287) menar är 

det alltid dokumentärfilmskaparen som sätter sin prägel på filmen. Det är 

dokumentärfilmskaparen som bestämmer vilka scener som ska vara med och även om dessa 

scener ska visas flera gånger. Med detta i åtanke blir det tydligt att filmen belyser 

händelserna när Bildt går sin egna väg och inte drar sig för att sätta sig upp mot högre 

uppsatta. Gripsrud (2011, s. 306) menar att en politikers handlingar inte har blivit lika viktiga 

som politikerns motiv, vilket blir påtagligt i filmen när Bildts motiv att få fram sina åsikter 

blir så starkt även om det är statsministern, hans stab eller ett politiskt  möte med äldre 

människor som står i vägen. 

4.2 Privatpersonen

Jag presenterar här mitt material med analys utifrån mitt andra tema som handlar om hur 

Palme respektive Bildt gestaltas som privatpersoner i dokumentärfilmerna. Jag analyserar 

först vilka personligheter som tillskrivs privatpersonen Palme respektive Bildt och därefter 

även hur Palme respektive Bildt gestaltas i sin roll som pappa. 

4.2.1 Personligheter som privatperson

Det går att se tendenser i Palme - älskad och hatad att  Palme som privatperson inte är en 

prioriterad del i filmen, men det som går ändå att se mönster i filmen på att  Palme som 

privatperson återkommande gestaltas i sammanhang med fysiska aktiviteter. Genom att först 

titta på filmens historie fann jag en del mönster. I filmen visas det vid återkommande 

tillfällen intervjuer med Palme samtidigt som han utövar fysisk aktivitet. I en scen spelar han 

pingis under en intervju, vid en annan sekvens gestaltas det först några rörliga bilder från en 

tennismatch med Palme och därefter följer en intervju från omklädningsrummet när Palme 

byter om. Detta ger en bild av att Palme gillar att utöva fysiska aktiviteter och att det är en 

prioriterad del i hans liv. Intervjun som gestaltas i omklädningsrummet när Palme byter om 

tyder på att han har ett pressat schema, men prioriterar trots det  sin fysiska status. Palme blir 

även jämförd med att vara den internationella politikens Jane Fonda i en del av filmen. Efter 

detta gestaltas Palme i en intervju från förr där han berömmer Fonda för sin fysiska status. 

Detta gör att även de personer som ser filmen och inte vet vem Fonda är, skaffar sig här 
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uppfattningen om att det handlar om fysisk aktivitet. I filmen visas även en intervju med 

Ingvar Carlsson (statsminister S 1986-1991, 1994-1996):

Carlsson: Palme var ju fantastisk på att komma ihåg resultat från internationella 
tävlingar, olympiska spel och siffror på ett sätt  som jag inte gjorde. Men det var 
båda,  jag menar när Stenmark åkte och så, då stannade regeringssammanträdena 
under riktigt stora evenemang. 

Även en intervju med Jan O Karlsson (medarbetare) som gestaltas direkt efter Ingvar 

Carlssons intervju: 

Karlsson: Vi brukade tävla för jag tyckte att  jag kunde alla resultat från London 
olympiaden 1948 och han kunde alla från Berlin olympiaden 36, men han vann 
alltså.  Han var, han kunde bronsmedaljörer och sånt  där. Tyngdlyftning och sånt. 
Det klarade inte jag.

Marhall (1997, s. 214ff) menar att när politiker började visas på TV upptäcktes det  tidigt 

vikten av att visa vardagliga egenskapar på politiker som medborgarna kunde identifiera sig 

med. Att vara mån om sin hälsa och utöva fysiska aktiviteter är en sådan egenskap som 

medborgare kan identifiera sig med eftersom ett intresse för fysiska aktiviteter befinner sig på 

ett plan som är tillgängligt för alla. 

Genom hela filmen ligger det stundtals fokus på Palmes utseende. Vid flera tillfällen i filmen 

visas det bilder på Palme där han har ritats av med stor och spetsig näsa. I början av filmen 

gestaltas Ingvar Boman (skolkamrat) som kommenterar Palmes utseende som ung: 

Boman: För det  första kallas han ju Olle och sen kallas han för Skit-Olle, helt 
enkelt. Därför  han var allmänt  ovårdad, inte kanske direkt smutsig, men han var 
slarvig med sin klädsel och sin apparition, som det så vackert heter. 

Vid ett senare tillfälle i filmen är det Sven Aspling (socialminister S 1962-1976) som 

figurerar och ger sin åsikt om Palmes tänder. Samtidigt som detta sker visas det även upp en 

bild på Palmes tänder:

Aspling: Olof hade ett  besvär med tänderna. Det  hade han. Och där fick han då, 
det fick ju lov att  klaras upp. På ett  mycket radikalt  sätt göra en sanering i 
munhålan och  sen vatt han något av en annan människa. 

Genom att titta på berättelsens discours angående Palmes tänder visas först en scen när Palme 

har sina gamla tänder. Därefter kommer det en uppiggande låt  som Have (2006, s 39) menar 

kan användas för att  förstärka händelsen och få den att verka extra viktigt. Efter denna scenen 

visas det bilder på Palme med andra tänder och den klassiska meningen från den första 

månlandningen spelas upp: ”That's one small step for a man, one giant  leap for mankind”. 
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Allt detta gestaltas på ett sätt som får Palmes nya tänder att verka som en av de viktigaste 

händelserna i filmen. I början av filmen är det bara män som uttalar sig om Palmes utseende. 

Det är vid dessa tillfällen aldrig några positiva ord som jag har visat i exemplen ovan. Senare 

i filmen gestaltas Anette Kullenberg (journalist) och Mona Sahlin (partiledare S 2007-2011) 

som ger sina kommentarer kring Palme utseende:

Kullenberg: Han var en man som attraherade kvinnor. Det  är väl bra. Det finns 
för få  tycker jag, i svensk politik, alltså. (skratt)

Sahlin: Allt var ju då väldigt  gubbigt  och det var kostym och det var propert och 
så kom den här slängiga personen. Ofta med en jacka och håret som alltid stod 
och cigaretten i handen och så såg han alltid så oändligt nyfiken ut. 

Detta är några exempel på hur Palme gestaltas som killen, sen även som mannen, med ett 

utseende som inte tilltalar alla, men ändå att med att besitta vissa personlighetsdrag som ändå 

tilltalar kvinnorna. Palmes utseende och tänder är, enligt Hvitfelt (1996, s. 110), en irrelevant 

egenskap  för en politiker. Här menar Thompson (1995, s. 137) att utseendet blivit en viktig 

egenskap  för politiker när TV:n slog igenom, då människor även kan bedöma politiker efter 

utseende. Det är tydligt i filmen att Palmes nya tänder är en viktig sekvens i filmen eftersom 

det uppmärksammas på sättet som jag beskrivit ovan.

I filmen om Bildt informerar berättarrösten om att Bildt har en klar privat sfär som även 

genomspeglar hela berättelsen om Bildt. I inblicken som ändå ges i Bildt liv som 

privatperson gestaltas Bildt  tillsammans med krig, arméer och generaler. Framför allt i Bildts 

ungdom framställs det att soldater och arméer var en stor del av Bildts intressen. I början av 

filmen gestaltas Lennart Ljung (barndomskamrat) som pratar om Bildts barndom:

Ljung: Här har vi Carls rum och här inne hade vi, eller han. Han hade de 
berömda soldaterna, arméerna stående här. Han var ju general då naturligtvis, så 
man fick väl mest  flytta grejerna och ställa upp de så han fick det  som han ville 
ha det. Han kunde namnet  på allt vad de hette. Dom här, typ generaler och 
truppförare och sådant. 

Genom att titta på filmens discours i denna händelsen så förstärks hela upplevelsen genom att 

truppmusik börjas spela som bakgrundsmusiken och samtidigt visas det gamla rörliga bilder 

från krigstrupper från förr. Have (2006, s. 39) menar att musik i en dokumentärfilm kan 

förstärka uttrycket, vilket det gör i denna sekvens med truppmusiken och gamla rörliga 

krigsbilderna. De nästföljande exemplen är när berättarrösten nämner Bildt  i sammanhang 

som har med soldater och vapen att göra.  
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N: Medan Carl Bildt och Lennart Ljung kör lådbil, spelar boll och leker med 
tennsoldater i  Halmstad. Är Europa delat i öst och väst.

Samtidigt som detta görs visas det bilder på stridsvagnar som kör fram över landskapen och 

bilderna kopplas direkt ihop  med Bildts uppväxt. Vid ett senare tillfälle i filmen blir det 

återigen uppenbart i filmens discours när berättarrösten väver in Bildts uppväxt i samma 

händelse som Sveriges försvar. 

N: I Sverige är neutralitet ett starkt  ledordet. Med ett starkt  försvar ska landet  stå 
fritt både från USA och Sovjetunionen. Det blir en närmast  helig princip, särskilt 
för det  statsbärande partiet  Socialdemokraterna. Det  är i den här världen Carl 
Bildt växer upp.

Direkt efter detta visas det bilder på barn som leker med trägevär. I denna stunden är det lätt 

att  återigen dra paralleller till att Bildt i sin uppväxt hade ett stort intresse för soldater och 

arméer. Att  Bildt blir gestaltad tillsammans med krig, vapen och soldater samtidigt som 

berättarrösten i början av filmen informerar publiken att Bildt inte vill prata om sin privata 

sfär leder till att  Bildt framställs som en person som inte har några direkta intressen vid sidan 

om politiken. Däremot är krig, vapen och soldater en återkommande del i både Bildts 

uppväxt och när Bildt är vuxen, vilket gör att  det ligger nära till hands att  koppla ihop Bildt 

med ett intresse av saker som rör krig i allmänhet. Som Marshall (1997, s. 214ff) menar har 

det blivit viktigt för politiker att visa upp  en sida av sig själva där de besitter naturliga och 

familjära sidor. I dessa sekvenserna gestaltas Bildt med att besitta få av dessa sidor som 

privatperson. 

När Bildt gestaltas i en sekvens med Staffan Hildebrand (vän) som berättar om när Bildt och 

han var nere i Prag och gjorde reportage för Sveriges Radio blir det tydligt att filmskaparna 

vill uppmärksamma Bildts sätt att vara noga med innehåll:

Hildebrand: ..och den natten när vi åkte hem då mellanlandade vi på flygplatsen 
i Östberlin och då såg Carl i fönstren hur ryska trupptransportsplan var beredda 
på väg att lyfta mot Prag. 

Bildt: Nej, där minns Staffan fel, men det är nästan rätt i alla fall. 

Genom att  titta på berättelsens discours i sekvensen, spolas filmen tillbaka för att visa på att 

berättelsen tar händelsen en gång till. Detta gör att det blir tydligt när Bildt rättar Hildebrand. 

Denna händelsen vill filmskaparna belysa extra eftersom det i verkligheten inte går att spola 

tillbaka en händelse som skett. Som Wells (2003, s 188) menar finns det alltid val som 

filmskaparna måste göra i en dokumentärfilm. Sekvensen när Bildt rättar Hildebrand och 
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filmen spolas tillbaka är ett tydligt val som filmskaparna gjort när de skapat filmen i 

redigeringsrummet, vilket också gör att händelsen uppmärksammas extra.Vid ett annat 

tillfälle i filmen får Cecilia Uddén (journalist Sveriges Radio) kommentera Bildts duktighet:

Uddén: Carl Bildt är en sån där kille som man egentligen inte riktigt gillade när 
man gick i skolan för att han alltid visste bäst..

Genom att titta på filmens discours i detta ämnet går det också att se klara anspelningar till 

att berättarrösten vill förstärka Bildt som duktig i skolan:

N: 1968 tar Carl Bildt  studenten. Hans studentuppsats är på 47 sidor och handlar 
om FN:s roll i världen. Han har stora A i Historia

En studentuppsats på 47 sidor låter mycket, men det går inte att  säga om det är mycket för 

berättarrösten ger inget exempel att jämföra med. Att berättarrösten nämner sidantalet gör 

dock att det kan tolkas som att det är många sidor. Berättarrösten nämner också att Bildt fick 

stora A i historia i samma händelse, vilket tyder på att Bildt gestaltas som att  vara duktig i 

skolan. McLane (2012, s. 1ff) menar att det oftast finns ett starkt ändamål som 

dokumentärfilmskaparen vill säga med sin film. Med det i åtanke och den tydliga 

anspelningen av berättarrösten i filmens sista meningen blir det  påtagligt vad filmskaparna 

vill gestalta: 

 N: Han är excellent5

Marshall (1997, s. 214ff) menar att dagens TV-framträdanden för politiker handlar om att 

visa upp en bild av att vara i ledningen, men det är viktigt att denna bild inte visar en 

politiker som är allt för överordnad utan passar medborgarna. Enligt Marshalls tankar blir 

gestaltningen av Bildt tillsammans med utlåtanden om honom i filmen nära det Marshall 

menar med att vara överordnad. Gripsrud (2011, s. 306f) menar att  medierna gärna 

rapporterar mer om mänskliga sidor hos politiker och Bondebjerg (2006, s 52) anser att 

medierna bara går djupare och blir mer personliga. Detta går inte att känna igen i filmen om 

Bildt och hur han gestaltas, då det ges en liten inblick i Bildts liv som privatperson. 

4.2.2 Rollen som pappa

I sin roll som pappa gestaltas Palme till en början i filmen att ha ett gott förhållande till sina 

söner och ger dem tid. Några tecken på detta är bland annat Palme själv som berättar om hans 

och hans familjs tid på Fårö. Samtidigt som han gör detta gestaltas det bilder på när Palme 

och hans barn leker i naturen:
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Palme: När jag har semester så försöker jag koppla av helt, i stort sett. Vi läser 
böcker och vi promenerar. Jag har läst igenom i stort  sett  alla klassiker snart  på 
ungdomslitteraturens område. Det gör vi i stort sett  varje dag. Till jag blir hes, till 
dom tröttnar. (skratt)

Även Palmes vän Henry Schein gestaltas när han uttalar sig om Palmes roll som pappa:

Schien: Han hade ju en vidunderlig förmåga att  även ägna sig åt  det  lilla livet. 
Ett  enormt varmt  förhållande med sina barn till exempel. De tre pojkarna. Han 
låg där i sanddynan och högläste.  

Vid andra sekvenser längre in i filmen ändras uppfattning om Palme i sin roll som pappa. För 

det första är det Palme själv som i en intervju berättar att han får mindre och mindre tid till 

barnen: 

Intervjuaren: Hur ofta hinner ni träffas så här? 

Palme: Ah, det är dåligt. Vi ses på morgnarna.   

Genom att titta på berättelsens discours märks det här att  filmskaparna vill väcka känslor hos 

publiken. Det spelas en dyster bakgrundsmusik samtidigt som Palme berättar om att han har 

mindre tid för sina barn. Enligt  Have (2006, s. 39) görs detta för att förstärka händelsen och 

Have menar också att musiken i dokumentärfilmer kan hjälpa till att  skapa känslor i vårt 

minne som sedan kopplas ihop med den porträtterade personen. Längre in i filmen får sedan 

Mårten Palme (son) berätta om hur han upplevde Palme som pappa: 

Mårten Palme: Från när jag var riktigt liten, innan jag började skolan och så där. 
Då har jag nog minne av att  han egentligen kom efter att vi hade somnat och så 
där, mest. Och sen skymtade han förbi där på morgonen.

Även Palmes hustru Lisbet gestaltas när hon kommenterar Palme i papparollen: 

Lisbet Palme: ..Tiden räckte helt  enkelt  inte och det tar ju ändå en tid med ett 
praktiskt hushåll för fem personer.

Thompson (1995, s. 134ff) använder begreppet ”The Management of Visibility” för den 

konst som politiker använder för att skapa rätt bilder av sig själva. I de första exemplen som 

berör Palmes roll som pappa beskriver Palme sig själv som en familjär fadder, vilket kan 

kopplas till ”The Management of Visibility”. I senare scener i filmen när det är Palmes son 

och hustru som beskriver Palme i sin roll som pappa raseras dock den bilden. 

I början av Bildt - excellensen informerar berättarrösten att Bildt inte vill prata om sin familj 

och genomgående genom hela filmen är det lite fokus på Bildts familj och hans roll som 

pappa. Bondebjerg (2006, s. 47) kom fram till i sin studie att när det är manliga politiker som 

porträtteras finns där ett mindre intresse för politikens familjeroll. Intresset för att gestalta 
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Bildt i papparollen är inte heller stor. I filmen förekommer det några enstaka gånger då Bildt 

gestaltas med ett barn, antingen i handen eller i famnen. I en scen är det en intervju i filmen 

som gestaltas: 

Intervjuaren: Hur hinner du med att vara pappa under sådana förhållanden? 

Bildt: Mindre än vad man skulle önska. Det är väl de plågsamt enkla svaret  på 
den frågan. Har man engagerat  sig politiskt  och kommit  allt  mera djupare in i det 
så är det väldigt  svårt  att  göra det  på halvtid. Eller ens på trekvartstid. Jag höll på 
att  säg inte ens på heltid. När man har den typ av av positioner, sen får man 
försöka göra dom kompromisser som är möjliga att göra. Men det är ju för sånt, 
vilket man alltid kommer ha dåligt samvete, så är det.

Här gestaltas Bildt som att han har lite tid för sina barn och att han tycker det är jobbigt att 

han har det. Längre in i filmen blir Bildt erbjuden ett uppdrag för EU och efter detta visas en 

intervju med Bildt angående hans val av att acceptera erbjudandet: 

Bildt: Då ringer han mig och frågade om jag ville överta uppdraget som EUs 
medlare i Bosnien. 

Intervjuaren: Dina barn var tre och fem då?

Bildt: Ja. 

Intervjuaren: Hur tänkte du kring det. 

Bildt: Det var det jag tänkte kring av lätt insedda skäl.

Här gestaltas Bildt som han kanske borde tänka mer på sina barn där hemma istället för att 

acceptera internationella uppdrag som innebär många resor. En inspelad intervju med Mia 

Bohman Bildt från förr gestaltas vid ett senare tillfälle i filmen:

Intervjuaren: Hur mycket arbetar Carl? 

Bohman Bildt: Ja, du. Nu vet  jag faktiskt inte, men han är aldrig hemma. Han är 
hemma någon timme om dan på eftermiddagen eller seneftermiddagen innan han 
åker iväg igen. 

Under intervjun ser Bohman Bildt allmänt besviken ut och i slutet av intervjun skakar hon 

lätt på huvudet som om hon är missnöjd med situationen. Hela den sekvensen i filmen när 

intervjun med Mia Bohman Bildt gestaltas blir påtaglig. Sekvensen som ligger på 15 

sekunder ligger mellan en längre sekvens som handlar om Sveriges ekonomi och en längre 

sekvens som handlar om ubåtsfrågan. Detta gör att sekvensen med Mia Bohman Bildt 

särskiljer sig så pass mycket från de andra sekvenserna att den blir extra uppmärksammad 

och tydlig i filmen. Genom att  titta på berättelsens discours går det att utskilja två gånger när 

berättarrösten anspelar till Palme i sin roll som pappa:
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N: Han har sagt  att han inte vill prata om privatlivet  och familjen, men vi vet ju 
att  han har en liten son där hemma och två äldre barn med äktenskapet  med Mia 
Bohman. 

Här informerar berättarrösten om att Bildt har barn och att de finns där hemma, vilket ger en 

indikation på att Bildt inte är hemma så ofta. I slutet av filmen och i mitt  sista exempel blir 

det tydligt  att Bildt gestaltas som att inte umgås med sina barn så mycket och att  han sätter 

jobbet i första hand:

N: I samband med fredsavtalet  utses Carl Bildt  till fredssamordnade, en mycket 
svår uppgift. Han blir kvar i Bosnien till sommaren 1997. 

Det mest uppmärksammande i denna scenen är inte berättarrösten utan hur kameran zoomar 

in en bild på två barn, som står på skrivbordet, där Bildt samtidigt sitter och skriver. I 

anslutning till berättarrösten gestaltar denna händelsen att Bildt har två barn, men de kommer 

i skymundan för Bildts jobb och uppdrag. Marshall (1997, s. 214ff) menar att det är viktigt 

att  visa upp en bra mix av familjära sidor. I sin roll som pappa gestaltas Bildt med få av dessa 

familjära sidor. Eftersom berättarrösten var tydlig i början av filmen med att påpeka att Bildt 

inte ville tala om sin privata sfär tolkas det också till att Bildt  inte vill ge någon inblick i sin 

privata sfär.  
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5.SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Jag presenterar här mina slutsatser utifrån mitt syfte och frågeställning med uppsatsen. Efter 

mina slutsatser för jag en diskussion som grundar sig i de slutsatser som jag kommit fram till 

och som leder in på vidare forskning. Jag presenterar här mina slutsatser i samma struktur 

som min frågeställning är uppställd. 

5.1 Slutsatser

Som Erickson (refererad i Merriam, 1988, s. 186) menar är generaliserbar kunskap inte något 

som passar på tolkande undersökningar, utan när det  är fall som undersöks går det bara att få 

kunskap om det fallet. De slutsatser som jag kommer fram till här, går inte att generalisera på 

filmerna rätt igenom, utan skall ses som konkreta universalia, som Erickson (refererad i 

Merriam, 1988, s. 186) menar. Mina slutsatser skall därför kunna användas till att  jämföras 

med andra studier med liknande undersökning. Jag ska först besvara hur Palme respektive 

Bildt gestaltas som politiker. I filmen Palme - älskad och hatad går det att  se tendenser på att 

Palme i sin roll som politiker gestaltas som en person som bryr sig om den enskilda 

individen, om denna individen är från Sverige eller något annat land spelar ingen som helst 

roll. Även om Palme också framställs som en lögnare vid flera tillfällen är det gestaltningen 

av hans kamp för de utsatta i samhället som blir tydligast. Detta leder till att Palme gestaltas 

som en human person, vilket gör att det väcks känslor för Palme som politiker. 

Vid gestaltningen av Bildt som politiker ligger det mycket fokus på ubåtsincidenten. Det är 

en så pass återkommande händelse i filmen att  det blir tydligt vad filmskapare vill säga med 

filmen som ofta ligger till grund när en dokumentärfilm skapas (McLane (2012, s. 1ff). 

Ubåtsincidenten är en direkt koppling till Sveriges försvar som även Bildt gestaltas med vid 

andra tillfällen. Detta leder till att Bildt inom politiken gestaltas med ett intresse av Sveriges 

försvar och de politiska frågorna som rör Sveriges förvar. Det går även att se mönster på att 

Bildt inom politiken gestaltas att vara respektlös mot politiska medarbetare eller medier som 

står i vägen. 

Jag går nu över till att besvara min andra frågeställning och redogör hur Palme respektive 

Bildt gestaltats som privatperson. Slutsatser som går att dras utifrån gestaltningen av Palme 

som privatperson är att det finns en tydlig koppling mellan Palme och idrott. Det ligger också 

ett  stort fokus på Palmes utseende genom hela filmen. Utseende och fysiska aktiviteter går att 
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koppla samman till och ger en bild av att vara fräsch och välmående. Gestaltningen av Palme 

i rollen som pappa framställs Palme till en början som en god familjefar som bryr sig om sina 

barn, men i sekvenser längre in i filmen försämras den bilden avsevärt, vilket resulterar i att 

gestaltningen av Palme i sin roll som pappa inte blir så god. Sammanfattningsvis går det att 

se tendenser på att Palme i sin roll som privatperson gestaltas med ett fokus på ett  välmående 

utseende och att han lägger lite tid på sina barn. 

I gestaltningen av Bildt som privatperson ges det en liten inblick, men de slutsatser som går 

att  dra av detta är att gestaltningen av Bildt som privatperson har ett  intresse av krig i 

allmänhet. Bildt  framställs även som en översittare som alltid ska ha rätt och att vara lite för 

duktig. Gestaltningen av Bildt i sin roll som pappa blir egoistisk och känslokall. Have (2006, 

s. 35) menar att den förre detta danska politiska statsministern Anders Fogh Rasmussen blev 

porträtterad som kallhjärtat och med fokus på punktlighet i en dokumentärfilm, vilket kan 

jämföras med hur Bildt blir gestaltad i sin roll som privatperson. Have menar också att 

respekterade politiska kommentatorer såg Fogh Rasmussens porträttering som en anledning 

till att det liberala partier nästan förlorade åtta procent av rösterna jämfört med föregående 

val. Nu sitter inte Bildt som statsminister för Sverige, men genom gestaltningen av Bildt går 

det att dra paralleller till hur Fogh Rasmussen blev gestaltad. 

5.2 Diskussion 

Med mina slutsatser i åtanke går jag nu över till att diskutera dokumentärfilmerna i ett 

bredare och mer generellt perspektiv. När jag har studerat de båda dokumentärfilmerna blir 

det också tydligt att dokumentärfilmen om Palme är mer personlig och går mer på djupet än 

vad dokumentärfilmen om Bildt gör. I Bildt - excellensen gestaltas Bildt  ofta med 

sakpolitiska frågor som han har drivit. I längden blir det för mycket upprepning kring Bildt 

och de politiska frågor. Dokumentärfilmen om Palme är mer personlig, än vad filmen om 

Bildt är, vilket också gör att  filmen får en större bredd och känns mer intressant, om det 

sedan beror på att den är personligare och djupare i sin gestaltning av Palme kan jag inte 

uttala mig om, men visst finns det en anledning till att medierna bara går djupare och blir mer 

personliga som Bondebjerg (2006, s. 52) uttrycker det.

Att berättarrösten i Bildt - excellensen är noga med att påtala att Bildt inte vill prata om sin 

privata sfär och familj är intressant. Marshall (1997, s. 214ff) menar att det har blivit viktigt 
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för dagens politiker att visa upp en bra mix av naturliga och familjära egenskaper och 

Bondebjerg (2006, s. 52) menar att medierna bara går djupare och blir mer personliga. Detta 

tolkar jag som att både politiker och medier vinner på att  visa upp mer personlig sidor hos 

politikerna, om de personliga sidorna nu stämmer bra överens med hur medborgarna tycker. 

Politiska dokumentärfilmer har egentligen en stor möjlighet att  kunna visa upp politiker i sin 

roll som privatperson, men i både Palmes och Bildts fall är det tyvärr för lite fokus på 

privatpersonerna och speciellt  i Bildts fall. Jag hoppas denna uppsatsen, utifrån mitt synsätt 

att  se på filmerna, bidrar till fortsatt diskussion om den medierade politiken och hur 

gestaltningen av våra politiker konstrueras i våra medier.

5.3 Vidare forskning

Som vidare forskning tycker jag det  skulle vara intressant att undersöka de båda 

dokumentärfilmerna med en annan inriktning inom narrativanalysen. En narrativanalys har så 

många inriktningar och är en spännande metodansats som det går att göra mycket mer med.  

Det hade varit intressant att titta på hur dokumentärfilmerna är uppbyggda i sig och inte bara 

vissa delar genom att studera filmerna i ett helhetsperspektiv, där olika sekvenser sätts i  

förhållande till varandra. Anledningen till att det även hade varit intressant till att titta på 

filmerna på ett annat sätt, hade varit  för att sedan göra en jämförande undersökning de 

slutsatser jag fick fram och andra slutsatser. Det  hade också varit intressant att  lyfta blicken  

och undersöka hur den medierade politiken och dess utvecklingen går att jämföra med hur 

politiska dokumentärfilmer från förr har förändrats med politiska dokumentärfilmer skapade i 

detta årtionde som, till exempel Palme - älskad och hatad och Bildt - excellensen.
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