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Abstrakt 

I uppsatsen studeras de femton filmer som vunnit en Guldbagge för bästa dokumentärfilm 

2000-2014. Filmernas uttrycksform har analyserats med stöd av Bill Nichols teoretiska 

modell om olika modus inom dokumentärfilmen. En jämförande studie av trender inom den 

internationella dokumentärfilmen visar hur de svenska filmerna förhåller sig till 

dokumentärfilm i omvärlden och till det senaste decenniets nya uttrycksformer, som olika 

former av interaktiva dokumentärfilmer. Då filmerna är utvalda som bästa dokumentärfilm 

under respektive år bör en analys av filmerna ge en bild av vilka kvaliteter som har premierats 

av nomineringsgruppen och juryn för Guldbaggen under 2000-talet.  

Uppsatsens resultat är att filmskaparnas val av uttrycksform varierar under tidsperioden, 

men att ett modus dominerar, samt att det utifrån de uttrycksmedel som filmskaparna 

använder går att se ett genomgående mönster i de filmer som belönats med en Guldbagge.  
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1. Inledning 

 

Att vinna en Guldbagge för bästa film är att vinna det största filmpris som finns i Sverige, den 

film som vinner tar sin plats i en filmkanon där den svenska filmhistorien redovisas. Detta 

gäller både för fiktionsfilm och för dokumentärfilm. För en dokumentärfilmare, som ofta 

lever i en hårt pressad ekonomisk verklighet, kan en Guldbagge leda till ett erkännande som 

ger internationellt anseende. Detta kan leda till säkrare finansiering för framtida projekt och 

kanske möjlighet till större konstnärlig frihet. Då ett festivalpris är av stor vikt för den 

enskilde filmskaparen vill jag studera hur filmfestivaler fungerar vad beträffar urvalsmetoder, 

hur ställs till exempel en konstnärligt hög bedömning av en film mot en film som tar upp en 

brännande fråga, men inte når samma konstnärliga höjd.  

  I uppsatsen studerar jag de filmer som vunnit en Guldbagge för bästa dokumentärfilm 

under åren 2000-2014. Något enskilt pris för dokumentärfilm delades inte ut före år 2000, 

dock har två dokumentärfilmer vunnit en Guldbagge för bästa film i konkurrens med 

fiktionsfilm, 1983 och 1994. Jag intresserar mig för hur filmerna som vunnit pris för bästa 

dokumentärfilm är uppbyggda, finns det något gemensamt återkommande drag, är de till 

exempel nyskapande till sin form eller bygger de på tidigare etablerade former inom 

dokumentärfilmen? En jämförande studie av dessa filmer och trender inom den internationella 

dokumentärfilmen bör kunna ge en bild över vilken eller vilka uttrycksformer som premierats 

i Sverige under 2000-talet, och om någon uttrycksform inte är representerad. 

 

 

2. Syfte och frågeställning.  

 

Mitt syfte med uppsatsen är studera hur dokumentärfilmerna som vunnit en Guldbagge 

förhåller sig till varandra vad beträffar form och uppbyggnad, samt hur de förhåller sig till 

internationella trender inom dokumentärfilmen. Samtliga filmer är utvalda av en jury som 

bästa film under respektive år, detta gör att det är relevant att studera hur urvalsprocesser vid 

filmfestivaler fungerar.  

De frågor som jag ska försöka besvara i uppsatsen är om det skett någon förändring i 

filmernas uttryckssätt under perioden 2000-2014, och om det går att se ett mönster i vilken 

typ av film som har vunnit en Guldbagge för bästa dokumentärfilm. 
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3.  Metod och urval 

 

I uppsatsen studerar jag urvalsprocessen till Guldbaggen för bästa dokumentärfilm och jämför 

med hur internationella filmfestivaler fungerar vad beträffar nominering av filmer och 

jurydiskussioner. 

För att studera hur filmerna till form och uttrycksmedel förhåller sig till andra 

dokumentärfilmer använder jag Bill Nichols analysmodell som arbetsmetod.
1
 Jag har valt 

denna modell då en stor del av forskningen kring dokumentärfilm baseras på den, vilket 

underlättar jämförelsen av olika filmer. I senare kapitel diskuterar jag den kritik som ändå 

finns mot denna analysmodell. 

Bill Nichols menar att dokumentärfilmer kan studeras utifrån sin uppbyggnad, och kan 

delas in i sex huvudsakliga uttrycksformer eller modes. Han använder termerna expository, 

observational, participatory, reflexive, poetic och performative. För att underlätta läsbarheten 

har jag översatt termerna till svenska. Min översättning är förklarande, observerande, 

deltagande, reflexivt, poetiskt och performativt modus. 

Då filmerna rör sig över ett brett spektrum av områden kommer jag att studera dem mer 

utifrån form och uppbyggnad än utifrån deras ämnen. Jag tittar dock även på filmerna utifrån 

ämnesval, för att studera om juryn valt film utifrån konstnärliga aspekter eller om en politisk 

agenda av något slag kan ha spelat in.  

Femton filmer studeras i uppsatsen, vilket kan tyckas mycket. Dock gjordes bedömningen 

att en redovisning av alla filmer 2000-2014 skulle ge en tydligare bild av eventuella 

förändringar från att dokumentärfilm blev en egen kategori till idag.  

 

 

 

 

 

                                           
1
 Bill Nichols, Introduction to Documentary (second edition), Bloomington, Indiana: Indiana University press 

2010. 
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4. Forskningsöversikt och källor 

 

I min studie använder jag främst litteratur som ger en bild av utvecklingen av den nutida 

dokumentärfilmen på olika medieplattformar. Min studie innefattar också hur filmfestivaler 

fungerar som en plattform för spridning av dokumentärfilm. 

Mina primärkällor är Guldbaggevinnare inom dokumentärfilm under åren 2000-2014, 

för att studera hur de till form och ämne förhåller sig till andra dokumentärfilmer använder 

jag Bill Nichols analysmodell över olika modus inom dokumentärfilmen i Introduction to 

Documentary. Bill Nichols har sedan han publicerade sina första studier av dokumentärfilm 

under 1970-talet haft stort inflytande på forskningen inom detta område. I Encyclopedia of the 

Documentary Film beskrivs hans betydelse inom dokumentärfilm som ”the most significant 

documentary scholar in the world”.
2
 Det finns dock kritik mot Bill Nichols teoretiska 

modeller, då de används i många läroböcker i filmvetenskap utan att ifrågasättas. Jag menar 

att om man använder Nichols modell på rätt sätt utan att förenkla de teoretiska resonemangen, 

så ger den möjlighet till studier över dokumentärfilm över tid. 

 

En annan betydelsefull forskare, Paul Ward, skriver att spänningsfältet som finns i alla 

diskussioner om dokumentärfilm handlar om förhållandet mellan verklighet och ”artifice”
3
. 

Ward skriver ”How to deal with and understand something that quite clearly is attempting to 

represent reality (or some point of reality) but as it does so, uses specific aestetic devices”.
4
 

Den allmänna synpunkten har varit att de ”estetiska medel” som används på något sätt 

förvanskar den bild av verkligheten som visas i filmen. 

I antologin Rethinking Documentary. New Perspectives, New Practices
5
 skriver 

redaktörerna Thomas Austin och Wilma de Jong att första delen av 2000-talet har bevittnat 

stora och fortfarande pågående förändringar i den dokumentära filmen, när den produceras för 

och visas på olika medieplattformar. De nya tekniska möjligheterna har också lett till en ökad 

grad av intimisering av innehållet, då eget filmat material omgående kan publiceras på sociala 

medier. Författarna skriver att den snabba utvecklingen gör att det finns behov av ett 

nytänkande rörande begreppet dokumentärfilm, både vad det innefattar idag, och kring 

                                           
2
 Ian Aikten (ed.), Encyclopedia of the Documentary Film, Routledge, 2005, s. 1968. 

3
 Paul Ward, Documentary: The Margins of Reality, Columbia : Columbia University press, 2013, s. 6. 

4
 Ward, s. 6. 

5
 Thomas Austin, Wilma de Jong (ed), Rethinking Documentary. New Perspectives, New Practices, New York: 

McGraw-Hill/Open University Press, 2008. 
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teoribildning och studiemetoder. 

En annan forskare som studerat förändringar inom den dokumentära uttrycksformen är 

Marsha McCreadie.
6
 Hon menar att när fiktionsfilmen har stagnerat beroende på att de 

multinationella filmbolagen vill satsa på säkra kort, är det den dokumentära filmen som 

förnyar filmgenren. McCreadie skriver att flera dokumentärfilmare idag tänjer 

dokumentärfilmens gränser, och på så sätt förnyar formen. Detta leder till diskussioner om 

vad begreppet dokumentär innefattar.  

Bjørn Sørenssen har i Å fange virkeligheten: Dokumentarfilmens århundre
7
 studerat 

dokumentärfilm under 1900-talet. Han skriver att den dokumentära filmen idag är en stor del 

av utbudet i TV och att vissa kanaler endast visar dokumentära produktioner. Här framträder 

ofta en konflikt när journalistikens mål att visa verkligheten möter dokumentärfilm med målet 

att underhålla publiken.
8
 

För att ge en bild av den dokumentära filmen i Sverige refererar jag till Åsa Bergström 

som i Den nya svenska filmen. Kultur, kriminalitet & kakofoni
9
 skrivit om det senaste 

decenniets dokumentära uttrycksformer. 

Då ett syfte med uppsatsen är att studera hur internationella filmfestivaler fungerar, 

refererar jag till en studie av Marijke de Valck och Mimi Soeteman. Även Thomas Elsaesser 

har i European Cinema: Face to face with Hollywood studerat hur nätverket med 

filmfestivaler fungerar i Europa.
10

 

 

 

4. Svenska Filminstitutets Guldbagge och andra filmpriser 

 

För att en film ska kunna nomineras till en Guldbagge för bästa dokumentärfilm ska den ha 

visats på antingen Göteborg International Film Festival, Uppsala Internationella 

Kortfilmfestival eller Tempo Dokumentärfestival. Den kan också kvalificera sig om den haft 

biopremiär i Sverige eller uttagits till tävling på den internationella dokumentärfilmfestivalen 

IDFA i Amsterdam. Nomineringsgruppen består av två representanter var från de svenska 

                                           
6
 Marsha McCreadie, Documentary Superstars: How Today’s Filmmakers are Reinventing the Form, New York : 

Allworth Press, 2008, s. ix. 
7
 Bjørn Sørenssen, Å fange virkeligheten: Dokumentarfilmens århundre, Oslo: Universitetsforlaget, 

2001. 
8
 Sørenssen, s. 305-307. 

9
 Bergström, Åsa, ”Ninas resa. I gränslandet mellan fakta och fiktion” i Erik Hedling, Ann-Kristin Wallengren 

(red) Den nya svenska filmen. Kultur, kriminalitet & kakofoni, Stockholm: Atlantis 2014. 
10

 Thomas Elsaesser, European Cinema: Face to face with Hollywood, Amsterdam University Press, 2005. 
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filmfestivalerna samt en person som är ansvarig för dokumentärfilm på Svenska 

Filminstitutets utlandsavdelning. Varje festival föreslår tre filmer till nominering och dessa 

utgör underlag för det slutliga nomineringsmötet, som sedan utser de tre nominerade 

dokumentärfilmerna. Vilken av de nominerade filmerna som ska få en Guldbagge avgörs av 

en särskild vinnarjury.
11

 Dessa regler var publicerade på Svenska Filminstitutets webbsajt 

fram till våren 2015.  

Ett nytt urvalsförfarande kommer att gälla från 2016. En av förändringarna är att 

filmfestivalerna endast får en representant var i nomineringsgruppen, samt att ytterligare fyra 

personer med god kännedom om dokumentärfilm är med i gruppen tillsammans med en 

representant vardera från folkhögskolan Biskops-Arnö samt från Doc Lounge, ett nätverk för 

dokumentärfilm. Filmerna som nomineras ska ha visats på Göteborg International Film 

Festival eller Tempo Dokumentärfestival, eller visats på bio i Sverige. Filmer som visats på 

filmfestivalerna i Cannes, Berlin, Venedig eller på Sundance Film Festival eller IDFA i 

Amsterdam blir direktkvalificerade.
12

 

Marijke de Valck och Mimi Soeteman har i en artikel publicerad i International 

Journal of Cultural Studies studerat vad som händer bakom scenen på internationella 

dokumentärfilmfestivaler.
13

 De har fokuserat på The International Documentary Film Festival 

Amsterdam (IDFA), och skriver att även om filmfestivalernas mål är att skapa värde för de 

vinnande bidragen, så är det få akademiker som bedrivit empirisk forskning på förhållandet 

mellan filmfestivaler och prestige.
14

  

Deras arbetsmetod har varit att granska dokumentation rörande urvalet av film sedan 

1988 samt anonyma intervjuer med tidigare jurymedlemmar. Författarna menar att det finns 

återkommande element i juryns överläggningar, som visar på att filmfestivaler inte bara 

fungerar som en temperaturmätare för rådande normer, utan att de också är krafter som driver, 

formar och legitimerar förändring.
15

 

I texten diskuterar de hur dokumentärfilmfestivaler fungerar som ett nätverk som tillför 

kulturellt kapital till denna typ av film. De skriver att inom den fiktiva filmen får en film 

                                           
11

 http://guldbaggen.se/om-guldbaggen/nomineringsgruppen-for-basta-dokumentarfilm/. (2015-05-18) 
12

 http://www.sfi.se/PageFiles/34006/Regelverk%20f%c3%b6r%20Guldbaggen20150129.pdf. (2015-05-18) 
13

 Marijke de Valck, Mimi Soeteman, “And the winner is… What happens behind the scenes of filmfestival 

competions”, International Journal of Cultural Studies, 2010, Volume 13(3): 290–307 

DOI: 10.1177/1367877909359735. 
14

 de Valck, Soeteman, s. 290. 

15
 de Valck, Soeteman, s. 304. 

http://guldbaggen.se/om-guldbaggen/nomineringsgruppen-for-basta-dokumentarfilm/
http://www.sfi.se/PageFiles/34006/Regelverk%20f%c3%b6r%20Guldbaggen20150129.pdf
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legitimitet genom att den är en kommersiell framgång, det kulturella kapitalet är inte av lika 

stor vikt. Som en motvikt fokuserar dokumentärfilmfestivaler på film som konst.
16

 

I studien kommer de Valck och Soeteman fram till att det finns olika synsätt rörande vilka 

kriterier som är betydelsefulla för bedömningen av dokumentärfilm. Estetik ställs mot politik, 

TV-estetik mot filmisk estetik och frågan om ”sanningsvärde” diskuteras.
17

 Författarna 

skriver att dessa frågeställningar väcker debatt bland jurydeltagarna om vad som är kvalitet i 

en dokumentärfilm. I fallet med IDFA finns också en festivalchef som har sin syn på kvalitet, 

även om den personen inte påverkar jurydeltagarna direkt så finns en outtalad syn på vilka 

filmer som kan bli ”godkända”.  

Utifrån sin forskning kommer de Valck och Soeteman till slutsatsen att valet av vinnarfilm 

är ett resultat av en process av förhandlingar i juryn, där personlig smak och kulturella 

preferenser hos de olika jurymedlemmarna är av stor betydelse för vilken film som slutligen 

vinner.
18

 De skriver att spänningen mellan estetiska och politiska kriterier traditionellt är av 

större vikt i dokumentärfilmen, som har närmare kopplingar till faktiska händelser än 

fiktionsfilmen.
19

  

En återkommande fråga i de jurydiskussioner de Valck och Soeteman studerat har varit 

hur mycket en dokumentärfilmare får arrangera händelser framför kameran, vilka gränser (om 

några) finns det för den kreativa friheten? Författarna skriver att de uppfattar att attityden till 

denna fråga långsamt har förändrats under åren. De skriver att 2007 hyllades en film som 

”’emotional and poetic’, partly thanks to an artistic concept that relied on dramatized 

scenes”.
20

  

de Valck och Soeteman skriver att festivalpriser är beroende av den större diskursen i 

samhället, de delas inte ut i ett vakuum.
21

 I studien av jurydiskussioner under tidsperioden 

1988-2006 har de noterat hur synen på användandet av digital teknik förändrats från negativt 

till välkomnande, och hur fiktiva element blivit en mer accepterad del i dokumentärfilmer.
22

 

                                           
16

 de Valck, Soeteman, s. 291. 

17
 de Valck, Soeteman, s. 300. 

18
 de Valck, Soeteman, s. 298. 

19
 de Valck, Soeteman, s. 298 

20
 de Valck, Soeteman, s. 301. 

21
 de Valck, Soeteman, s. 303. 

22
 de Valck, Soeteman, s. 303. 
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De menar att konkurrensen mellan de olika filmfestivalerna driver utvecklingen framåt genom 

varje festival vill utmärka sig genom att göra nya upptäckter, hitta nya talanger, nya genrer 

och lyfta sociala diskussionsfrågor.
23

 

Thomas Elsaesser är en annan forskare som intresserat sig för hur nätverket med 

filmfestivaler fungerar i Europa. Han menar att filmfestivalerna ger den individuelle filmaren 

möjlighet att skapa det kulturella kapital och den kritikframgång som är nödvändig för att 

inträda på den nationella eller lokala filmscenen. Han skriver “No poster of an independent 

film can do without the logo of one of the world’s prime festivals, as prominently displayed as 

Hollywood productions”.
24

 En film visas på en festival för att komma vidare till andra 

festivaler, för en filmare kan en festivalvisning ge möjlighet att få stöd från nationella 

filmfonder eller TV-bolag för nästa film. Elsaesser skriver att effekten är dubbel, 

filmfestivalen får ökad status utifrån de olika priser som delas ut, vilket i sin tur ökar det 

symboliska värdet för de belönade individuella filmerna.
25

  

Thomas Elsaesser citerar den kanadensiska independentfilmaren Atom Egoyan som menar 

att det egentligen är en välsignelse att den interna marknaden i Kanada är så liten, filmarna 

konkurrerar inte om biointäkter. Han menar att en filmkonstnärs överlevnad inte bestäms av 

publiksmaken utan av deras yrkeskollegor, filmjurys och programläggare på filmfestivaler.
26

 

Elsaesser skriver vidare att även om filmfestivaler vill framstå som främjande av film som 

konst, så har festivalerna av tradition varit en plattform för olika minoritetsgrupper och 

politiska grupperingar. Han tar som exempel upp Michael Moores film Farenheit 9/11 (2004), 

som vann Guldpalmen i Cannes, och skriver”…it would take the jury chair (fellow American) 

Quentin Tarantino all the blue-eyed boyish charm and ingénue guilelessness he could muster 

to reassure the festival audience that the decision had been by no means politically motivated 

and that the jury was in fact honoring a great work of cinema art”.
27

  

Jag menar att i ovanstående texter av Marijke de Valck/Mimi Soeteman och Thomas 

Elsaesser är det tydligt att för filmfestivalerna idag är det viktigt att definiera film som konst. 

I de beskrivna jurydiskussionerna ställs film som konst mot politiska hänsynstaganden som 

rör film som ett medel för att gynna olika gruppers intressen. Janet Staiger skriver i ”The 

                                           
23

 de Valck, Soeteman, s. 304. 

24
 Elsaesser, s. 87. 

25
 Elsaesser, s. 97. 

26
 Elsaesser, s. 99. 

27
 Elsaesser, s. 100. 
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Politics of Film Canons”
28

 att den tidiga filmen fick legitimitet genom att jämställas med äldre 

konstformer, och därigenom blev intressant för en medelklasspublik. Filmare kunde också få 

stöd för projekt som kanske inte var kommersiellt gångbara, men som föll under 

konstbegreppet.  

 

I nästa kapitel vill jag försöka ge en bild över hur dokumentärfilmen som form förnyats inom 

de senaste decennierna i Sverige och i omvärlden. Förnyelsen kan bero både på den tekniska 

utvecklingen och på att publikens förväntningar, genom påverkan från nya TV-format, ser 

annorlunda ut idag.  

 

 

5. Förnyelse inom dokumentärfilmen under 2000-talet 

 

I ”Documentary Viewing Platforms”
29

 skriver Ana Vicente om hur TV ända fram till början 

av 1990-talet var det visningsfönster som de flesta dokumentärer sågs i. Detta berodde till stor 

del på de höga kostnaderna som en biovisning medförde. I början av 2000-talet förändrades 

situationen, och ett flertal dokumentärfilmer slog stort på bio. Vicente skriver att det finns 

flera skäl till denna förändring, produktionskostnaderna sjönk kraftigt med den digitala 

teknologin, den kraftiga ökningen av medieutbudet medförde en mer sofistikerad publik som 

ville bli utmanad, inte bara road. En del dokumentärer fick också en form som var anpassad 

till bioformatet, långt ifrån skakiga handkameror.
30

  Vicente skriver att dokumentärfilmen vad 

beträffar spridning idag ligger i fas med independentfilmen inom fiktionsfilm, och använder 

liknande metoder för att nå sin publik. En metod är att sälja in filmen med en känd regissör, 

som Michael Moore eller Morgan Spurlock. För de flesta dokumentärfilmare är det dock 

fortfarande nätverket av festivaler, artiklar och recensioner och liknande som står för 

marknadsföringen.
31

 

En annan forskare som studerat förändringar inom den dokumentära filmen är Marsha 

McCreadie. I Documentary Superstars: How Today’s Filmmakers are Reinventing the Form 

skriver hon om hur Michael Moore och andra filmskapare som Nick Broomfield och Werner 

                                           
28

 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”, Cinema Journal, vol. 24, No 3, Spring 1985. 
29

 Ana Vicente, ”Documentary Viewing Platforms” i Thomas Austin, Wilma de Jong (ed), Rethinking    

Documentary. New Perspectives, New Practices, New York: McGraw-Hill/Open University Press, 2008. 
30

 Vicente, s. 271. 
31

 Vicente, s. 272. 
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Herzog förnyat den dokumentära formen. Denna förnyelse inleddes i slutet av 1980-talet, när 

Michael Moore gjorde filmen Roger and Me (1989). Moore medverkar själv i filmen, som 

handlar om hans försök att få en intervju med chefen för General Motors.
32

  

McCreadie menar att denna typ av dokumentär ändå behållit många av den tidigare 

dokumentärfilmens kännetecken: som att resa till fjärran länder, och att använda kartor, grafer 

och statistik för bevisa en tes. Hon skriver att även ett socialt patos finns i många av filmerna 

samt som hon skriver ”even the dirty word ’propaganda’”.
33

 Skillnaden mot tidigare 

dokumentärer av liknande typ är att regissören är en aktör i filmen. I fallet Michael Moore så 

blir även hans egen bakgrund och erfarenhet en viktig del i filmen. 

 Marsha McCreadie skriver vidare att Morgan Spurlocks film Super Size Me (2004) var 

en helt ny form av dokumentär, där Spurlock använde sig själv som försökskanin. McCreadie 

skriver att han integrerade format hämtade både från internet och MTV i dokumentärens form 

för att tilltala en yngre generation. Till sitt syfte är filmen ändå traditionell, det finns ett socialt 

patos, där Spurlock menar att McDonalds gör människor överviktiga för att tjäna pengar.
34

 

 En dokumentärform som skiljer sig från de ovan beskrivna filmerna baseras på 

videodagböcker. Jerry Rothwell skriver i ”Filmmakers and Their Subjects”
35

 att 

videodagböcker slog igenom som form på 1980-talet och att dessa idag är en del av 

dokumentärfilmens uttrycksmedel och ett av de sätt som ny teknologi förändrat den 

dokumentära filmen. Rothwell skriver att under det sista decenniet har flera framgångsrika 

dokumentärer baserats på videodagböcker, som Werner Herzogs Grizzly Man (2005) och The 

War Tapes (Deborah Scranton, 2006).
36

 Rothwell skriver ”…what makes this material 

distinctively different from other material captured by the lens is precisely its mix of private 

and public, its ambiguous combination of intimacy and performance”.
37

 

Åsa Bergström skriver i Ninas resa. I gränslandet mellan fakta och fiktion i antologin 

Den nya svenska filmen. Kultur, kriminalitet & kakofoni om hur de dokumentära 

uttrycksformerna utvecklats under det senaste decenniet genom olika former av blandningar 

mellan fakta och fiktion, som dokusåpor och dramadokumentärer. Hon menar att dessa 

filmformer hämtar inspiration från spelfilmens dramaturgiska grepp och olika former för 
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karaktärsskapande metoder, och skriver vidare att i biografiska och dramatiserade skildringar 

används dessa metoder regelmässigt idag. Bergström använder Ninas resa (Lena Einhorn, 

2005) som ett exempel på en film där metoder från dokumentärfilm och fiktionsfilm blandats.  

Åsa Bergström menar att det saknas en diskussion i Sverige om denna typ av film.
38

 

En annan forskare som studerat medieutvecklingen i Norden är Bjørn Sørenssen. I Å fange 

virkeligheten: Dokumentarfilmens århundre skriver han om 1990-talets reality-TV. Han 

menar att programmen visar vad som framstår som verkliga scener ur livet, men att det som 

publiken ser i själva verket är hårt regisserat. Han skriver att dokumentärfilmen som form 

sedan begynnelsen hämtat inspiration från både narrativa och retoriska framställningsformer. 

Den tidiga filmen hade som enda syfte att skapa en berättelse för att underhålla publiken, i 

den klassiska dokumentärfilmen från 1920-talet och framåt användes berättelsen som ett 

retoriskt verktyg för argumentation. Sørenssen menar att reality-TV liknar den tidiga 

dokumentärfilmen genom att den fokuserar på attraktion utan argument, programmakarna är 

inte heller öppna inför sin publik med att de visar en konstruerad bild av verkligheten.
39

  

Dokumentära uttrycksformer i TV har också studerats av John Corner
40

 som använder 

uttrycket ”documentary as diversion”
41

 för att beskriva vad han menar är en ny dokumentär 

uttrycksform vid sidan av de etablerade. Han skriver ”Propagandist, expositional, or analytic 

goals are exchanged for modes of intensive or relaxed diversion- the primary viewing activity 

is onlooking and overhearing”.
42

 Han menar att ett intresse för personliga berättelser har växt 

fram, vilket innebär ett stort fokus på intervjuer och ibland även dramatiserade scener för att 

iscensätta vissa händelser.
43

  

Åsa Bergström skrev om hur viss dokumentärfilm inspirerats av fiktionsfilmens former för 

dramaturgi och karaktärsskapande, i Narration in the Fiction Film
44

 diskuterar David 

Bordwell den klassiska Hollywoodfilmens uppbyggnad. För att beskriva hur en film är 

uppbyggd använder han termerna fabula och syuzhet, där fabula står för den historia som 

berättas i filmen och syuzhet för det sätt på vilket den är uppbyggd. Att visa scener i en film i 

icke-kronologisk ordning kan till exempel användas för att skapa spänning, detta är vanligt i 
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deckare.
45

 Thomas Austin nämner filmen Grizzly Man som exempel på en dokumentärfilm 

där spänning skapas med metoder hämtade från fiktionsfilmen, publiken hålls i spänning 

genom filmens uppbyggnad.
46

 

 

Det senaste decenniets tekniska utveckling med bredbandsutbyggnad och interaktion på 

internet har gett möjlighet till utveckling av olika former av interaktiva dokumentärfilmer.  

I artikeln ”Interactive Documentary: Setting the Field”
47

 skriver Judith Aston och 

Sandra Gaudenzi om den interaktiva dokumentärfilmens bakgrund och var den befinner sig 

idag. De menar att interaktiv dokumentärfilm kan delas in i olika modus, som skiljer sig åt 

vad beträffar hur verkligheten konstrueras, de skriver “we see this thinking about i-docs as 

offering a tool as much for the co-creation of reality as for its representation”.
48 

Ett modus är att bygga digitala världar som publiken kan röra sig fritt i, som Gone 

Gitmo (Nonny de la Peña, Peggy Weil, 2007). Författarna kallar detta för ett samtalsmodus, då 

publiken för ett samtal med datorn.
49 

I ett hypertextmodus får publiken tillgång till ett videoarkiv, där de får en utforskande 

roll och kan välja vilken väg de vill följa. En film som använder denna form är Inside the 

Haiti Earthquake (Michael Gibson, 2011).
50

  

Författarna skriver att efter 2005, när allt fler i västvärlden hade fått tillgång till 

bredband, så började skapare av interaktiva dokumentärer involvera publiken i själva 

produktionsprocessen. Det kan handla om att editera online eller att filma på gatorna, Aston 

och Gaudenzi nämner filmen 18 days in Egypt (Jigar Metha, Jasmin Elayat, 2011). De kallar 

detta modus för deltagande, då det bygger på användarens deltagande i att skapa en databas 

som är öppen och under fortsatt utveckling.
51

  

Mobila applikationer och GPS har gjort det möjligt att utveckla formen ytterligare, 

Aston och Gaudenzi kallar detta för upplevelsemodus. Det skapar en upplevelse som utmanar 

deltagarnas sinnen och deras upplevelse av omgivningen. Rider Spoke (Matt Adams, 2007) 
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var en cykeltur där deltagare kunde spela in personliga meddelanden i en mobiltelefon, andra 

deltagare kunde sedan höra dessa meddelanden när de cyklade förbi samma plats.
52 

Danny Birchall har i ”Online Documentary”
53

 beskrivit olika uttrycksformer för 

dokumentärer på internet, och analyserat hur de skiljer sig från dokumentärfilm i andra 

medier. En stor skillnad är att det finns möjlighet till kommunikation mellan en skapare av ett 

verk på internet och dess publik. Den mest kända plattformen är Youtube, men det finns också 

mer specialiserade sajter där nya dokumentärfilmare får råd och stöd. Birchall nämner den 

brittiska sajten FourDocs, där det begränsade formatet på fyra minuter skapar nya 

uttrycksformer.
54

 

 

 

6. Bill Nichols betydelse för studiet av den dokumentära 

filmen 

 

Bill Nichols har sedan han publicerade sina första studier av dokumentärfilm under 1970-talet 

haft stort inflytande på forskningen inom detta område.  

I en intervju säger Nichols att han började intressera sig för dokumentärfilm på 1960-talet, 

när den handlade mycket om Vietnamkriget och frihetskamp i olika länder de filmer han sett 

tidigare var spelfilmer från Hollywood. Han var involverad i politiska aktiviteter, och det 

kändes naturligt att intressera sig för denna typ av film, speciellt som ingen annan var 

speciellt intresserad.
55

  

I Encyclopedia of the Documentary Film beskrivs hans betydelse för forskningen om 

dokumentärfilm som ”the most significant documentary scholar in the world”.
56

 Webbsajten 

Oxford Bibliographies, ger denna sammanfattning av Introduction to Documentary  

 

An expanded edition (first edition 2001) reflects the development of discourse  

on documentary in the first decade of the 20th century. Nichols, one of the  

foundational figures of documentary studies, emphasizes documentary as a  

form of social relation in which ethical considerations must be understood to 

be paramount. The book emphasizes the left-wing political legacy and avant-garde  
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aesthetics of the documentary tradition, especially in the American context.
57

 

 

Det finns dock kritik mot Bill Nichols teoretiska modeller och hur de används i många 

läroböcker i filmvetenskap utan att ifrågasättas. En av de kritiska rösterna är Stella Bruzzi, 

som har kritiserat Bill Nichols och även andra filmteoretiker för att den komplexa 

dokumentärfilmen av logistiska skäl placerats i en mall.
58

 Hon menar att Nichols och andra 

för att skapa ordning har utformat ett familjeträd där en utvecklingsform verkar följa en 

annan. Hon menar också att med de ”darwinistiska” familjeträden implicit följer en 

kvalitetshöjning över tid. Hon menar att då dokumentärfilmare nästan alltid blandar olika 

uttrycksmedel i sina filmer så blir Nichols indelning av mindre betydelse.
59

 

Till skillnad från Bruzzi menar jag att Bill Nichols själv är öppen med att 

dokumentärfilmare använder sig av olika modus i en och samma film, han menar dock att en 

viss retorisk form i filmen är av större vikt, och utifrån detta skapas filmens röst eller tilltal 

mot publiken. De modus Nichols utvecklat gör att dokumentärfilm kan studeras över tid, även 

om filmernas ämnesval har skiftat under decennierna. 

 

 

7.  Bill Nichols analysmodell 

 

I Introduction to Documentary för Bill Nichols ett resonemang om vad dokumentärfilm är, 

och hur den skiljer sig från fiktionsfilm som iscensätter verkliga händelser. I dokumentärfilm 

är bilderna och ofta även ljudet som förekommer i filmen hämtade från den verkliga eller 

historiska världen som publiken lever i. Dokumentärfilmen reproducerar inte verkligheten 

utan är ett uttryck för en viss bild av verkligheten. Frågan bör ställas om denna bild (eller 

berättelse) är formad av filmskaparen, eller av de händelser och personer som porträtteras?
60

  

 När en film indexeras som dokumentär väcks vissa förväntningar om vad det är för typ 

av film, och vilka konventioner som publiken har att förhålla sig till, Nichols använder 

uttrycket ”an institutional framework”.
61

 Dessa konventioner är ofta självklara och ifrågasätts 

inte (som voice-over som introducerades under 1930-talet) ända tills några filmskapare på 
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1950-talet gör en helt annan typ av dokumentärfilm, under påverkan både av ett annat 

samhällsklimat och av att ny teknik ger andra möjligheter. En konvention var att det länge var 

omöjligt göra en självreflexiv dokumentärfilm, då detta skulle underminera tanken med att 

filmen skulle visa verkligheten.
62

 

 Ofta kommer dokumentärfilm till i ett samspel mellan filmare och olika institutioner 

som beviljar stöd. Nichols menar att dessa bidragsgivare ger stöd till filmer som följer deras 

syn på standard och konventioner vid en viss given tidpunkt. På så sätt påverkar dessa 

institutioner vilka filmer som blir gjorda vid olika tider.
63

 

Bill Nichols skriver att de oklara definitionerna för vad en dokumentärfilm är betyder 

att filmformen fortsätter att utvecklas. Han menar dock att de distinktioner som kan göras är 

viktiga för att kunna jämförelser över tid rörande dokumentärfilmens uttrycksformer. Han 

skriver att ”These modes identify the different ways in which the voice of documentary 

manifests itself in cinematic terms. They differentiate documentaries in terms of formal 

cinematic qualities”.
64

 

Bill Nichols menar att ett modus, eller ett visst uttryckssätt, är det ramverk som 

filmskaparen använder sig av för att bygga sin film, utifrån sin egen kreativa tankeprocess.
65

 

Olika modus skiljer sig i tilltal till publiken, beroende på hur filmskaparen förhåller sig till 

filmens ämne. Om dokumentärfilmaren inte har någon egen relation till filmens ämne, vilket 

ofta var fallet i de tidiga dokumentärfilmerna, blir filmens tilltal jag talar om dem till er, vilket 

ger ett känslomässigt avstånd. I andra änden av skalan finns filmer som kan handla om en 

subkultur där filmskaparen själv är djupt involverad, tilltalet blir jag berättar om oss för er, 

vilket ger en större känslomässig närhet.
66

 

I Introduction to Documentary skiljer Bill Nichols på modus och modeller. Modus är 

kopplade till filmmediet, och handlar om hur ljud och bild arrangeras på ett visst sätt, och 

även hur filmens tilltal mot publiken sett ut, utifrån konventioner som skiftat vid olika 

tidsepoker. Modeller är uttrycksformer som fanns före filmmediet; som dagböcker, biografier 

och essäer. Nichols skriver att dokumentärfilm hör till en lång tradition av icke-fiktiva 

uttrycksformer, som fortsätter att utvecklas. Han menar vidare att modus och modeller 
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kompletterar varandra och ger en bättre förståelse för en enskild dokumentärfilms struktur.
67

 

 

7.1 Förklarande, poetiskt och observerande modus  

Bill Nichols skriver att filmer i förklarande modus använder sig av fyra grundläggande 

element för dokumentärfilm; indexikala bilder, känslomässiga associationer, 

historieberättande kvaliteter och användande av retoriska och stilistiska grepp. Dessa filmer 

ger publiken ett visst perspektiv eller framhåller en ståndpunkt i en fråga. Många filmer i 

förklarande modus har en så kallad voice-of-god kommentator, som ger en förklaring till de 

bilder som visas för att ge ett sammanhållet perspektiv. Denna typ av film har sitt ursprung i 

de dokumentärfilmer som producerades under decennierna efter ljudfilmens genombrott.
68

  

I Storbritannien växte en dokumentärfilmsrörelse med starka sociala ambitioner fram i 

mitten av 1930-talet med filmkritikern och dokumentärfilmaren John Grierson som drivande 

kraft. Housing Problems (Arthur Elton, Edgar Anstey, 1935) är ett exempel på en film av 

denna typ, den visar hur bostadssituationen såg ut för många av Londons fattiga.
69

 Idag har 

detta modus utvecklats, bland annat av filmare som Michael Moore, genom att filmskaparens 

personliga perspektiv är tydligt i filmen. Dock finns det fortfarande medieformer, som vissa 

TV-dokumentärer, som använder i princip samma uttrycksmedel som dokumentärfilmens 

pionjärer på 1930-talet.
70

 

Under samma tid existerade en annan typ av dokumentärfilm, Bill Nichols använder 

termen poetiskt modus.
71

 Filmskaparna stod nära den modernistiska avant-garde rörelsen, och 

filmernas uttrycksmedel är känslor och sinnesstämningar istället för retorik och fakta. 

Exempel på tidiga filmer som använder denna form av uttrycksmedel är Regen (Joris Ivens, 

1929) och Un chien Andalou (Den andalusiska hunden, Luis Buñuel, Salvador Dalí, 1929).
72

  

Péter Forgács är ett exempel på en nutida filmare som använder dessa uttrycksmedel i 

sina historiska dokumentärer. Nichols skriver att i Forgács filmer understryks poetiska och 

associativa kvaliteter, känslor som väcks av filmbilderna är av större vikt än överförande av 
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information om själva händelsen.
73

 Originalfilmerna kommer från judiska familjer i Ungern 

under 1930- och 1940-talet och beskriver hur de levde sina liv utan att veta vad som väntade, 

som i filmen Free Fall (1997).  

Nichols skriver att i förklarande och poetiskt modus offrades ofta ett direkt engagemang 

med individer för det större perspektivet. Filmskaparen samlade det nödvändiga råmaterialet, 

och formade det sedan för att skapa ett visst filmiskt uttryck.
74

  

 

På 1950-talet skedde stora tekniska framsteg vad beträffar filmutrustning, kamerorna blev 

betydligt lättare och ljud kunde spelas in vid filmtillfället. En rörelse som brukar kallas Direct 

cinema växte fram, tanken var att dokumentärfilm skulle skildra händelser på ett objektivt 

sätt, filmaren skulle inte påverka händelserna framför kameran. Bill Nichols kallar detta 

modus för observerande. Filmerna saknade pålagt ljud eller musik, scener repeterades inte 

och det förekom inte heller några intervjuer. Då de personer som medverkade i filmen levde 

sina vanliga liv framför kameran kom de nära filmens publik, vilket kunde leda till etiska 

frågeställningar om hur medvetna de var om hur utelämnade de blev till publiken.
75

  

Under 1960-talet följde filmare politiker på valturné i Primary (Robert Drew, 1960) och 

musiker som Bob Dylan och Rolling Stones i filmerna Don’t lock back (D. A. Pennebaker, 

1967) och Gimme Shelter (Albert och David Maysles, 1970).
76

 Man filmade också på skolor 

och institutioner, som i Frederick Wisemans High School (1968) och Titicut Follies (1967). 

Metallica: Some Kind of Monster (Joe Berlinger, Bruce Sinofsky, 2004) och Jesus Camp 

(Rachel Grady, Heidi Ewing, 2006) är exempel på filmer från 2000-talet som använder sig av 

ett observerande modus.
77

 

 

7.2  Deltagande, reflexivt och performativt modus 

På 1960-talet började filmskapare interagera med de personer eller grupper de filmade, man 

började filma ute i fält, och intervjuer blev en vanligt förekommande metod för att komma 

nära de personer som medverkade i filmen. Bill Nichols skriver ”The filmmaker enters into 

the social actor’s world through interviews, conversation, provocation, or other forms of 
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encounter, and have the power to change that world”.
78 

Denna uttrycksform hämtade inspiration både från andra medieformer som radio och 

TV, samt från socialvetenskaper som antropologi, som länge hade studerat grupper genom 

deltagande observation. Bill Nichols kallar detta modus för deltagande, det är vanligt 

förekommande i dagens dokumentärfilmer, ofta blandas intervjuer med arkivmaterial.
79

 The 

Life and Times of Rosie the Riveter (Connie Field, 1980) är exempel på en film som använder 

både intervjuer och arkivmaterial för att berätta om kvinnor som arbetade i den amerikanska 

industrin under andra världskriget. Enron: The Smartest Guys in the Room (Alex Gibney, 

2005) som handlar om företaget Enrons konkurs 2001, är också baserad på intervjuer och 

arkivmaterial. Word is Out: Stories of Some of Our Lives (Nancy Adair, Andrew Brown, 1977) 

bygger på intervjuer med homosexuella män och kvinnor i olika delar av USA.
80

 

 

Under samma tid började dokumentärfilmare skapa filmer som interagerade med publiken, 

och ställde frågor om vilken verklighet en dokumentärfilm egentligen visade, som exempel 

kunde personer i en film plötsligt visa sig vara skådespelare. Nichols kallar detta modus för 

reflexivt. I filmen Far from Poland (Jill Godmilow, 1984) diskuterar filmskaparen med 

filmens publik hur hon ska kunna berätta om fackföreningsrörelsen Solidaritet i Polen, när 

hon inte har tillgång till all information om händelserna. I Surname Viet Given Name Nam 

(Trin T. Minh-ha, 1989) intervjuas vietnamesiska kvinnor om det förtryck de upplevt i 

Vietnam efter kriget. Under filmens gång börjar det framgå för publiken att kvinnorna som 

intervjuas är skådespelare, som dessutom befinner i USA. Filmskaparen vill göra publiken 

medveten om hur filmare iscensätter berättelser, och se eller genomskåda de konventioner 

som gör att dokumentärfilm uppfattas som en bild av verkligheten.
81

 

Deltagande och reflexiva uttrycksformer har likheter genom att de bygger på ett 

interagerande från filmskaparen, med personer i filmen eller med publiken.
82

 Det finns även 

dokumentärfilmer som är djupt subjektiva där syftet med filmen ofta är att visa filmskaparens 

egen utveckling. Bill Nichols kallar detta för dokumentärfilmens performativa modus. Dessa 

filmer vill väcka publikens känslomässiga engagemang utifrån filmskaparen egna koppling 
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till filmens ämne.
83

 Ett exempel är den animerade filmen Waltz with Bashir (Ari Folman, 

2008), som handlar om filmskaparens egna upplevelser i kriget i Libanon på 1980-talet. 

 

 

8. Studie av Guldbaggevinnare 2000-2014 

 

I min studie har jag studerat filmernas form utifrån olika aspekter. En sådan aspekt är om 

filmskaparen på något sätt själv deltar i filmen, antingen i bild eller som voice-over. Om 

filmskaparen är med som voice-over, verkar han eller hon involverad i filmens berättelse? När 

en person blir intervjuad, hör man frågorna som ställs eller är frågeställaren anonym? Jag har 

också studerat filmernas ljudläggning utifrån om musik är en väsentlig del av filmens uttryck, 

eller om röster dominerar i filmen. Jag har också tittat på om filmskaparen använt 

arkivmaterial i filmen, samt om någon av filmerna verkar innehålla fiktiva inslag. 

 Utifrån denna studie har jag placerat filmerna i ett huvudsakligt modus utifrån Bill 

Nichols indelning. Några filmer har inslag av flera modus, jag har noterat detta i 

beskrivningen av filmen, men jag menar att ett modus dominerar.  

Bill Nichols menar att en studie av det filmiska uttrycksmedlet, modus, och vilken 

modell eller icke-fiktiv uttrycksform som filmaren använder kompletterar varandra. Jag tycker 

det är av vikt att även titta på filmerna utifrån denna aspekt, då filmer som placerats i olika 

modus beroende på olika filmiska uttrycksmedel kan vara av samma modell, exempelvis en 

biografi. De filmer som ingår i studien har jag valt att placera i modellerna biografi, 

självbiografi, vittnesmål, utredning-rapport, dagbok, debattinlägg, historia.  

 

8.1 Tabell över filmer 

Titel År Arkivfilm Nutid Blandad arkiv/ 

nutid 

Voice-over Modus 

Min mamma hade fjorton barn 

(Lars-Lennart Forsberg) 

2000 Ja   Ja Performativt 

Ljudmilas röst (Gunnar Bergdahl) 2001   Ja Ja Deltagande 

Muraren (Stefan Jarl) 2002   Ja  Deltagande 

Du ska nog se att det går över 

(Cecilia Neant-Falk) 

2003  Ja  Ja Performativt 
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Titel År Arkivfilm Nutid Blandad arkiv/ 

nutid 

Voice-over Modus 

Armbryterskan från Ensamheten 

(Lisa Munthe, Helen Ahlsson) 

2004  Ja   Deltagande 

Prostitution bakom slöjan (Nahid 

Persson) 

2004  Ja  Ja Deltagande 

Vikarien (Åsa Blanck, Johan 

Palmgren) 

2006  Ja   Observerande 

Nunnan (Maud Nycander) 2007  Ja  Ja Deltagande 

Maggie vaknar på balkongen 

(Ester Martin Bergsmark, Mark 

Hammarberg) 

2008  Ja   Performativt 

Ebbe - the Movie (Karin af 

Klintberg, Jane Magnusson) 

2009   Ja Ja Deltagande 

Ångrarna (Marcus Lindeen) 2010   Ja  Deltagande 

At Night I Fly (Michel Wenzer) 2011  Ja   Deltagande 

Searching for Sugar Man (Malik 

Bendjelloul) 

2012   Ja  Deltagande 

Belleville Baby (Mia Engberg) 2013   Ja Ja Performativt 

Om våld (Göran Hugo Olsson) 2014 Ja   Ja  Förklarande 

 

8.2 Filmbeskrivningar 

Min mamma hade fjorton barn (Lars-Lennart Forsberg, 2000) 

Filmen handlar om filmskaparen Lars-Lennart Forsbergs egna minnen av sin uppväxt, 

illustrerad genom familjefotografier. I filmens inledning befinner sig Lars-Lennart Forsberg 

på en kyrkogård, där han talar till sin döda mor om att han vill göra något med de familjefoton 

hon lämnat efter sig. Till sin modell är filmen en biografi över en familj, Lars-Lennart 

Forsberg talar själv till de bilder som visas, även intervjuer med hans syskon förekommer i 

filmen. Filmens upplägg är inspirerat av stumfilmens formspråk, den består av akter avdelade 

med mellantexter. I filmens inledningstext skriver Forsberg att filmen är hans personliga bild 

av familjens liv, och att han även redigerat intervjuerna med sina syskon. Tilltalet i filmen är 

jag berättar om oss för er. Lågmäld pianomusik ackompanjerar filmbilderna. 

 Då filmen är djupt personlig menar jag att den passar i performativt modus, ett inslag av 

reflekterande modus finns i Lars-Lennart Forsbergs inledande budskap om att filmen ger hans 

personliga bild av familjens liv. 

 

Ljudmilas röst (Gunnar Bergdahl, 2001) 
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I filmen berättar Ljudmila sin personliga historia om hur hennes familj drabbades vid 

kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. I filmen blandas arkivmaterial med nyfilmade intervjuer. 

Filmskaparen har valt att skapa sin berättelse utifrån Ljudmilas perspektiv, för att få en 

personlig vinkel på en historisk händelse, utifrån hennes vittnesmål kan man förstå följderna 

för många andra som hamnade i samma situation. I slutet av filmen får vi även se andra 

kvinnor som förlorade sina män vid Tjernobyl, vilket visar att Ljudmilas öde är ett exempel 

bland många andra. Filmens tilltal är jag berättar om en händelse för er, filmskaparen är inte 

själv involverad i de händelser som beskrivs i filmen. Jag menar att filmen till sin modell är 

både ett vittnesmål från en överlevande och en historisk skildring av Tjernobylkatastrofen. 

Det finns inte så mycket musikpålägg i filmen, utan Ljudmilas röst dominerar ljudbilden. 

 Jag har placerat filmen i deltagande modus, då den består av intervjuer blandat med 

arkivmaterial, filmskaparen driver ingen egen tes, utan låter Ljudmila och filmens bilder tala.  

 

Muraren (Stefan Jarl, 2002) 

Muraren är en biografisk film om skådespelaren Tommy Berggren. I filmen blandas intervjuer 

gjorda till filmen med arkivbilder från Tommy Berggrens liv och skådespelarkarriär. I 

inledningen diskuterar Tommy Berggren filmens upplägg med Stefan Jarl, de gör provscener 

där Berggren låtsas vara upprörd över att Stefan Jarl kommer hem till honom med sitt 

filmteam. Filmens tilltal är jag berättar om honom för er, dock ger filmens inledning en 

indikation på att Tommy Berggren deltagit i skapandet av filmen. I dessa scener bryter filmen 

mot det huvudsakliga tilltalet, då den biograferade personen framstår som medskapare 

tillsammans med filmens regissör. Det finns inte så mycket musikpålägg i filmen, utan 

Tommy Berggrens röst dominerar.  

Jag har placerat filmen i deltagande modus då den består av intervjuer blandade med 

arkivmaterial. Ett inslag av reflekterande modus finns i filmens inledningsscen, när 

arrangerade scener i filmen diskuteras.  

 

Du ska nog se att det går över (Cecilia Neant-Falk, 2003) 

I filmen berättar filmskaparen Cecilia Neant-Falk om hur hon som tonåring kom ut som 

lesbisk på 1980-talet, genom att sätta ut en kontaktannons i en tidning. Filmen är uppbyggd 

med videodagböcker från tre unga lesbiska kvinnor där de berättar om sina liv och 

erfarenheter. Jag uppfattar filmen som självbiografisk, genom de unga kvinnornas berättelser 

speglar Cecilia Neant-Falk sitt eget utanförskap som ung och de frågor hon sökte svar på. 
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Filmens tilltal är vi berättar om oss för er. Musiken, bland annat av Eva Dahlgren, spelar en 

stor roll för upplevelsen av filmen, och ligger mellan de talade inslagen. 

 Jag har placerar filmen i performativt modus, då den handlar om filmskaparens egen 

utveckling och är djupt subjektiv. 

 

Armbryterskan från Ensamheten (Lisa Munthe, Helen Ahlsson, 2004) 

Filmen är en biografi om armbryterskan Heidi Andersson. Vi får följa henne från livet med 

familjen i den ensligt belägna byn i Västerbotten till armbrytningstävlingar i Ryssland. 

Filmen bygger på intervjuer och filmbilder med Heidi Andersson och hennes familj. 

Filmskaparna är inte med i filmen, och hörs inte heller ställa frågor i intervjuerna. Tilltalet är 

jag (eller man) berättar om henne för er. Filmen inleds med rockmusik, även 

tävlingsscenerna i Ryssland ackompanjeras av rockmusik. Övriga delar i filmen saknar i stort 

sett musikpålägg. 

 Jag har placerat filmen i deltagande modus, då den är uppbyggd av intervjuer med Heidi 

Andersson och hennes familj 

 

Prostitution bakom slöjan (Nahid Persson, 2004) 

Filmen handlar om kvinnors situation i dagens Iran, och vad som händer de kvinnor som 

faller utanför systemet och saknar försörjning. Filmen, som bygger på intervjuer och 

filmbilder från Iran, är skapad av Nahid Persson som har sin bakgrund i Iran. Hon talar själv i 

filmen och medverkar i några scener, bland annat i filmens slut. Där säger hon att hon kan 

lämna Iran, det kan inte kvinnorna i filmen. Hon reflekterar också över att hon själv skulle 

kunnat hamna i samma situation om hon blivit kvar i landet. Jag menar att filmen till sin 

modell är ett debattinlägg, då jag uppfattar att filmskaparen vill skapa uppmärksamhet för 

situationen för kvinnor i dagens Iran. Filmens tilltal är jag berättar om oss för er, beroende på 

filmskaparens eget engagemang i filmens ämne. Icke-diegetisk musik hörs i inledningen och i 

slutet av filmen. 

 Jag har placerat filmen i deltagande modus, då den till stor del består av intervjuer.  

Den ligger nära ett förklarande modus, men bygger mer på de intervjuade personernas egna 

berättelser än på en filmskapares retoriska stilgrepp. 

 

Vikarien (Åsa Blanck, Johan Palmgren, 2006) 

Filmen handlar om hur den unge vikarien Max försöker förmedla kunskap till stökiga elever i 

en förortsskola, han får så småningom stöd av Folke, en äldre lärare. 
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Genomgående i filmen är att ingen tar någon notis om det närvarande kamerateamet. 

Filmen innehåller inga intervjuer, utan vikariens synpunkter på lärararbetet kommer fram i 

samtal med kollegor och i samtal med en vän på restaurang. Filmskaparna är helt anonyma, 

och filmens tilltal man berättar om dem för er. I filmen förkommer icke-diegetisk musik 

främst i de scener som utspelar sig utanför klassrummet, vid ett tillfälle lyssnar en person i 

filmen på klassisk musik. 

Jag placerar filmen i observerande modus, beroende på att filmteamet fungerar som en 

fluga på väggen. 

 

Nunnan (Maud Nycander, 2007) 

I filmen följer dokumentärfilmaren Maud Nycander den unga kvinnan Marta under tio års tid, 

från 1996 då hon gick i kloster till 2006. Filmen bygger på intervjuer med Marta och hennes 

familj och bilder från hemmet och klostret. I filmen finns även visst arkivmaterial i form av 

fotografier från Martas barndom. Filmskaparen Maud Nycander deltar i form av voice-over, 

och berättar om hur hon funderar över Martas livsval. Tilltalet är jag berättar om henne för er, 

filmskaparen har ett personligt tilltal när hon berättar hur hon försöker förstå Marta, men hon 

är inte själv involverad i händelserna i filmen. Den icke-diegetiska musik som finns i filmen 

ackompanjerar arkivmaterialet. Filmen innehåller även viss diegetisk musik i form av 

psalmsång 

Jag har placerat filmen i deltagande modus, då den är uppbyggd av intervjuer med 

Marta och hennes familj.  

 

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

Filmen är till största delen en videodagbok som handlar om hur Beatrice ”Maggie” 

Andersson, med kenyanskt ursprung, lever sitt liv i Sverige. I filmen framstår hon som trasig 

och plågad av minnen, hon kan inte sova på grund av duvor på balkongen, duvorna verkar 

representera en sinnesstämning som väcker svåra känslor hos henne, någon förklaring ges inte 

i filmen. Endast glimtar av hennes tidigare liv och varför hon kom till Sverige framkommer i 

filmen. I huvuddelen av filmen skildrar Maggie själv sitt liv i en videodagbok, i andra delar av 

filmen dokumenteras hennes liv av filmskaparen. I eftertexterna står Maggie som 

medskapare, filmens tilltal är jag berättar om mig för er. Icke-diegetisk musik hörs i 

utescener, där Maggie inte filmar själv. 
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 Då filmen är djupt personlig menar jag att den till sin uttrycksform passar i performativt 

modus, det finns dock inslag av poetiskt modus i form av att duvorna representerar något 

outsagt som inte förklaras i filmen. 

 

Ebbe - the Movie (Karin af Klintberg, Jane Magnusson, 2009) 

Filmen är en biografi över Ebbe Carlsson, där man försöker lösa gåtan om hur han kunde ta 

sig in i maktens korridorer. Filmen ger också en bild av hur den politiska makten fungerade 

under den tid som avspeglas i filmen. På så sätt passar den även in i modellerna utredning-

rapport och historia men jag menar att den ändå huvudsakligen är en biografi om Ebbe 

Carlsson. I filmen blandas intervjuer med arkivmaterial, och en av filmskaparna är med i form 

av voice-over, men har inget personligt engagemang i filmens ämne. Filmens tilltal är jag 

berättar om honom för er. I filmen förkommer icke-diegetisk musik främst i några scener 

mellan olika intervjuer.  

 Jag har placerat filmen i deltagande modus, då den består av intervjuer blandat med 

arkivmaterial. 

  

Ångrarna (Marcus Lindeen, 2010) 

I filmen berättar två personer om sina liv som transsexuella, och om de könsbyten som båda 

genomfört, och som de nu ångrar. Filmen inleds med att de sätter sig i stolar på en scen, och 

där inleder ett samtal om sina liv. I filmen växlas sedan detta samtal med individuella 

intervjuer samt med arkivmaterial i form av fotografier. Lågmäld musik ackompanjerar vissa 

delar av arkivmaterialet. Filmskaparen är inte synlig i filmen, några intervjufrågor hörs inte 

heller. Filmens tilltal är vi berättar om oss för er. Då filmskaparen är osynlig i filmen, så är 

det filmens huvudpersoner som talar till oss, dock vet vi inte som publik hur filmskaparen är 

involverad i filmens ämne. 

Jag har placerat filmen i deltagande modus, då den består av intervjuer blandat med 

arkivmaterial. 

 

At Night I Fly (Michel Wenzer, 2011) 

Filmen handlar om livstidsfångar i ett amerikanskt fängelse, och hur några av dem använder 

poesi och teater för att klara det hårda livet i fängelset. Filmen är uppbyggd med 

filmsekvenser från fängelset och intervjuer. Till sin modell är filmen en utredning-rapport 

som visar publiken hur människor kan överleva i fruktansvärda miljöer genom olika 

överlevnadsstrategier. Filmens tilltal är jag berättar om dem för er, filmskaparen är inte synlig 
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i filmen, men hörs i ett telefonsamtal i inledningen. Filmens ljudbild är uppfylld av intervjuer 

och diktuppläsningar, vid något enstaka tillfälle förekommer icke-diegetisk musik. Diegetisk 

musik finns i form av psalmsånger och musik från personer som spelar olika instrument. 

Då filmen till stor del bygger på intervjuer menar jag att den till sin uttrycksform passar 

i deltagande modus. Det finns dock inslag av poetiskt modus i filmens inledningsscen, då en 

dikt om livet i fängelset läses upp till bilder underifrån ett framrusande tåg 

 

Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012) 

Filmen är uppbyggd kring gåtan om artisten Sixto Rodriguez, ledtrådar till hans öde ges under 

filmens gång. I filmen blandas arkivmaterial med nyfilmade intervjuer, och animeringar 

används för att iscensätta en del scener. Till sin modell är filmen huvudsakligen en biografi, 

men skulle även passa i modellerna utredning-rapport och historia, då den förmedlar en 

tidsbild över situationen i Sydafrika under apartheid och hur musikindustrin i USA fungerade 

under 1970-talet. Tilltalet i filmen är jag berättar om honom för er, filmskaparen deltar själv i 

en intervjuscen i filmen, men är för övrigt anonym. I Searching for Sugar Man är Sixto 

Rodriguez musik av stor betydelse, den spelas genom hela filmen. Till vissa scener används 

dessutom textrader som passar till filmsekvenserna.  

 Då filmen till sin uttrycksform bygger på arkivmaterial och intervjuer passar den i 

deltagande modus. 

  

Belleville Baby (Mia Engberg, 2013) 

Belleville Baby är till sin modell en självbiografisk film som handlar om en period i 

filmskaparen Mia Engbergs liv, då hon levde i Paris. Filmen inleds med ett telefonsamtal från 

Vincent, en man som hon inte träffat sedan den tiden, utifrån detta samtal spelas filmen upp. 

Vincent har suttit tio år i fängelse, och vill nu prata med Mia om vad hon minns av deras liv 

tillsammans. Filmen består till stor del av filmade scener Paris ackompanjerat av samtal 

mellan Mia Engberg och Vincent. Det förekommer också nytagna scener som visar Mia 

Engbergs liv idag. Filmbilderna är ofta suddiga och fragmentariska, och musiken som 

ackompanjerar dem är av växlande karaktär och av stor betydelse i filmen. Filmens tilltal är 

jag berättar om mig för er, och är djupt personligt. 

Då filmen är djupt personlig menar jag den till sin uttrycksform passar i performativt 

modus, dock finns inslag av både poetiskt och reflexivt modus. De fragmentariska 

filmbilderna tillsammans med musiken ger ett poetiskt modus, och vid ett tillfälle reflekterar 

Vincent över varför Mia Engberg gör filmen.  
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Om våld (Göran Hugo Olsson, 2014) 

Filmen är en kompilationsfilm, uppbyggd av reportagefilmer om befrielsekamp som SVT:s 

utsända gjorde i olika länder i Afrika mellan 1966 och 1987. Filmens olika delar knyts ihop 

genom uppläsning av en text av författaren Frantz Fanon till de filmade sekvenserna, texten 

skrivs även över filmbilderna. I filmens inledning presenteras Frantz Fanons bok Jordens 

fördömda (1961), som handlar om den koloniserades rätt att ta till våld för att befria sig. 

De olika filmsekvenserna innehåller intervjuer med krigets offer och med de stridande 

grupperna, filmskaparen har monterat materialet för att skapa en sammanhållen narration, som 

passar ihop med innehållet i den upplästa texten. Icke-diegetisk musik i filmen är av betydelse 

för att foga ihop filmens olika delar, vid några tillfällen hörs den samtidigt som uppläsningen 

av Fanons text. Filmens tilltal är man berättar om dem för er. Filmskaparen är själv inte synlig 

i filmen, varken med röst eller bild, men jag tolkar filmen som att han drivs av ett patos att 

visa följderna av kolonialismen, vilket gör att filmen till sin modell är ett debattinlägg.  

Jag har valt att placera filmen i förklarande modus då jag menar att den använder sig av 

de fyra grundläggande element för dokumentärfilm som Bill Nichols beskriver; indexikala 

bilder, känslomässiga associationer, historieberättande kvaliteter och användande av retoriska 

och stilistiska grepp.
84

 

 

8.3 Jämförande analys av filmerna 

Modus Titel 

Förklarande  Om våld (2014) 

Observerande  Vikarien (2006) 

Deltagande Ljudmilas röst (2001), Muraren (2002), 

Armbryterskan från Ensamheten (2004), 

Prostitution bakom slöjan (2004), Nunnan 

(2007), Ebbe-the Movie (2009), Ångrarna 

(2010), At Night I Fly (2011), Searching for 

Sugar Man (2012) 

Performativt Min mamma hade fjorton barn (2000), Du 

ska nog se att det går över (2003), Maggie 
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 Nichols, s. 167. 
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vaknar på balkongen (2008), Belleville Baby 

(2011) 

 

Om man studerar filmerna utifrån tillkomstår och i vilket modus jag placerat dem, så menar 

jag att man inte kan dra några entydiga slutsatser rörande hur utvecklingen sett ut, de filmiska 

uttrycksmedlen varierar under tidsperioden. Den tidigaste filmen, Min mamma hade fjorton 

barn har jag placerat i performativt modus utifrån dess uttrycksmedel, den sista filmen, Om 

våld, i förklarande modus. Den enda filmen i en observerande uttrycksform, Vikarien, är från 

2006. Ingen filmskapare har valt att använda en reflexiv eller poetisk uttrycksform. 

De femton filmerna rör sig över ett brett fält av ämnesområden, och filmskaparnas 

personliga medverkan i filmerna är också skiftande, samt vilket tilltal de har till filmens 

publik.   

Nio filmer i studien har placerats i deltagande modus, då de bygger på en interaktion 

mellan filmskaparen och de personer som medverkar i filmen. Samtliga filmer i deltagande 

modus innehåller intervjuer, filmskaparen medverkar på något sätt i filmen (bild eller röst) i 

sju av filmerna. Det finns dock nivåer på graden av medverkan i bild eller som voice-over. 

Skalan på medverkan går mellan att filmskaparen hörs i ett telefonsamtal i filmens inledning i 

At Night I Fly till Stefan Jarls medverkan i inledningen av Muraren. Fem filmer blandar 

arkivmaterial med nyfilmade intervjuer, fyra visar huvudsakligen händelser i nutid. Filmernas 

tilltal är till största delen från en utomståendes perspektiv, det vill säga jag berättar om 

(honom, henne, dem) för er. Den film som skiljer ut sig är Ångrarna där två personer från en 

marginaliserad grupp i samhället berättar om sina personliga erfarenheter, här kan tilltalet 

sägas vara vi berättar om oss för er. Hänsyn bör dock tas till att det finns en osynlig 

filmskapare som troligen inte är från samma grupp mellan publiken och de personer som 

berättar.  

Filmerna i deltagande modus förhåller sig också på olika sätt till andra icke-fiktiva 

uttrycksformer eller modeller, jag menar att filmerna i de olika modellerna skiljer sig från 

varandra i vilket tilltal de har till publiken. Muraren, Armbryterskan från Ensamheten, Ebbe - 

the Movie, Nunnan, och Searching for Sugar Man är huvudsakligen biografiska filmer, som 

berättar sin huvudpersons historia, men utifrån varje filmskapares individuella stilgrepp. Ett 

exempel på detta är att filmskaparna bakom Ebbe - the Movie och Searching for Sugar Man 

har valt att forma sina filmer som gåtor som presenteras för publiken. 
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Ingen av de biografiska filmerna drivs av något starkt patos att förändra en orättvisa i 

samhället. Det betyder inte att de saknar starka budskap, som kan väcka tankar och känslor 

hos publiken, Nunnan kan nämnas som ett exempel. 

Jag har valt att kalla Prostitution bakom slöjan för ett debattinlägg, filmen drivs av ett 

större patos än de övriga filmerna i deltagande modus, då Nahid Persson har ett personligt 

engagemang i filmens ämne, filmen ligger nära förklarande modus, men skiljer från detta på 

grund av att de medverkande personerna i filmen själva får berätta sin historia. 

At Night I Fly passar i modellen reportage, jag menar att den liknar Prostitution bakom 

slöjan genom att den visar en skrämmande verklighet som är främmande för de flesta i 

publiken, filmskaparen är dock själv inte är involverad i filmens berättelse.  

Ångrarna och Ljudmilas röst vill jag placera i modellen vittnesmål, de berättar historier 

om sina erfarenheter som personer som drabbats av antingen samhällets förtryck eller av 

katastrofer som förändrat deras liv i grunden. De skiljer sig åt till sin uttrycksform, Ljudmilas 

röst bygger på intervjuer filmade i hennes hemstad i Ryssland och arkivmaterial från 

Tjernobyl, Ångrarna utspelar sig på en teaterscen. Det som gör dem lika är deras fokus på 

tidigare trauman i huvudpersonernas liv, och hur de lever med det idag.   

Göran Hugo Olsson har hämtat materialet till sin film Om våld från SVT:s arkiv, och 

när man ser filmen kan man reflektera över varje individuell filmares agenda och vad 

uppdragsgivaren Sveriges television hade för mål med reportaget vid tiden. Jag menar att det 

ändå är Göran Hugo Olssons film vi ser, det är han som monterat ihop reportagefilmerna med 

Fanons text. Jag har placerat filmen i förklarande modus, då filmskaparen inte interagerar med 

de personer som medverkar i filmen. I denna typ av film är kommentaren ofta viktigare än 

bilden, den knyter ihop de bilder som visas för att ge ett sammanhållet perspektiv, i Om våld 

står texten av Frantz Fanon för kommentaren. Jag tycker att denna film, tillsammans med 

Prostitution bakom slöjan, är de filmer som starkast pekar på ojämlikhet och orättvisor i 

världen, ingen av filmarna lägger dock fram förslag på lösningar.  

Jag menar att några av filmerna är i ett performativt modus, där filmskaparna är djupt 

involverade i filmens ämne. Cecilia Neant-Falk har låtit andra kvinnor skapa videodagböcker 

i Du ska nog se att det går över, och återknyter med hjälp av dessa filmer till sina egna 

erfarenheter. Mia Engberg utgår från ett telefonsamtal i Belleville Baby för att väcka minnet 

av en period i sitt liv.  

Jag har placerat Maggie vaknar på balkongen i detta modus för att det är en djupt 

personlig film och hon står som medskapare. Hon har själv valt vad hon vill filma och berätta 

av sitt liv, vad som är problematiskt är att det svårt att veta hur mycket kontroll hon hade över 



  

 

28 

slutresultatet. Min mamma hade fjorton barn är en djupt personlig film där filmskaparen Lars-

Lennart Forsberg under filmens gång har en dialog med sin döda mor. 

Vikarien skiljer ut sig från de övriga filmerna genom att filmskaparna Åsa Blanck och 

Johan Palmgren är osynliga filmen igenom, det förekommer till exempel inga intervjuer. 

Frågan kan ställas om hur mycket de ändå påverkade de medverkande i filmen genom sin 

närvaro. Tilltalet är man berättar om dem för er. Då eleverna till största delen har 

invandrarbakgrund blir detta ännu mer tydligt, vi ser livet i förorten med ett utifrånperspektiv, 

även vikarien Max och den äldre läraren Folke har en annan bakgrund än eleverna i klassen.  

 Ingen av filmskaparna gör någon reflektion av betydelse över den egna filmen eller gör 

publiken medveten om processer i filmskapandet, som urval och fiktiva iscensättningar. Det 

finns dock några korta sekvenser som kan nämnas, som att Lars-Lennart Forsberg i filmens 

inledningstext skriver att den bild av familjen som visas i filmen är hans egen, vilket implicit 

betyder att någon annan skulle kunna göra en annan film med samma material. I Belleville 

Baby frågar Vincent Mia Engberg varför hon gör denna film. Den film kommer närmast ett 

reflekterande över dokumentärfilmen som form är Muraren, där Stefan Jarl och Tommy 

Berggren iscensätter olika möjliga utformningar av filmens inledningsscen.  

 Bill Nichols skriver att uttrycksmedel i poetiskt modus är känslor och sinnesstämningar 

istället för retorik och fakta. Jag tycker inte att någon av filmerna passar in i denna 

beskrivning eller liknar de filmer som Nichols använder som exempel. Dock kan vissa scener 

i en film räknas dit, som inledningsscenen i At Night I Fly, då en dikt om livet i fängelset läses 

upp till bilder underifrån ett framrusande tåg, samt vissa scener i filmerna i performativt 

modus. I Maggie vaknar på balkongen verkar duvorna representera en sinnesstämning som 

väcker svåra känslor hos henne, någon förklaring ges inte i filmen. I Belleville Baby finns ett 

poetiskt modus i delar av filmen, där musik och bild samspelar  

 Dokumentärfilm är ju inte bara bild, ofta skapar diegetisk eller icke-diegetisk musik 

tillsammans med bilderna den stämning som filmskaparen vill förmedla. I samtliga filmer 

finns icke-diegetisk musik, ofta mellan intervjuer. Den är oftast lågmäld piano- eller 

stråkmusik. Det finns dock några filmer där jag menar att musiken är av stor betydelse för 

upplevelsen av filmen. Musikdokumentären Searching For Sugar Man har Sixto Rodriguez 

egen musik som genomgående motiv. I två av filmerna i performativt modus, Du ska nog se 

att det går över och Belleville Baby är musiken en viktig del i upplevelsen av filmen. I Om 

våld är också musiken av stor betydelse för den känsla som förmedlas i filmen, den knyter 

dessutom samman de olika filmsekvenserna.  
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 Till sist kan man reflektera över att ingen uttrycksform är självklar för någon film, 

filmskaparen har ett ämne och kan sedan välja vilken uttrycksform som passar bäst.  

 

 

9. Guldbaggefilmerna i en vidare kontext 

 

Jag vill försöka analysera de fakta om filmernas uppbyggnad och tilltal som redovisades i 

ovanstående kapitel.  

Det finns några förhållanden man särskilt kan lägga märke till i filmerna, bara två av 

filmerna, Om våld och Prostitution bakom slöjan, kan sägas ha vad Bjørn Sørenssen kallar för 

argument.
85

 Det saknas också en reflektion över vilken verklighet som visas i filmerna, inte 

heller en mer poetisk form av dokumentär finns bland filmerna. Utifrån Marijke de Valcks och 

Mimi Soetemans studie förstår man att det råder olika uppfattningar i synen på film som konst 

eller som påverkansmedel i de nomineringsgrupper som väljer ut filmer till festivaler.
86

 Hur 

de svenska filmerna förhåller till film i omvärlden kan ge en indikation över vilka kriterier 

som har premierats under 2000-talet.  

 

 

9.1 Uppbyggnad och uttrycksformer 

När jag tittar på filmerna utifrån hur de förhåller sig till trender i omvärlden, så är det tydligt 

att någon filmskapare som utnyttjar Michael Moores eller Morgan Spurlocks formspråk inte 

finns med. Både Moore och Spurlock har ju dessutom ambitioner att genom sina filmer väcka 

publikens medvetenhet i olika frågor. Man kan ställa frågan om någon regissör av den 

kalibern kanske inte får plats i Sverige idag? Speciellt Moore har ju också ifrågasatts för att 

hans filmer anses vara manipulerande, och kanske inte ”äkta dokumentärer” utifrån den 

diskussion om sanningsvärde som är förekommande inom filmfestivalernas 

jurydiskussioner.
87

  

Avsaknaden av argument i många av filmerna är intressant att studera utifrån vad detta ger 

för bild av hur filmer premieras.  
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De biografiska filmerna, som Muraren, Armbryterskan från Ensamheten, Nunnan och 

Searching for Sugar Man, berättar historier om livsöden, men jag tycker inte att de säger 

något om omvärlden eller visar på en tydlig ståndpunkt i någon fråga. John Corner använde 

uttrycket ”documentary as diversion”
88

 för att beskriva dokumentära uttrycksformer som inte 

har som mål att upplysa eller påverka. 

Några av filmerna har argument, som Om våld och Prostitution bakom slöjan. De är 

starka och berörande filmer, som med olika medel vill uttrycka något om omvärlden. 

Filmerna kommer dock inte med något förslag till lösning, som exempelvis An Inconvenient 

Truth (Davis Guggenheim, 2006) som handlar om den tidigare vicepresidenten Al Gores 

upplysningskampanj mot global uppvärmning.  

De biografiska filmerna kan alltså vara inspirerade av nya dokumentära uttrycksformer, 

då kan man också fråga sig om någon av Guldbaggevinnarna inspirerats av fiktionsfilmen, på 

det sätt som Åsa Bergström beskriver.
89

 

Searching for Sugar Man och Ebbe - the Movie har vad man kalla en deckarartad 

uppbyggnad. Båda kan studeras utifrån David Bordwells termer fabula och syuzhet,
90

 det vill 

säga utifrån historien som berättas och utifrån den form filmskaparen valt att använda. I 

Searching for Sugar Man hålls publiken i spänning rörande huvudkaraktärens öde ända till 

mitten av filmen, i Ebbe - the Movie försöker filmskaparna genom arkivmaterial lösa gåtan 

med framgångssagan Ebbe Carlsson.  

Vikarien är också en film som kan nämnas i en diskussion om inspiration från 

fiktionsfilmen. Den bygger på en observerande metod där filmarna är osynliga för publiken, 

det förekommer inga intervjuer, och de medverkande personerna agerar som om kameran inte 

var närvarande. Publiken får följa filmens karaktärer från den scen där vikarien Max första 

gången träffar klassen, till filmens sluttexter där textskyltar berättar vad som senare hände 

med personerna i filmen. Det är tydligt att flera scener i filmen är iscensatta för att ge filmen 

dess form. Scenerna när den äldre läraren Folke sätter sig i sin bil och kör från Lund till 

Stockholm leder tanken till en roadmovie, denna scen är också återkommande i filmen. Folke 

filmas också i sin lägenhet i Lund, där han lyssnar på klassisk musik. Uppenbarligen är detta 

en iscensatt scen. Kameran är osynlig, några intervjufrågor ställs inte.  
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När filmen recenserades i Svenska Dagbladet 2006-03-30 skrev recensenten ”Och som 

dokumentärt grepp är det här mycket bra: Man sätter en idé i rullning och filmar den – ja man 

kanske till och med fiktionaliserar bitar för att påvisa ett problem. Är det ’sanning’? Får man 

göra så? När resultatet är en av de mest avslöjande filmerna om det svenska skolsystemets 

brister är detta frågor av underordnad betydelse”.
91

 Här är det intressant att notera att då 

filmen vann en Guldbagge var uppenbarligen nomineringsgruppen och Guldbaggejuryn av 

samma åsikt som recensenten i Svenska Dagbladet. 

Om man tittar på hur filmskaparna använt sig av arkivmaterial, och vilken typ av 

material det rör sig om, så är Lars-Lennart Forsberg den filmare som baserat hela sin film, 

Min mamma hade fjorton barn, på privata bilder. Man kan fråga sig varför ingen annan 

svensk dokumentärfilmare (bland Guldbaggevinnarna) har arbetat på detta sätt, i omvärlden 

har exempelvis Péter Forgács använt amatörfilmer och fotografier för att skapa filmer som 

visar livet i Ungern före och efter kriget.
92

 

 

Olika former av interaktiva dokumentärer har utvecklats under det senaste decenniet, genom 

bredbandsutbyggnad och nya medieformer.
 93

 Dessa uttrycksformer finns inte med bland de 

filmer som kan nomineras, beroende på urvalskriterierna. Den interaktiva dokumentären 

innebär att filmen upplevs på olika sätt beroende på vem som utforskar den, vilket gör den 

svårbedömd i en filmfestival. Det hade dock varit intressant om någon filmskapare använt sig 

av några av dess uttrycksmedel, och reflekterat över vilken verklighet som kommer till 

uttryck i en dokumentärfilm. Jag menar att Guldbaggefilmerna tagit mer intryck av 

dokumentära uttrycksformer etablerade i TV från 1990-talet och framåt än från det senaste 

decenniets möjligheter till interaktiva filmupplevelser.  
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9.2 Guldbaggefilmerna och nomineringsprocessen 

 

Jag har ovan diskuterat filmerna huvudsakligen utifrån deras form, eventuella argument och 

påverkan från andra medieformer. I en studie av hur nomineringar och juryurval går till är 

också filmernas ämnesval av stor betydelse. 

I Marijke de Valcks och Mimi Soetemans studie om filmfestivaler visade de att inom 

jurygrupper finns olika åsikter om hur konstnärlig kvalitet ska ställas gentemot politisk 

aktualitet i dokumentärfilm.
94

 Min bedömning är att de filmerna som tydligast lyfter 

brännande frågor är Du ska nog se att det går över (hbtq-frågor), Prostitution bakom slöjan, 

(kvinnoförtryck), Vikarien, (skolpolitik, invandring, förortsproblematik), Ångrarna, (hbtq-

frågor), Om våld (politiskt förtryck och dess följder).  

Vad beträffar de biografiska filmerna så menar jag att det är svårt att bedöma hur 

konstnärlig kvalitet ska ställas mot konsten att berätta en bra historia. Om man inte studerat 

vilka andra filmer som var nominerade respektive år, eller har tillgång till Guldbaggejuryns 

diskussioner är det svårt att säga vilka kvaliteter som premierats.  

För att vidareutveckla diskussionen om hur nominerade filmer med olika uttrycksmedel 

och ämnen ställs mot varandra, så exemplifierar jag genom att närmare studera de nominerade 

dokumentärfilmerna filmerna till 2015 års Guldbaggegala.  

De nominerade filmerna, tillsammans med Om våld, var Lgh+bil+allt jag har och äger 

(Clara Bodén, 2014) och Ute på landet (Anders Jedenfors, 2014). I Svensk Filmografi 

beskrivs de nominerade filmerna på följande sätt: ”Lgh+bil+allt jag har och äger handlar om 

att värdera platser, om rörelsefrihet som norm och en reflexion kring idéen om hur ett riktigt 

liv ska gå till. En essäistisk film och del i ett större verk med samma namn innehållandes film, 

ljud och bild av produktionsbolaget Vapen och Dramatik”.
95

 

 ”Ute på landet. Mitt på den dalsländska slätten tillbringar det pensionerade paret Carlsson 

sina dagar med att göra så lite som möjligt. Under den mondäna ytan gömmer sig dock en mer 

komplex verklighet. Filmen målar varsamt fram en bild av ett par som till ytan är helt enligt 

normen men vid närmare observation extraordinär ”.
96
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I artikeln om filmfestivaler skrev Marijke de Valck och Mimi Soeteman om att det finns 

ett spänningsfält mellan estetiska kvaliteter och politiska intressen. Dessa frågeställningar 

väcker debatt bland jurydeltagare om vad som är kvalitet i en dokumentärfilm. Den slutsats 

som kan dras i fallet med de nominerade filmerna 2014 är att de ligger långt ifrån varandra 

ämnes- och formmässigt. De är utvalda från de sammanlagt nio filmer som Göteborg 

International Film Festival, Uppsala Internationella Kortfilmfestival och Tempo 

Dokumentärfestival nominerat. Jag upplever att urvalet av nominerade filmer ger vinnarjuryn 

möjlighet att premiera aktualitet vad beträffar det politiska världsläget idag, som jag menar att 

Om våld representerar, eller de mer filosofiska betraktelser som jag tolkar att de andra 

filmerna innehåller. För mig verkar urvalet av filmer representera det spänningsfält som 

Marijke de Valck och Mimi Soeteman beskriver. 

Som ytterligare exempel på hur en nomineringsgrupp kan resonera när film ska 

premieras är den debatt som väcktes i början av 2015 då Magnus Gerttens och Stefan Bergs 

film Tusen bitar (2014) om Björn Afzelius inte nominerades till en Guldbagge. Filmen var 

både en stor publikframgång och fick goda recensioner av filmkritiker.  

Kritiken mot att filmen inte nominerades handlade bland annat om att filmfestivalerna 

premierade filmer som visats där.
97

 Jannike Åhlund svarade på kritiken i en artikel i DN 16/1 

2015, ”Att festivalerna gör urvalet är förstås inte uttryck för någon korruption, utan tvärtom 

en sorts kvalitetsgarant eftersom festivalerna inte har något annat intresse än att lyfta fram den 

dokumentärfilm de anser bäst. Det inkluderar också film som har svårt att hävda sig på 

biorepertoaren”.
98

  

Hon skriver vidare att ”... i varje sammanhang där man har ett juryförfarande är det 

individernas smak och konstnärliga preferenser som avgör”.
99

 Åhlund menar att 

filmfestivalerna inte på något sätt kan tjäna på att lyfta fram en film. Thomas Elsaesser skriver 

dock att det finns en konkurrens mellan olika filmfestivaler, och att de profilerar sig genom 

sitt urval av filmer.
100

 Jag menar att när en film som visats på en svensk filmfestival vinner en 

Guldbagge borde det vara av betydelse för filmfestivalen. Implicit kan man också fundera 

över att om en film blir en stor framgång, som Tusen bitar, så får den så att säga stå på egna 

ben, och andra filmares verk lyfts fram.  

Det är värt att notera att Svenska Filminstitutet gjorde en förändring i 
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nomineringsgruppen för dokumentärfilm 2015, vilket innebär personer som inte är knutna till 

en filmfestival får inflytande över vilka filmer som nomineras.
101

  

Jag drar slutsatsen utifrån diskussionen kring 2014 års filmer att vad som är konstnärlig 

kvalitet är svårbedömt, och att andra hänsyn verkar vara med i bedömningen, i likhet med de 

resultat som Marijke de Valck och Mimi Soeteman kommer fram till i sin studie.
102

 

Hur kan man då tolka ovanstående diskussion om filmer och filmfestivaler? Jag menar 

att de filmer som belönats med en Guldbagge i Sverige inte skiljer ut sig på något sätt, om 

man jämför med de filmer som diskuteras i omvärlden för sitt samhällsengagemang och för 

sin inspiration från andra medieformer. För mig är Bjørn Sørenssens diskussion om vad han 

kallar argument av stor vikt, jag tycker att många av de svenska filmerna saknar tydliga 

argument, de är bra berättelser som väcker känslor, men en större tyngd saknas. Svenska 

Filminstitutet har beviljat stöd till alla filmer utom en, Prostitution bakom slöjan. Detta kan 

tolkas på två sätt, antingen följer de en trend som redan finns, eller så styr de trenden. 

Den enda film som fått ett stort genomslag och visats på många filmfestivaler i 

omvärlden är en musikdokumentär, Searching for Sugar Man, som jag menar belönats mer för 

sin form än för sitt innehåll. Man kan särskilt lägga märke till att någon reflektion över 

dokumentärfilmen som form inte har vunnit, inte heller en helt igenom poetisk dokumentär. 

När jag läser Jannike Åhlunds kommentar angående filmen Tusen bitar får jag intrycket att 

nomineringskommittén premierar smalare filmer, och att kommersiella framgångar på något 

sätt problematiserar bilden av den klassiska dokumentärfilmen.  

 

 

10. Slutsats och diskussion 

 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att studera om det skett någon förändring i 

guldbaggefilmernas uttryckssätt under perioden 2000-2014, hur de förhåller sig till 

internationella trender och om det utifrån filmernas uttryckssätt skulle gå att se ett mönster i 

vilken typ av filmer som vunnit en guldbagge för bästa dokumentärfilm.  

Svaret på frågan om det skett någon förändring i filmernas uttryckssätt under perioden 

2000-2014 är att filmskaparnas val av uttrycksform varierar. I den tidigaste filmen används ett 

performativt modus, i filmen från 2014 använder filmskaparen ett förklarande modus. Ett 
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deltagande modus med intervjuer är den oftast förekommande uttrycksformen. Bland filmerna 

i deltagande modus finns flera biografier, som kan väcka tankar och känslor hos publiken, 

men de drivs inte av ett starkt patos att förändra en orättvisa i samhället.  

Vad man kan lägga märke till är att ingen av filmskaparna reflekterar över hur den 

dokumentära filmen representerar verkligheten, om man inte räknar med Stefan Jarls 

humoristiska inledning i Muraren, genom att göra publiken medveten om processer i 

filmskapandet som urval och fiktiva iscensättningar. Jag kan inte heller se att någon av 

filmskaparna har influerats av det senaste decenniets interaktiva dokumentärer, där den bild 

av verkligheten som filmen visar upplevs på olika sätt beroende på vem som utforskar den. 

Om man tittar på hur filmerna förhåller sig till internationella trender så är det ingen 

filmare som använder sig av de metoder som filmare som Michael Moore och Morgan 

Spurlock utnyttjar, det vill säga att själva medverka i filmerna för att sälja in ett budskap. 

Överhuvudtaget saknas filmer där filmskaparen tydligt propagerar för sitt budskap, 

Prostitution bakom slöjan och Om våld är de filmer som starkast pekar på ojämlikhet och 

orättvisor i världen, ingen av filmskaparna lägger dock fram förslag på lösningar.  

En internationell trend som funnits inom dokumentärfilmen sedan 1980-talet är 

videodagböcker, ofta är filmskaparna själva djupt involverade i filmens ämne, denna form 

finns representerad i tre av filmerna i performativt modus. 

Marijke de Valck och Mimi Soeteman kom i sin studie fram till att fiktiva element blivit 

en mer accepterad del i dokumentärfilmer, Åsa Bergström menar att de dokumentära 

uttrycksformerna utvecklats under det senaste decenniet genom olika former av blandningar 

mellan fakta och fiktion, som dokusåpor och dramadokumentärer. Vikarien, som är den enda 

filmen i observerande modus, har delar som är tydligt fiktiva. När filmen recenserades 

menade en recensent att fiktionaliseringen av delar av filmen tjänade ett gott syfte.
103

  

Flera av filmerna innehåller arkivmaterial i form av filmer och fotografier, men bara en 

filmare, Lars-Lennart Forsberg, har helt baserat sin film på privata fotografier. 

På vilket sätt har då filmerna påverkats av internationella trender och går det att se ett 

mönster i vilken eller vilka uttrycksformer som premierats? Filmerna är dels påverkade av en 

trend som leder mot mer personliga filmer i form av videodagböcker, dels mot biografiska 

filmer där filmskaparen är mer anonym. Ingen av filmskaparna har influerats av trenden med 

filmare som själva deltar i filmens handling. Utifrån ovanstående diskussion om att det saknas 

reflektion över dokumentärfilmen som form och att filmerna saknar tydliga argument så 

                                           

103 Recension av Vikarien, Svenska Dagbladet, 2006-03-30 (2015-04-29). 



  

 

36 

menar jag att ett mönster kan urskiljas där filmernas fokus ligger på berättelsen, den används 

inte som en retorisk bakgrund till en argumentation. John Corner använde 

termen ”documentary as diversion”
104

 för att beskriva dokumentära TV-format, mitt intryck är 

att Guldbaggefilmerna har influerats av denna form. 

 

Hur kan man då tolka detta resultat? Då samtliga filmer är utvalda som bästa film var sitt år 

kan man tolka ovanstående resultat på olika sätt. Antingen är de beskrivna filmerna 

representanter för en allmän trend, som fokuserar på bra berättelser mer än på argumentation, 

inom den svenska dokumentärfilmen på 2000-talet eller så premieras filmer som har en 

berättande form framför filmer som argumenterar eller reflekterar över dokumentärfilmen 

som form, eller är mer experimentella. Man kan också fundera över svenska 

dokumentärfilmares förhållande till Svenska Filminstitutet, är det lättare att få stöd för sitt 

filmprojekt om filmen har en berättande form, istället för att vara argumenterande, reflexiv 

eller poetisk?  

För att kunna ge ett svar på frågan om vilken typ av film svenska dokumentärfilmare 

vill göra kontra vilken uttrycksform som premieras av nomineringsgrupper och jury samt av 

Svenska filminstitutet behövs mer forskning. En vidare studie över hur dokumentärfilm har 

nominerats till Guldbaggar skulle vara av intresse, för att ge en bild av vilka kvaliteter som 

belönats i Sverige. Exempelvis skulle en studie av samtliga nominerade filmer under 2000-

talet kunna visa om det finns ett mönster i urvalet. Produktionsstöd från Svenska 

Filminstitutet är ju av stor betydelse för dokumentärfilmare, att studera bidragsansökningar 

skulle kunna ge en bredare bild över vilka filmer som svenska dokumentärfilmare vill göra, 

och vilka som slutligen blir gjorda. 

Från och med 2016 års Guldbaggeutdelning har filmfestivalerna fått minskad 

representation i nomineringsgruppen för bästa dokumentärfilm, och filmer som uttagits till 

tävling på internationella dokumentärfilmfestivaler blir direktkvalificerade. Man kan tolka 

detta som att Svenska Filminstitutet vill ge ökad möjlighet för dokumentärfilmer som inte 

visats på filmfestival i Sverige att nomineras till en Guldbagge, samt minska inflytandet från 

filmfestivalerna. Det ska bli intressant att se om denna förändring får inflytande på vilken typ 

av film som nomineras, och om vi går mot en större diversifiering beroende på att fler filmer 

kvalificerar sig till nominering.  
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Käll- och litteraturförteckning 

 

Filmer 
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