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Andra berättelser väntar: nya brott, skändligheter och 

häpnadsväckande händelser. För de inblandade 

kvarstår bara att leva resten av sina liv efter denna 

tragik. Finns det utrymme för den moraliska 

reflektionen?  

(Wigorts Yngvesson 2008, s. 111) 



Abstract 
Ständigt förs diskussion om etiska dilemman inom journalistikens yrkesområden. Vad bör 

allmänheten få veta? När ska man släppa professionen och istället agera som medmänniska? 

Uppsatsen utgår från dokumentärfilmen som journalistisk berättarform. Tidigare forskning 

har fokuserat på etik gentemot läsaren eller ur filmskaparens perspektiv. Men hur upplever 

subjekten i dokumentärfilmer sin medverkan? 

Syftet med studien är att svara på ovanstående fråga. För att kunna göra det har 

begreppet ”det social kontraktet” myntats i uppsatsen, vilket påvisar oskrivna regler för hur 

en relation är utformad. Uppsatsens frågeställning är: upplever subjekten i nio svenska 

dokumentärfilmer sända mellan januari 2016 och mars 2017 att det sociala kontraktet 

upprättat mellan dem och filmskaparen har efterföljts? 

Studien som genomförts är en kvalitativ intervjustudie med nio informanter. Studiens 

resultatet visar att de flesta informanter upplevt att det sociala kontraktet efterföljs och att de, 

när så sker, upplevt processen som positiv. Subjekt som har porträtterats som hjältar är mest 

positiva kring den färdiga dokumentärfilmen. Resultatet påvisar också etiska dilemman, 

speciellt då subjekt befinner sig i psykisk ohälsa.  

Uppsatsen diskuterar och analyserar maktasymmetrier mellan parterna, motiv för 

subjekt att medverka i dokumentärfilm samt olika etiska förhållningssätt för 

dokumentärfilmare (främst i ljuset av Spelreglerna för press, radio och tv  och närhetsetiken).  

Studiens slutsats understryker vikten av en bredare diskussion, och vidare forskning, 

kring moral gentemot subjekt i dokumentärfilmer. Uppsatsen argumenterar också för att 

diskussionen skulle kunna mynna ut i ett regelverk riktat mot dokumentärfilmare.  

Nyckelord: etik, dokumentärfilm, moral, närhetsetik, subjekt.  
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1. Bakgrund och problemställning 
Intresset för dokumentärfilm i Sverige är stort – och det ökar (Karlsson 2017). Sedan 

årsskiftet 2017 har SVT ökat sin budget för film med 40 miljoner och det är inte orimligt av 

tittaren att hoppas på fler välgjorda dokumentärer i stil med Astrid, Experimenten och den 

oscarsbelönade Searching for sugarman.  

 Dokumentärfilmens styrka, att kunna berätta en komplex historia, är beroende av dess 

långa format. Berättarformen innebär en lång process för de som blir filmade, med djupare 

relationer än vad som etableras mellan nyhetsjournalistikens journalister och källor. 

Dokumentärfilmens längd adderar även ett ytterligare lager av sanningsanspråk gällande 

porträtteringen av subjekt. Den som läser en nyhetsartikel tror sig inte få en lika omfattande 

bild av personen som citeras kort som av ett subjekt den senare ser i en dokumentärfilm.  

 Med dokumentärfilmens popularitet i åtanke är det viktigt att ta ett steg åt sidan och 

fundera över eventuella baksidor. Hur upplever människorna som är med att det är? För 

personer helt utan medievana är det förmodligen både omtumlande och roligt att en 

uppmärksamhetens lampa tänds över just dem – men vad händer när lampan släcks igen? 

Och blir det någonsin svettigt med så stora strålkastare? Bäst lämpade att besvara dessa 

frågor torde just subjekten som medverkar vara, ändå är deras röster försvinnande få inom 

journalistikforskningen. Problematiken formuleras av Kate Nash, professor i media och 

kommunikation vid University of Leeds: 

While the reflections of filmmakers are revealing in themselves there is an absence in this 
discussion: the voice of the participant. With the exception of a few regret stories /.../ almost 
nothing is known about how the participant experiences the process of documentary production 
and screening. 

(2011, s. 7) 

1.1. Publicitetsregler 
Den svenska tryck- och yttrandefriheten innebär en omfattande frihet för medier att föra ut 

nyheter och åsikter, även gällande enskilda människors angelägenheter. Friheten är till viss 

del begränsad, exempelvis genom lagar mot ärekränkning. Av hänsyn till enskilda har 

medierna själva antagit publicitets och yrkesregler. Dessa är mer omfattande än lagstiftningen 

och finns samlade i Spelregler för press, radio och tv (Weibull & Wadbring 2014, s. 264; 

Journalistförbundet 2017).  Alla journalister som är anslutna till journalistförbundet förbinder 
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sig dessutom att följa reglerna: reglerna är absolut tongivande inom journalistkåren och kan 

argumenteras för att vara något som binder samman till en yrkesidentitet. 

Denna tunga bricka inom kåren är dock inte en katekes uppdelad i rätt och fel utan 

bjuder in till tolkning. Riktlinjerna ska vara ett stöd för journalister för att kunna upprätthålla 

en ansvarsfull hållning och de uppmanas till exempel att ”vara försiktiga” med 

namnpublicering och ”visa särskild hänsyn” vid intervjuer med ovana intervjuobjekt. Hur 

mycket försiktighet som är nog, eller exakt vad hänsynen innebär, är upp till journalistens 

och/eller publicistens moraliska kompass. Det innebär per se olika tolkningar och ibland 

övertramp. Spelreglernas utformning och eventuella brister är ofta uppe för diskussion och 

somliga hävdar att de behöver revideras.  

Susanne Wigorts Yngvesson, teologie doktor i etik, journalistutbildad och sittande i 

Pressens Samarbetsnämnd, argumenterar i boken Drabbad av journalistik – Moral och 

värderingar bakom rubrikerna (2008) för att koderna i de pressetiska reglerna bör förändras 

radikalt. Bland annat lyfter hon att den lösning spelreglerna ger på etiska dilemman ofta är att 

se till allmänintresset. Det leder till svåra bedömningar eftersom det inte är självskrivet vilka 

som är allmänheten eller var intresse egentligen innebär. Dessutom innebär inte en 

samstämmig tolkning av begreppet “allmänintresse” att utfallen blir lika:  

Vissa använder en princip om socialt ansvar, som innebär att åstadkomma så liten skada som 
möjligt gentemot till exempel misstänkta brottslingar eller brottsoffer. Andra utgår från en 
konsekvensneutral princip och menar att publicering alltid måste gå före censurering. 
Allmänintresset överväger då ofta för att publicera namn och bild. 

(Wigorts Yngvesson 2008, ss. 92-93) 

I ljuset av uppsatsens ämne [dokumentärfilm och subjekten däri] bör tilläggas att de 

pressetiska reglerna, som utvecklats till dagens Spelregler för press, radio och tv, kom till 

som en reaktion på den sensationsjournalistik som växte fram i takt med att rapporteringen 

om brott och olyckor ökade i slutet av 1800-talet. Fokus ligger alltjämt på nyhetsrapportering 

och hur sådan kan ske etiskt, men journalistik inrymmer även längre berättande.  

1.2. Begreppsförklaring; det sociala kontraktet 

Enligt författaren, psykiatern och psykoanalytikern Clarence Crafoord kan man i alla 

mänskliga relationer urskilja uttalade eller outtalade regler för relationens mål, form och 
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villkor (1991, ss. 132-133). Reglerna kan vara etiska, tidsbegränsade eller ekonomiska och 

relationens varaktighet beror på hur syftena uppnås och hur reglerna hålls. Vid exempelvis 

affärstransaktioner är åtaganden ofta fästa på papper medan kontraktet mellan kärlekspartner 

mer otydliga. Vissa oskrivna kontrakt förändras ”naturligt” allteftersom en form av relation 

ersätts med en annan – exempelvis barnens kontrakt till föräldrarna. Reglerna för kontraktet 

testas ibland när reglerna är oklara eller behöver ändras och förnyas.  

Även i relationen mellan filmskaparen av en dokumentärfilm och subjektet i dito 

upprättas ett slags regelverk. Från och med den initiala kontakten och vidare i arbetet finns 

förväntningar och regler för hur kontakten ska se ut och vilka åtaganden respektive parter har 

gentemot varandra. Reglerna för hur kontraktet ska utformas varierar mellan filmskapare, 

precis som alla relationers ramar varierar. Relationen mellan filmskapare och subjekt 

påverkar arbetet med dokumentärfilm. Då subjekten i dokumentärfilmer oftast inte ingått i en 

liknande relation tidigare kan det tänkas vara svårt för dem att veta hur kontraktet ”bör” se ut; 

hur den bör inledas, utvecklas och avslutas för att de ska må bra. Men vad händer om dessa 

regler av någon anledning förändras eller modifieras från det subjektet till en början 

upplevde? Dessa oskrivna regler som från början upprättats mellan filmskaparen och den 

medverkande benämns i studien: ”det sociala kontraktet”. Denna benämning har inte tagits 

upp under intervjuerna med informanterna – utan är myntat av forskarna i syfte att kunna 

analysera det insamlade materialet.  

1.3. Syfte och frågeställning 

Med ovan nämnda bakgrund är syftet med uppsatsen att undersöka hur subjekten i svenska 

dokumentärfilmer upplever sin medverkan. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med 

subjektens upplevelser – känslor, intryck samt den upplevda relationen till filmskaparen – 

som utgångspunkt. Syftet är att belysa vikten av, utvärdera och analysera subjektens 

upplevelser av att ha varit med i en dokumentärfilm. Förhoppningen är att undersökningen 

ska bringa ny kunskap kring hur enskilda personer upplever sin medverkan i journalistiska 

berättelser. 

Uppsatsens frågeställning är: Upplever subjekten i nio svenska dokumentärfilmer 

sända mellan januari 2016 och mars 2017 att det sociala kontraktet upprättat mellan dem och 

filmskaparen har efterföljts? 
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För att besvara frågeställningen kommer subjektens upplevelser undersökas genom 

hela perioden som dokumentärteamet har varit i kontakt med dem; från den första kontakten 

till studiens intervjutillfälle. Undersökningen kommer att utgå ifrån fyra underkategorier: 

● Hur upplever/-de informanterna relationen till filmskaparen? 

● Hur upplevde informanterna inspelningsprocessen? 

● Hur upplevde informanterna det sända resultatet? 

● Hur upplever/-de informanterna tiden efter att dokumentärfilmen har sänts? 

 
1.4. Avgränsning och etiska överväganden 

Då studiens fokus syftar till subjektens upplevelser behandlas inte filmskaparnas eller 

producenternas upplevelser eller meningar. (Läs vidare diskussion i avsnittet Metodkritik på 

sida 17.) Filmskapares upplevelse av etiska dilemman under filmprocessen har dock 

behandlats i tidigare forskning (Nash 2011; Aufderheiden, P., Jaszi, P., & Chandran, M. 

2009). En viktig aspekt är att uppsatsen inte vill lyfta fram vad som har hänt eller hur det var 

menat, utan istället hur det har upplevts eller uppfattats av informanterna. Därför var 

filmskaparnas upplevelser irrelevanta för studiens resultat.  

Antalet informanter är avgränsade till nio stycken med hänsyn till den begränsade 

tidsramen, uppsatsens omfång och att uppsatsen inte behandlar medverkande i 

dokumentärfilmer i vid bemärkelse. Studiens urvalsgrupp är därmed inte representativ för 

alla som har varit med i dokumentärfilmer (Johansson 2000, s. 94).  

Urvalet av- och kontakten med informanter har genomgått flera led med utgångspunkt 

i etiska och vetenskapliga principer och överväganden. Majoriteten av bortfallen har framför 

allt bottnat i geografiska, tidsmässiga och innehållsmässiga aspekter. För att informanterna 

skulle ha sina upplevelser färskt i minnet söktes informanter som medverkat i filmer sända 

eller visade första gången mellan januari 2016 och mars 2017.  

En ambition var att hitta ett urval av informanter som medverkat i svenska 

dokumentärfilmer där det kan ha uppkommit etiska dilemman i samband med informantens 

relation till filmskaparen; det vill säga filmer där det är tydligt att filmare och medverkande 

har spenderat tid tillsammans. 
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Med detta som utgångspunkt kartlades alla dokumentärfilmer som sändes för första 

gången inom den ovan nämnda tidsperioden. Kartläggningen genomfördes med hjälp av 

Svenska filminstitutets register på långfilmer som fått beviljade produktionsstöd eller 

lanseringsstöd 2016 och 2017 samt alla filmer som fanns på SVT Play. Med anledning av att 

de flesta svenska filmer som sänds får något slags ekonomiskt stöd av Svenska filminstitutet 

eller SVT valdes dessa som grundläggande källor till urvalsprocessen. Orsaken till bortfallen 

bottnade i fler aspekter:  

● Filmer som handlar om personer utanför Sverige.  

● Filmer där protagonisten har en privat relation till filmskaparen (; exempelvis 

Speglingar). 

● Filmer som producerats utanför Sverige. 

● Filmer som utspelar sig utanför Sverige. 

● Filmer som är kortare än 30 minuter. 

● Filmer som inte innehåller några tydliga protagonister utan kretsar kring ett tema (; 

exempelvis The swedish theory of love).  

● Filmer som främst bygger på arkivmaterial (; exempelvis Citizen Schein). 

● Filmer som handlar om medievana personer (; exempelvis Den unge Zlatan). 

● Filmer som handlar om personers prestationer. 

Förhoppningen var att träffa alla informanter som deltog i studien. Med anledning av att det 

är geografiskt problematiskt att möta (eller över huvud taget få tag på) subjekt utanför 

Sverige valdes dessa bort. Personer som har en privat relation till filmskaparen exkluderades 

av etiska skäl: dessa personer kan tänkas ha svårare att rikta negativ kritik mot filmen, 

filmskaparen eller sin medverkan. Studien fokuserar på subjekt vars insats i respektive film är 

förhållandevis stor; av den anledningen uteslöts filmer som är kortare än 30 minuter. Filmer 

som inte innehåller tydliga protagonister och filmer vilka främst bygger på arkivmaterial 

exkluderades med den ovan nämnda anledningen som bakgrund. Studien fokuserar på 

”vanliga människor” som inte är för allmänheten välkända och därför uteslöts medievana 

protagonister ur studien. En persons upplevelser av sin medverkan i dokumentärfilmer kan 

tänkas vara mer eller mindre problematisk med tanke på dokumentärfilmens tema. Rimligen 

medför ”idolporträtt” – det vill säga filmer som söker skildra en persons prestationer eller 
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verk – mindre emotionella risker för den vars prestationer eller verk skildras. Då uppsatsen 

ämnar undersöka även komplexa relationer exkluderades rena ”idolporträtt”.   

 Utfallet av resultatet kom att bli 20 dokumentärfilmer vars subjekt kunde falla inom 

studiens ram. 

Målsättningen var att få direktkontakt med informanterna. Dock hittades enbart en 

korrekt kontaktuppgift till en av informanterna. Den största delen av informanterna skedde 

genom ett e-mailutskick med ett missivbrev till filmskaparen vars offentliga kontaktuppgifter 

i de flesta fallen var lätta att tillhandahålla. Missivbrevet beskrev en kortfattad bakgrund och 

syftet med intervjun, att personen i fråga hade möjlighet att vara anonym samt att intervjun 

helst skulle ske genom ett fysiskt möte men att det fanns möjlighet till en telefonintervju. 15 

av de kontaktade filmskaparna svarade på missivbrevet. Den främsta anledningen till att de 

resterande fem uteslöts ur studien var att informanterna, eller filmskaparna, inte svarade på 

påminnelsen som skickades ut en vecka efter missivbrevsutskicket. Av etiska skäl ville flera 

filmskapare själva kontakta subjekten i fråga. De som inte ville medverka, eller inte svarade 

igen efter påminnelse, exkluderades. De subjekten som inte kunde ställa upp på en intervju 

inom studiens tidsperiod föll bort ur studien. 

 Urvalet av intervjupersoner kom att bestå av tio informanter. En av informanterna 

valdes att uteslutas ur studien då det var diffust om dennes funktionsnedsättning gjorde att 

personen uppfattade frågorna samt att dennes arbetsstödjare svarade på mestadelen av 

frågorna å informantens vägnar. 

Samtliga informanter godkände användandet av deras namn i uppsatsen. Efter etiska 

överväganden har informanterna dock fingerade namn i uppsatsen. Främst beror det på att de 

redan är i en potentiellt sårbar situation och att det var viktigt att uppsatsen inte på något sätt 

spädde på detta. Dessutom gör inte namnen någon skillnad för forskningens resultat eller 

giltighet. Namnen som presenteras i uppsatsen är valda utifrån vilket namn som hade 

namnsdag den dagen intervju genomfördes.  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2. Tidigare forskning 
Fältet vilket studien befinner sig inom angränsar till andra etiska områden som tidigare 

forskning har behandlat. Det är forskning som behandlar etiska dilemman gentemot personer 

som är i kontakt med journalister och etiska dilemman gentemot publiken.  

 
2.1. Etiska dilemman ur filmskaparens perspektiv  
Överlag är filmskapares och medverkandes relation ett område där forskningen är bristfällig: 

“though the relationship between filmmaker and participant is to documentary ethics, little is 

actually known about it and many assumptions can be found in the literature.” (Nash 2011, s. 

4). Speciellt bristfälligt är det med studier som tar avstamp i de medverkandes upplevelser, 

men för uppsatsen är det även relevant att se hur forskning beskriver relationen ur 

filmskaparens perspektiv.  

 Artikeln Honest Truths: Documentary Filmmakers on Ethical Challenges in Their 

Work (2009) av Patricia Aufderheide, Peter Jaszi och Mridu Chandra tar upp etiska dilemman 

som amerikanska dokumentärfilmare identifierar i sin praktik. Författarna skriver att denna 

etiska forskning inte artikulerats tidigare inom dokumentärfilm. De utgår från 45 intervjuer 

med dokumentärfilmskapare och resultatet visar att filmskaparna dagligen upplevde att det 

fanns bristande etiska standarder – både i förhållande till källorna och tittarna. Intervjustudien 

visar även att filmskaparna saknade stöd för etiska reflektioner och överläggningar under 

pressade arbetstillfällen (ibid. s. 2). Författarna beskriver att: 

Documentary filmmakers need a larger, more sustained and public discussion of ethics, and they 
also need safe zones to share questions and to report concerns. Any documentary code of ethics 
that has credibility for a eld with a wide range of practices must develop from a shared 
understanding of values, standards, and practices. A more extended and vigorous conversation is 
needed in order to cultivate such understanding in this eld of creative practice. 

(ibid. s. 21) 

Filmskaparna upplever alltså att det inte finns något tydligt att falla tillbaka på. Det beskrivs 

också att filmskaparna strävade efter att inte försätta sina källorna i fara eller få dem att må 

sämre än vad de gjorde innan förhållandet [mellan filmskaparen och källan] började (ibid. s. 

6). 

I avhandlingen Den moraliska journalisten (2006) intervjuar Wigorts Yngvesson tio 

journalister om moral, professionella ramverk och yrkesetik. Hon beskriver att svenska 
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journalister saknar en fungerande modell för för sitt arbete i praktiken; de rapporterar tvärs 

emot sitt samvete trots att de drivs av starka ideal om rättvisa. 

 

2.2. Etiska dilemman i dialog med konsumenten 

Journalistiskt innehåll styrs till viss del av publikens intresse (Jansson 2012, ss. 345-360). En 

risk som ofta framförs i och med detta är att kommersiellt gångbart utbud riskerar ta över 

annat innehåll som ur en demokratisynpunkt gagnar samhället mer när det härbärgeras av 

medborgarna. Publikens intresse kan också göra att etiska övertramp gentemot de personer 

som det journalistiska innehållet rör begås. 

 Ytterligare etiska diskussioner rör publikens rätt till sanning och hur opinion annars 

kan bli vilseledd då medier har makt att föra upp specifika frågor på agendan (Shehata 2012, 

s. 323).  

Torbjörn von Kroghs avhandling Understanding media accountability: Media 

Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010 

(2012) beskriver mediers ansvar i förhållande till publiken:  

Historically, Sjøøvaag (2010) traces the roots of journalism’s claims for a journalistic social 
contract, with negative and positive rights and obligations to social contract theory, for- mulated 
within political philosophy (see also Strömbäck, 2005). According to this view, the media have a 
certain responsibility to serve the public interest (Siebert et al., 1956; McQuail, 2003 and 2005; 
Christians et al., 2009). Public interest is an important, though contested, concept in media 
accountability theory. 

(2012, s. 6) 
  

Wigorts Yngvesson lyfter upp etiska och moraliska dilemman för journalisterna i förhållande 

till läsarna i nyhetsjournalistik (2008). Hur mycket ska man visa och vem är allmänheten? 

Hon menar att det är publiken som bekräftar journalisterna och uppmuntrar dem att fortsätta 

utsätta människor för tvivelaktiga rubriker. Hon beskriver att: “Förnedringen är satt i system 

och har blivit en cancersvulst på samhällskroppen” (ibid. s. 85).  

Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt studerar i Journalistikens etiska problem 

(1996) etiska ansvar mot publiken. De betonar vikten av mångfald och representation i 

medier. En av journalistikens grundvalar är att spegla samhället och i en ensidig bild av 
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samhället sker inte detta. De understryker också vikten av oberoende journalistik (ibid.), 

vilket för publiken är relevant för deras tilltro.  

    

2.3. Relationen mellan journalister och subjekt i medier utöver dokumentärfilm 

Tidigare studier har gjorts om hur subjekt upplever sin medverkan i andra medier än 

dokumentärfilm. Även om det inte är subjekten i just dokumentärfilmer som behandlas kan 

det finnas paralleller mellan upplevelserna hos personer som medverkat i andra medier. 

Anette Forsbergs avhandling Sorgens avtryck – Erfarenheter av medverkan som 

sörjande i journalistik om brott och olyckor (2015) rör privatpersoners upplevelse av att ha 

medverkat i medier efter att ha blivit drabbade av sorg. Resultatet visar att informanterna i 

allmänhet var nöjda med sitt deltagande och de resulterande publikationerna – främst på 

grund av att de kände sig hjälpta i sitt sorgearbete. Resultatet visar även att informanterna inte 

ångrar sin medverkan, även om vissa – särskilt de vars släktingar hade hamnat i konflikter 

med journalister – har blivit mer kritiska eller negativa mot journalistik och inte längre litar 

på journalister (ibid. s. 231). 

 Wigorts Yngvesson frågesats om subjektet känner sig “utnyttjad och förverkad eller 

har mediernas ljus hjälpt henne att bearbeta och glömma?” (2008, s. 87) är relevant. Hon 

behandlar framförallt problematiken kring människor som inte är offentliga från början, men 

som blir det på grund av olycka, brott eller avslöjande. Hon menar att publiceringar som får 

stort genomslag kan för dessa människor både ge bekräftelse och stigmatisering. Wigorts 

Yngvesson menar att händelser som för subjekten kan vara livsavgörande stundtals 

banaliseras när den förenklas för att passa journalistiska format. Hon beskriver vidare: 

I berömmelsens ögonblick kan nog uppmärksamheten både välkomnas och ge bekräftelse. Men 
sedan, när lamporna slocknar och händelsen glöms för andra, nya historier – vad sker då med 
individen?  

(ibid. s. 87) 

Wigorts Yngvesson kommer inte fram till några svar, men talande är att frågan ställs.  
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3. Teori 
Journalister har ofta som utgångspunkt att källor tycker om att prata och bli lyssnade på. Mats 

Ekström beskriver exempelvis hur privatpersoner kan ha ett intresse av att medverka i 

nyhetsjournalistiken för att någon ”äntligen är intresserad av vad de har att berätta” (1998, ss. 

3-19). Det må vara sant, men det är ett faktum utan förklaringsmodell. Av den anledningen tar 

uppsatsen avstamp i ett tvärvetenskapligt perspektiv.  

3.1. Närhetsetik i mötet med pressetiska regler i praktiken 

Filosofen Emmanuel Levinas menar att människor är beroende av varandra och att de bör 

möta varandra med tillit. I mötet med den han kallar Den Andre blir vi utlämnade till 

varandra och det innebär både makt och ömsesidigt beroende. Centralt inom hållningen är det 

krav som mötet med Den Andre ställer dig inför (Rehnsfeldt & Arman 2005). Kravet är 

ensidigt riktat till varje enskild person och det handlar om osjälviskhet (Forsberg 2015, ss. 

69-70). 

Kärnan i närhetsetiken är ansvaret för den sårbare Andre som man möter, och som 

man måste ge företräde framför egna behov. Filosofen Svein Brurås menar att ett mer 

närhetsetiskt förhållningssätt i journalistiken skulle kunna leda till mindre kritik för cynism, 

hänsynslöshet samt brist på empati, men konstaterar dock att det finns flera svårigheter med 

att applicera perspektivet på journalistiken och pressetiken. Brurås menar att närhetsetikens 

möten sker med tillit och utan baktankar, medan journalistiska möten sker utan tillit och med 

baktankar (2009, s. 133). Mötet ska leda till en produkt. Tilliten, som Levinas framhåller som 

en förutsättning för att människor ska kunna relatera till varandra, blir därmed problematisk. 

Källan blir då inte Den Andre utan en representant för sin organisation eller för den kategori 

som är tillämplig: expert, ögonvittne eller offer (ibid. s. 133).  

Forsberg beskriver ytterligare problem med att applicera närhetsetiken på 

journalistiken. Hon menar att närhetsetiken står i motsättning till journalistikens väsen och 

självbild som kritisk och oberoende sanningssökare (2015, ss. 72-73). Forsberg beskriver 

även att journalistisk etik kan bli ett etiskt och moraliskt dilemma för journalister när det 

pressetiska regelverket omsätts i praktisk handlingsetik ute på redaktionerna. Plikten att 
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informera om det som anses vara av allmänintresse sätts före hänsynen till konsekvenserna 

för den som eventuellt drabbas negativt av en publicering. Hon menar att det finns en tendens 

att undvika känsliga etiska diskussioner om utsatta och drabbade privatpersoner. Forsberg är 

inte ensam med detta resonemang, Wigorts Yngvesson pekar på samma problematik i sin 

avhandling (2006). 

Vid etiska frågor inom journalistik är, som tidigare konstaterats, Spelreglerna för 

press radio och tv en bärande bjälke. De ska genomsyra allt journalistiskt arbete, men 

fungerar i sig inte felfritt. I avhandlingen Den moraliska journalisten (2006) söker Wigorts 

Yngvesson svaret på frågan ”Vad är en god yrkesetik för journalister?”. Hon menar att svaret 

är komplext och inte enbart kan hänvisas till kårens etiska spelregler då ”etik inte är en 

samling paragrafer att slå i huvudet på folk” (ibid. s. 11) med. Hon skriver att etiken istället 

bjuder in till tolkning om vad en moralisk människa är.  

Svårigheten för journalisten är att den ska skapa en produkt samtidigt som den inte får 

bli för beroende av vad källan tycker om resultatet. Detta med tanke på att journalistik ska 

kunna göra anspråk på objektivitet och sanning. Enligt närhetsetiken behöver dock inte 

tanken på Den Andre sammanfalla med den andres uttalade önskemål – tvärtom. Det är upp 

till individen att avgöra vad Den Andre bäst behöver (2015, s. 69). På det viset handlar kravet 

i etiken också om den egna individen, på så sätt att det viktigaste i livet inte är du själv eller 

dina egna mål (ibid.).  

Studien undersöker hur subjekten upplever det sociala kontraktet mellan dem och 

filmskaparna. Därmed blir närhetsetiken som perspektiv centralt i analysen av resultatet. 

Vilket ansvar upplevde subjekten att filmskaparna tog för Den Andre [dem]? 

        

3.2. Samtalsdemokrati  

Samtalsdemokrati (ofta kallad deliberativ demokrati) är en tankeskola som förespråkar 

samtalets och kommunikationens roll för att utveckla och förstärka demokratin (Nord & 

Strömbäck 2012, s. 21). Idégivaren till detta perspektiv är den tyske filosofen och sociologen 

Jürgen Habermas som menar att idealet för demokratin är människors deltagande i de 

politiska samtalen. Den svenska demokratiutredningen menar att: ”Det kommunikativa 

sökandet efter vad som är det gemensamma bästa ökar kvaliteten i besluten, det utvecklar 

deltagarna och höjer dessutom den politiska medvetenheten” (SOU 2000:1, s. 33). Lars Nord 
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och Jesper Strömbäck menar i Medierna och demokratin (2012) att det – ur ett 

samtalsdemokratiskt perspektiv – är viktigt att journalistiken granskar hur den politiska 

makten sköts och att den tillhandahåller information om de politiska partiernas och andra 

medborgarorganisationers åsikter. De beskriver att: 

Det är även viktigt att journalistiken låter många, och inte bara samhällets eliter, komma till tals. 
Men det måste ske på jämlika villkor. Journalistiken bör motivera människor både att ta del av 
och delta i den samhälleliga politiska diskussionen. 

(ibid. s. 22) 

De beskriver vidare att det är viktigt att journalistiken tillhandahåller saklig och relevant 

information om förhållanden i verkligheten för att kunna bidra till att de politiska 

diskussionerna baseras på ett gott underlag. Enligt teorin fyller medier därmed funktionen att 

agera plattform åt frågor och att agera megafon åt personer som annars saknar en. Medier ska 

lyfta olika aspekter av frågor och berätta om saker som annars kanske inte täcks så väl.   

Denna teori är relevant för studien då den kan bidra till svaret på frågan varför subjekt 

vill vara med i dokumentärfilmer. Dessutom ger den förklaring till deras syn på medier.  

3.3. Relationer ur ett psykoanalytiskt perspektiv 

Det är psykoanalytiska teorier man stödjer sig på när man försöker förstå mänskliga 

beteenden som kan påverkas genom upprättande av ett nytt samspel med patienter (Killingmo 

& Gullestad 2011, ss. 8-20). Psykoanalytisk teori och kunskap ger insikter i hur människan 

som individ utvecklas och förhåller sig till livets konflikter och påfrestningar. (Crafoord 

1989). Det finns en rad olika teorier kring vikten av mänskliga relationer: 

 Anknytningsteori är ett psykologiskt kunskapsfält som söker förklara en del av barns 

utveckling. Teorin utgår från att barns utveckling är beroende av förälderns förmåga att möta 

och spegla barnet, och att barnet – genom speglingen – lär sig förstå sig själv och sin omvärld 

(Wennerberg 2010; Sjöström, Hägglöf & Birgitta Engström 2002). Mentaliseringsteorin tar 

avstamp ifrån anknytningsteori. Delvis utgår den från den kognitiva psykologins begrepp 

”theory of mind”, vilket syftar på människans förmåga att förstå att andra människor har ett 

medvetande. Teorin gör gällande att man – för att förstå andra och därigenom sig själv – 

behöver människor som empatiserar och sätter sig in ens upplevelser (Allen, Bateman & 

Fonagy 2008). 
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Genom dessa perspektiv bekräftar forskare att människan behöver bekräftelse och 

någon som fångar upp och svarar på hennes uttryck och känslor. Denna studie ämnar 

undersöka informanternas upplevelser av deras medverkan i dokumentärfilmer och det finns 

därför anledning att koppla ihop dessa teorier med relationerna mellan filmskaparna och 

subjektens – som analyseras i denna uppsats. 

Syftet med att lyfta fram teorierna är inte att psykologisera informanterna, eller att 

sätta ett likamedtecken mellan filmskapare och förälder samt barnet och den medverkade. 

Däremot kan dessa teorier skapa förståelse för varför människor väljer att vara med i, och 

trivas med att vara med i, dokumentärfilmer: människan behöver speglas genom andra för att 

få bekräftelse. Alla interpersonella relationer innebär spegling och mentalisering (Stern 2003) 

och  informanterna i studien är inte isolerade eller har på annat sätt varit utelämnade enbart 

till dokumentärfilmaren. Teorierna skulle därför kunna tyckas vara överflödiga, men att 

medverka i en dokumentärfilm innebär en extrem nivå av uppmärksamhet. Detta gör det 

viktigt att påpeka att uppmärksamheten inte bara är något angenämt utan ett djupt mänskligt 

behov. 

3.3.1. Kognitiv dissonans 

Man kan minnas saker på olika sätt. I vanliga fall betraktar man minnet som ett medvetet 

återkallande, men när det omedvetna minnet är i funktion upplever man ibland att man 

kommer ihåg något annat – ofta något obehagligt. Detta tror man beror på att man omedvetet 

söker efter sätt att bemästra ångest (Nilsson 2015, s. 160). 

Kognitiv dissonans är ett av de mest inflytelserika områden inom socialpsykologin. 

Teorin innebär att människor agerar – trots att det förekommer en mental dissonans inom 

dem – för att de vill undvika konflikter och för att de eftersträvar en harmoni mellan sina 

åsikter och handlingar. Dissonansen handlar om att människor värderar de intryck de 

konfronteras med utifrån sina attityder (ibid.). Socialpsykologen Björn Nilsson beskriver det 

som att: ”Om intrycken inte stämmer överens med deras övertygelse, krävs det en anpassning 

av åsikterna eller av handlingarna för att man inte ska uppleva en dissonans och därmed ett 

obehag.” (ibid.). Teorin om kognitiv dissonans handlar därför om att människan har en 

drivkraft att minska sin dissonans genom att ändra sina attityder, åsikter och handlingar. 
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Studien undersöker hur subjekten upplevde sin medverkan i dokumentärfilmer i 

efterhand – den undersöker inte subjekt som medverkar i dokumentärfilmer för tillfället 

upplever sin medverkan. Teorin om kognitiv dissonans kan ge förståelse för hur subjekt 

upplever sin medverkan i efterhand, i de fall där de kan tänkas ha upplevt en dissonans 

mellan sin attityd till att medverka och den känslomässiga reaktionen kring att ha medverkat i 

dokumentärfilmen.  

3.4. Makt i relationer 

Makt är en inneboende del av allt socialt liv och alla relationer (ibid. s. 96). Makt kan man 

ha, få ta och ge och den kan både skapa positiva och negativa konsekvenser. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv beskriver Nilsson att det finns olika källor till makt. Nilsson 

beskriver att: ”Makten att påverka ingår i en relation och finns egentligen inte hos en individ 

– det krävs minst två människor för att makten ska kunna manifesteras” (Johnson & Johnson 

2013 se Nilsson 2015, s. 96). En av dessa är Expertmakt som är ett exempel på talesättet att 

”kunskap är makt”. Denna typ av inflytande uppkommer när man tror att en person besitter 

kunskaper som kan komma till pass i en viss situation och kan fungera bra om de övriga i 

gruppen är övertygade om att personen inte agerar utifrån egna intressen (ibid. s. 103). Ett 

annat exempel på makt är Personlig makt vilket innebär att man ser upp till en person och 

strävar efter att få dennes bekräftelse. Nilsson menar att risken med denna typ av makt är att 

det kan skapa ett beroende och en okritisk inställning till personens agerande. 

  Genom att analysera relationen mellan filmskaparen och subjektet med hjälp av ett 

maktperspektiv kan man få en vidare förståelse för varför subjekten öppnar sig för 

filmskaparen – i stället för att enbart anförtro sig till en person som står dem närmre. Med 

hjälp av perspektivet kan man också belysa de fall där det har uppkommit en maktasymmetri 

i relationen och vad det kan ha för konsekvenser.  
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4. Metod 

4.1. Kvalitativa intervjuer  

Enligt Kvale och Brinkman kan den kvalitativa metoden leda till valida beskrivningar om den 

mänskliga världen och ge oss välgrundad kunskap om vår samtalsverklighet (2009, s. 63). 

Metoden är därmed en kunskapsproducerande verksamhet där forskningsfrågan ligger till 

grund för valet av metod. Kvale och Brinkmann beskriver att:  

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 
synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 
vetenskapliga förklaringarna. 

(ibid. s. 17) 

Detta går i linje med studiens syfte: att undersöka hur subjekten upplevde sin medverkan – 

utifrån deras synvinkel. Därmed användes den kvalitativa forskningsintervjun som metod för 

studien. 

Studien har utgått ifrån en halvstrukturerad intervju som, i linje med Kvales och 

Brinkmanns beskrivning av en (ibid. s. 146), metod där standardiserade frågor har ställts till 

informanterna och där svaren kritiskt har granskats och ringat in aspekter och teman för att 

kunna jämföras och analyseras (Bryman 2011, s. 413). Materialet analyserades utifrån 

meningskoncentrering som modell och uppsatsens teorier sattes därmed inom en parentes 

under intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 221-223). Texten tolkades sedan ur ett 

hermeneutiska ansatsen i syfte att ringa in teman till analysen (ibid. ss. 226-236). Målet med 

studien var att tolka informanternas svar (i enlighet med den hermeneutiska ansatsen) vilket 

betyder att det inte fanns definierade rätt och fel i svaren såväl som i tolkningen av dem. Den 

hermeneutiska forskningsansatsen handlar om hur man kommer fram till en mening och vad 

det innebär att göra detta (ibid.). Därmed var den hermeneutiska ansatsen bra lämpad för att 

förstå informanternas upplevelser vilket går i linje med uppsatsens syfte.  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4.2. Förberedelser 

Det har varit en strävan att utföra intervjun i en lugn och tyst miljö. Ett fysiskt möte 

prioriterades då intervjuaren kan bli känsligare för dynamiker i samtal ansikte mot ansikte.  

  Innan intervjun skrevs ett manus vilket innehöll frågor kategoriserade i olika 

ämnesområden som tematiskt skulle täcka forskningsfrågorna (ibid. s. 147). Det var 

nödvändigt att anpassa frågornas språkliga formuleringar utefter informanternas förmågor. 

Intervjun omfattade 33 frågor; exklusive följdfrågor i de fallen där detta kunde vara 

intressant, exempelvis då informanterna kunde utveckla svaret och skapa en större förståelse 

för upplevelsen.  

Kvale och Brinkmann menar att forskningsintervjun bygger på intervjuarens praktiska 

färdigheter snarare än en regelstyrd metod (ibid. s. 150). Fokuset för intervjuaren i denna 

studie har varit att: lyhört och empatiskt lyssna på informanten, strävat efter att vara tydlig 

och öppen, och att vara insatt i respektive film för att på så sätt skapa förtroende hos 

personen.  

4.2.1. Urvalsgrupp 

I avsnittet Avgränsning och etiska överväganden s. 4 beskrivs hur urvalsgruppen 

selekterades. 

I de fall där kontaktuppgifter blev tillhandahållna kontaktades dessa via telefon, 

Facebook eller e-post. Informanterna blev informerade, genom ett missivbrev, om studiens 

syfte, att deltagandet var frivilligt, att den fick vara anonym om så önskades samt information 

om hur lång tid intervjun uppskattningsvis skulle ta.  

 Urvalet av intervjupersoner kom att bestå av nio informanter som medverkat i 

dokumentärfilmer för första gången sända från och med januari 2016 till och med februari 

2017. Sex av dessa intervjuades per telefon. Tre intervjuades genom ett fysiskt möte vilka 

genomfördes hemma hos infromanterna i två av fallen. En intervjuades på dennes arbetsplats. 

Således resulterade detta i att studien omfattar nio informanter, här med fingerade 

namn:  

● Erik, film: om en vardagshjälte som arbetar ideellt med flyktingar – 33 minuter lång. 
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● Isak, film: om en vardagshjälte som kämpar med orättvisa arbetsvillkor – 59 minuter 

lång. 

● Liv, film: om nära relationer – 74 minuter lång. 

● Eskild, film: om den vanliga människan – 40 minuter lång. 

● Irene, film: om en vardagshjälte som kämpar mot nedskärningar i kommunen – 30 

minuter lång. 

● Ingvor, film: om att gå vidare efter en stor sorg – 79 minuter lång. 

● Ingmar, filmer (två avsnitt): om: kampen att få hem sin dotter från Syrien – 57 och 58 

minuter långa. 

● Ferdinand, film: om den vanliga människan – 59 minuter lång. 

● Marianne film: om den vanliga människan – 58 minuter lång. 

 
4.3. Metodkritik 

4.3.1. Problematiken kring studiens omfång 

En viktig aspekt att ta upp är att forskningen inte gör anspråk på en absolut sanning. Detta är 

särskilt relevant inom den kvalitativa forskningen då den har ett interaktivt och personligt 

tillvägagångssätt vilket kan påverka resultatet (Kvale och Brinkmann 2009, ss. 226-236). 

Resultatet kan däremot ge kunskap inom den egna kontexten som är en rimlig tolkning 

jämfört med andra tolkningar.  

 Undersökningens urvalsgrupp är inte representativ för alla som medverkat i en 

dokumentärfilm; inte heller för alla som medverkat i en dokumentärfilm under den 

begränsade tidsperioden. Studien är för liten för att kunna dra några slutsatser kring 

populationen “subjekts upplevelser av att medverka i dokumentärfilmer”. För att kunna dra 

vidare slutsatser – som inte enbart rör dessa informanters upplevelser – krävs en större 

urvalsgrupp. 

Vid en större studie hade det varit väsentligt att inkludera subjekt som filmskaparen 

lämnar rent geografiskt efter att inspelningen är färdig. Med anlending av studiens omfång 

och tidsperiod inkulderades ej sådana fall. 

!17



Som tidigare nämnt i avsnittet Avgränsning och etiska överväganden (s. 4) hade en 

studie om hur situationen faktiskt såg ut (och inte hur subjekten upplevde det) behövt 

inkludera filmskaparnas upplevelser. 

4.3.2. Konsekvenserna av urvalsprocessen 

Att åtta av informanterna i studien har kontaktats via filmskapare kan påverka resultatet. Man 

kan tänka att de filmskaparna som har en god relation med subjekten är mer tillmötesgående 

och villiga att ge ut subjektens kontaktuppgifter till forskare. I de fall där det sociala 

kontraktet har brutits kan man tänka att filmskaparna är mindre villiga att lämna ut subjektens 

kontaktuppgifter till forskare. Filmskaparna vilka inkluderas i denna studie upplevdes som 

tillmötesgående och måna om att förmedla kontakt med subjekten. För att få kontakt med 

subjekt som har tydliga negativa upplevelser av sin medverkan skulle man behöva lägga mer 

tid på att hitta – och få direktkontakt med – informanter. Studien undersöker hur det är att ha 

varit med i en dokumentärfilm, och inte hur det är att vara med i en dokumentärfilm. En 

hypotes är att dokumentärfilmer inte görs klart i fall där det sociala kontraktet tydligt har 

brustit. Detta på grund av att relationen inte fungerar för någon av parterna.  

Att studien inte har undersökt subjekt som medverkar i en dokumentärfilm just nu kan 

påverka resultatet i andra avseenden. Informanterna minns i efterhand, vilket kan påverka 

deras svar. Minnet är inte ett fotoalbum att gå tillbaka och bläddra i och minnen kan 

förvrängas. En hypotes är att resultatet hade fallit ut annorlunda om undersökningen hade 

utgått ifrån subjekt som är mitt uppe i en dokumentärfilmsproduktion. Med anledningen av 

att studiens målsättning var att undersöka hela processen valdes det att enbart inkludera 

färdigställda dokumentärfilmer.  

Studien har enbart syftat till subjekt som haft relativt stora roller i filmerna. Personer 

som har stora roller gestaltas ofta som protagonister – och dem man hejar på. Om studien 

istället inkluderat antagonister hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. (Läs vidare om 

detta i avsnittet Protagonisterna är hjältar på sida 36.) Hade studien istället valt att enkom 

fokusera på antihjältar – alltså protagonister som porträtteras som dåliga personer – hade 

resultatet förmodligen också då sett annorlunda ut. Dessa antihjältar är å sin sida kanske 

föremål för granskning, vilket självklart måste fortsätta finnas.  
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4.3.3. Maktasymmetri i relationen mellan intervjupersonen och intervjuaren 

Då studien undersöker relationen mellan människor och hur makten påverkar individen är det 

av betydelse att påpeka att relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen inte är 

“neutral”. Assymetrin innebär att intervjuaren har vetenskaplig kompetens och 

tolkningsmonopol och att själva intervjun är en enkelriktad dialog (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 52). Parterna är inte jämbördiga. Intervjuarna i denna undersökning var vita, födda i 

Sverige och studerade journalistik på högskola. Det gör att intervjuarna på flera sätt besatt 

privilegier. I en del fall var intervjupersonens sociokulturella position annorlunda än 

informanternas, vilket kan skapa maktasymmetri. Dessutom intervjuades i flera fall utsatta 

människor, vilket också kan bidra till maktassymetri.  

Intervjuaren bestämmer även temat, ställer frågor – som intervjupersonen förväntas 

svara på – och tolkar sedan svaren. Intervjuaren kan (mer eller mindre medvetet) manipulera i 

det fördolda för att få svar från intervjupersonen, vilket gör intervjun enkelriktad i sin form 

(ibid.). Man kan tänka att ifall subjekten har upplevt maktasymmetri i relation till 

filmskaparen kan de ha samma förhållningssätt till intervjuarna då de kan upplevas 

representera samma yrkeskår.  

Maktrelationen mellan intervjupersonen och intervjuaren uppmärksammades av en 

intervjuperson, Ingvor: 

Jag förstår precis det du är ute efter, eller det du frågar kring /.../ Det är lätt att när du nu ställer 
dina frågor till mig, att jag känner att jag inte säger något som jag inte står för. Att det känns så 
viktigt. För jag känner att du vill ha ett svar och jag kanske inte riktigt... Jag har det inte så 
tydligt som jag kanske skulle önska och som jag tror att du önskar. 

Därefter fördes en dialog om att intervjuarna nästan gjorde en metastudie då de studerade 

något de själva var en del av: relationen mellan en journalist och ett subjekt.  

Genom att vara uppmärksamma på de strukturella skillnaderna mellan personerna, 

försökte intervjupersonerna att undvika medvetna reflexiva handlingar som kan bottna i 

assymetrin. Man kan dock tänka att studiens resultatet – och informanternas svar – hade 

förändrats om intervjuarna själva hade varit subjekt i en dokumentärfilm. 
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4.4. Intervjuns utförande 

Samtliga intervjuer inleddes med att intervjuaren kort beskrev studiens syfte och 

intervjupersonen tillfrågades om den godkände att samtalet bandades i enlighet med Kvales 

och Brinkmanns riktlinjer (ibid. s. 144). Intervjupersonerna fick erbjudande om att läsa 

igenom intervjun i efterhand. Två intervjuare var på plats vid intervjutillfället – en som 

ansvarade för intervjun och en som förde anteckningar.  

I vissa fall fördjupades ämnen med hjälp av följdfrågor beroende på intervjupersonens 

svar. Frågornas ordningsföljd förändrades beroende på informanternas svar: om informanten 

själv kom in på ett visst spår tilläts den fördjupa sina svar med hjälp av frågor ur formuläret 

som rörde ämnet. Senare i intervjun återgick intervjuaren till det tidigare spåret, i linje med 

hur Kvales och Brinkmanns beskrivning av en halvstrukturerad intervju (ibid. s. 146).  

Den kvalitativa intervjun genomfördes mestadels med öppna frågor där fokuset 

kretsade kring informantens upplevelser av – och känslor kring – sin medverkan i respektive 

dokumentärfilm. Frågorna under intervjun kunde exempelvis lyda: ”Hur upplevde du att 

filmskaparen var mot dig under inspelningsprocessen?”, ”Hur kändes det att titta på filmen 

när den sändes?” och ”Hur upplever du att du har blivit skildrad i det färdiga resultatet?”. 

Dessa frågor uttrycktes under alla intervjusituationer men formulerats i olika ordalag och i 

olika ordningsföljd beroende på hur intervjun fortlöpte. I vissa fall uttrycktes även stängda 

frågor, som exempelvis: ”Skrev ni något kontrakt?”. Målsättningen har varit att formulera 

korta och enkla frågor samt att utnyttja tystnaden för att driva intervjun vidare (ibid. s. 151).  

  Med anledning av den senare meningenkoncentreringen som analysmetod gav 

intervjuaren intervjupersonen rikligt med frihet att utveckla sina historier (ibid. ss. 217-233). 

Svaren följdes sedan upp med frågor som kastade ljus över viktiga aspekter kring berättelsen 

i fråga.  

Intervjun avslutades med att intervjuaren sade: ”Jag har inga fler frågor. Har du något 

mer att ta upp som du känner att vi inte har berört än?”. Detta för att ge intervjupersonen 

tillfälle att ta upp frågor som den tänkt på under intervjun.  

Majoriteten av intervjuerna tog cirka en timme att genomföra. (Läs bilaga: 

Intervjufrågor på sida 59 för mer information om intervjuns utformning.) 
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4.5. Efter intervjun 

Efter intervjun ägnades cirka tio minuter åt reflektion mellan intervjuaren och den som förde 

anteckningar för att samla intrycket av intervjun.  

 De informanter som ville se sin resultatdel fick den skickad till sig och en dialog har 

förts där de har haft tillfälle att förtydliga vad de menar.  

Intervjuerna antecknades av en person under tiden de utfördes och är att likna vid 

semitranskriberingar – i de fall anteckningarna inte varit tillräckligt täckande har 

inspelningen lyssnats igenom och transkriberats mer utförligt.  

4.6. Meningskoncentrering 

Enligt Kvale och Brinkmann kan man med meningskoncentreringen som form analysera 

omfattande och komplexa intervjuer (ibid. s. 222). Med hänsyn till intervjuernas tidsomfång 

och de komplicerade ämnet passar det att applicera denna metod på analysen. Det centrala 

inom denna metod är att organisera svaren utifrån framträdande teman och ämnen i relation 

till forskningsfrågorna. Kvale och Brinkmanns rekommendationer för analysen är att sortera 

materialet för att kunna söka mönster och finna slutsatser kopplade till frågeställningen. 

Informanternas uttalanden jämfördes med varandra för lyfta fram likheter och skillnader. 

Slutligen framträdde en helhet av av resultatet, och undersökningens tillförlitlighet och etik 

analyserades och diskuterades.  

5. Resultat  

5.1. Intervjuresultat 

Nedan presenteras informanternas svar i ljuset av de fyra frågeställningarna: 

● Hur upplever/-de informanterna relationen till filmskaparen? 

● Hur upplevde informanterna inspelningsprocessen? 

● Hur upplevde informanterna det sända resultatet? 

● Hur upplever/-de informanterna tiden efter att dokumentärfilmen har sänts?  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5.1.1. Erik 
Erik ägde ett närlivs i en liten ort. Butiken blev en samlingspunkt för flyktingar i orten och en 

dokumentärfilmare frågade ifall han fick lov att filma i den, då han skildrade deras vardag. 

Erik säger att det gick bra och att han blev – under filmandets gång (ett drygt halvår) – 

filmens huvudperson. 

 Eriks intryck av dokumentärfilmaren var från början gott, och det stärktes med tiden. 

Erik själv är engagerad i flyktingfrågor och tyckte att dokumentärfilmarens syfte, att visa upp 

flyktingars vardag, var bra. Det gjorde även att han tyckte att inspelningsprocessen gick bra:  

Jag tyckte det var ganska kul. Just för att folk inte förstår flyktingarnas vardag och inte de 
ideella krafternas engagemang. Det kändes skönt att visa upp.  

Relationen till dokumentärfilmaren beskrivs som mycket bra. Erik berättar att han är 

genomärlig, snäll och en skicklig dokumentärfilmare. De har blivit vänner och hörs 

regelbundet i dag.  

Innan filmen var klar fick Erik titta och komma med synpunkter. Han blev också 

ombedd att förtydliga något han sagt. Den färdiga filmen tycker han är bra, även om han 

beskriver det som pinsamt att titta på sig själv som en ”hjälte”. Hans engagemang har fått 

mycket uppskattning, och det gör honom generad ”även om det så klart är smickrande”.   

5.1.2. Isak 
Isak bedriver en kamp för att få bättre arbetsvillkor. Genom det har han varit med en del i 

olika medier, eftersom han förutsatt att hans fråga gynnas av medial uppmärksamhet. En av 

hans allierade i kampen känner en dokumentärfilmare och introducerade dem för varandra. 

Isak sa ja till att vara med i en dokumentär eftersom han trodde att en sådan film ytterligare 

skulle kunna fungera som ett slagträ i hans kamp.  

 Isak fick ett gott intryck av dokumentärfilmaren och beskriver honom som ödmjuk 

och duktig på att inte märkas eller störa under tiden han filmade. Han beskriver också att de 

är lika varandra som människor: ambitiösa och lägger mycket tid på sina yrken.  

 Vid flera tillfällen ville han inte bli filmad, inte för att han kände att det var 

utmärkande känslomässigt ansträngande, eller att han tyckte att filmaren betedde sig illa utan 

för att han helt enkelt ”bara inte orkade” och ville vara i fred. Han säger att filmaren i de 
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situationerna inte var påträngande utan ödmjukt kunde få sin vilja fram. De dagar Isak 

verkligen inte ville bli filmad lät dokumentärfilmaren bli.  

 Isak beskriver inte någon direkt glädje eller upprymdhet i att bli filmad – han säger att 

han tvärtom inte tycker om att se sig själv på bild och att inte ens på sitt bröllop ville bli 

filmad. Men samtidigt var han mån om att filmen ska bli av, på grund av sin politiska kamp. 

Det gjorde att han såg på filmen som åtagande som han fick kämpa med för att den skulle 

kunna slutföras. Han uttrycker också att han inte ville att arbetet med filmen skulle ha varit 

gjort i onödan: 

Jag tackade nej när jag inte ville, det var inte svårt att säga nej. Efter ett tag vart jag själv 
angelägen om att det skulle bli en film – det är nästan flera hundra timmar material.  

  

När filmen nästan var klar fick Isak se den och lämna kommentarer. Han tyckte då att den var 

för kort och saknar personer som egentligen varit viktiga för den kamp han för, men har 

diskuterat detta med filmskaparen och säger sig ha fått tillfredsställande motiveringar till 

varför det är så. Sammantaget är han nöjd med filmen, men han tror inte att den haft den 

påverkan han hoppades på när han sa ja till att vara med (främst på grund av att den inte sänts 

på tv).  

5.1.3. Liv 

Liv har tidigare levt i en mycket destruktiv nära relation, och har dåliga erfarenheter av 

samhällets stöd i efterhand. Hon kom i kontakt med ett produktionsbolag som sökte personer 

som hade liknande erfarenheter som hon har. Hon och en producent träffades därefter ett 

antal gånger. Hon fick ett bra intryck av producenten och sa till slut ja till att vara med. Hon 

upplevde honom som ansvarstagande för situationen, och tänkte att hennes erfarenheter av 

samhällets bristande stöd skulle kunna bli synliggjort. När de började filma förklarade han att 

de fick se vad det blev för slags historia under filmandets gång, och efter ett tag sa han att han 

ville koncentrera filmen på ett av Livs barn, som i filmens början tar studenten. Han ville 

lyfta barnperspektivet i frågan, och Liv säger att hon också tyckte att det var bra och att hon 

tycker att det är en viktig fråga.  

 Livs upplevelse av processen är dock kantad av ångest och oro, även om hon också 

beskriver att hon har vuxit som människa:  
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Jag har utsatt mig själv för ångest. Jag har fått mycket positiva saker ut av det men för mig har 
det skapat mycket ångest. Vad kommer hända nu? Kommer han söka upp mig? Kommer hans 
familj söka upp mig? Men samtidigt: vilken styrka jag har. 

Relationen till fotografen beskriver Liv som blandad: när hon mådde bra var det trevligt att 

hon kom, men om något var jobbigt blev det dubbelt jobbigt att också bli filmad och det 

kändes då snarast som en belastning. Liv säger att fotografen kunde vara som ”en vän eller en 

slags psykolog”, men beskriver också tillfällen då fotografen uppträdde okänsligt och att de 

”rök ihop”. Hennes barn mådde i perioder mycket dåligt och vid de tillfällena ville hon 

skydda barnet från kameran. Det var då som det uppstod konflikt med fotografen.  

Hon trycker på att fotografen var “toppen”, en bra person, och yrkesskicklig. 

Samtidigt beskriver hon situationen som väldigt påfrestande, ett exempel är när hennes barn 

är på väg att bli inlagd på psykiatrisk klinik och fotografen vill filma:  
  

Då blev jag fruktansvärt arg. ”Lämna oss ifred”. ”Men det är det här vi behöver filma” [sa 
fotografen]. Nej, jag vet att jag blev jättearg.  

Den specifika situationen slutade med fotografen backade och inte hörde av sig på ett par 

veckor, men sedan fortsatte filmandet.   

 Liv beskriver att hon vid ett par tillfällen ville avbryta inspelningen, och det var när 

hennes barn var utomlands och mådde väldigt dåligt. Då gick barnets välmående före allt, 

och filmen blev enbart ett störningsmoment. Liv bröt i slutändan inte inspelningen utan 

fullföljde, och hon säger att det till viss del berodde på att hon och barnet skrivit kontrakt 

med produktionsbolaget om att vara med. Samtidigt säger hon att om de hade velat dra sig ur 

så hade de struntat i kontraktet:   

Det var inte det som var det viktiga. Hade jag velat hoppat av hade jag gjort det. Det hade inte 
spelat någon roll om det hade kostat pengar. 

Liv beskriver en känsla av att om man har åtagit sig något så får man också fullfölja det. 

Även om det inte var enda anledningen till att de fortsatte vara med tjänar kontraktet som en 

slags påminnelse om det här åtagandet:  

När jag mådde dåligt, eller det var rörigt omkring mig då ville jag inte göra dokumentärfilmen. 
Då kändes det som en belastning att ha det här kontraktet. 
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När Liv kände att hon ville hoppa av pratade hon och hennes barn om det sinsemellan, men 

inte med fotografen eller producenten. I de samtalen kom de överens om att det var viktigt att 

fullfölja, att det var meningsfullt att visa hur de hade det. Liv beskriver också att hon kunde 

driva på barnet att ställa upp, när det mådde bra och var undflyende av andra anledningar.  

Liv understryker att filmskaparen inte kunde ha hanterat situationen på ett annat sätt då hon 

aldrig uttryckte sin egen oro inför den. 

Hon säger att hon önskar nu att hon hade kunnat och vågat kommunicera med 

fotografen och producenten om hur hon ville ha det men att hon genomgående under 

processen inte kunde formulera sig kring egna önskemål eller behov, till följd av det hon har 

varit med om. Hon beskriver tillfällen då hon, fotografen och producenten diskuterat filmen 

och att hon då kanske hade kunnat påverka filmens innehåll, och hur hon blev porträtterad, 

genom att prata om det. Liv säger dock att hon vid de tillfällena inte hade förmågan att stå 

upp för sig själv: 
  

Jag har ju aldrig stått upp för mig, för jag har ju alltså... När man är med om en sån här 
traumatisk sak så stannar man i utvecklingen. Så jag har ju inte utvecklats som människa.  
Du fortsätter vara underkuvad och be om ursäkt för att existera… 

Liv påpekar att filmskaparna inte kunde gissat sig till vad hon tänkte kring saker som hon nu 

kan formulera att hon hade velat ha på andra sätt. Hon klandrar inte filmskaparna för de 

tillfällen som blev jobbiga för henne, utan menar att de handlade efter förmåga och kunskap. 

Hon trycker på att den kunskapen var begränsad eftersom hon inte berättade hur hon kände. 

När hon ser det färdiga resultatet tycker hon att hon stundtals framstår som en dålig 

mamma, vilket för henne är oerhört smärtsamt. Liv är mycket noga med att understryka att 

barnet har rätt till sina upplevelser och att det är bra att de synliggörs men uttrycker också att 

bilden av Liv blir skev: eftersom filmformatet är begränsat kommer inte alla bitar med, och 

tittaren förstår inte att Liv också verkligen stöttat och hjälpt barnet.  

 Förutom att lyfta frågan om att samhällets dåliga hjälp, har Liv haft en annan 

anledning till att vara med, där media också fungerar som hjälpmedel. Ifall Livs förövare 

skulle söka upp henne igen och hon ringer polisen, tänker hon sig att det hjälper ifall en 

kamera är med, vilket hon och producenten pratade om: 

Under filmningen [sa han]: ”om de inte tar det på allvar – man brukar göra det när kameran är 
med”. Det är också sorgligt. Jag kan inte vara säker på att någon tar mig på allvar. Det är därför 
det är många kvinnor som dör.  
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Ett tredje motiv för henne till att vara med var att visa att det går att överleva en sån relation 

som Liv har varit i, och att på så sätt bringa hopp till tittare.  

När filmen var färdigklippt fick Liv och hennes barn se filmen för att komma med 

synpunkter. Liv berättar att det inte blev bra för hennes del, eftersom fotografen tyckte att det 

var viktigast att tillgodose barnets önskemål om upplägg för tittandet (att se den tillsammans 

med Liv) eftersom barnet är huvudperson i filmen. Liv berättar att hon var osäker på hur hon 

skulle reagera spontant, och att hon var rädd att hennes reaktion skulle påverka hennes och 

barnets relation. Hon säger att det kändes viktigt att få se den själv för att få en stund att 

samla sig, men att fotografen då hade sagt att hon kanske inte skulle se den alls. Därför 

beslutade hon sig för att ändå se den tillsammans med barnet. I filmen finns scener som Liv 

skäms över, och det finns också scener där barnet uttrycker sig sårande om deras relation. Det 

gjorde henne ledsen, och sammantaget var upplevelsen så pass jobbig för Liv att hon blev 

tvungen att stänga av filmen:  

Att bara få en sekund att stänga ner och tänka efter. Jag mådde ju dåligt över det, och jag hade 
behövt hantera det själv första gången. Nu kunde ju jag ta det här på ett bra sätt, men jag kunde ju 
ha reagerat på ett annat sätt. [Fotografen] visste ju inte hur jag skulle reagera – det kunde ju ha 
blivit helt fel. 

Liv beskriver att hon vid det tillfället ville ändra på saker, men inte tog upp det med 

fotografen. Hon säger att hon nu i efterhand är glad att de är kvar. Hon beskriver det som att 

hon nu i efterhand förstår fotografens intentioner, och att hon önskar att hon hade ”släppt in” 

mer i de svåra situationerna, eftersom det är då som ”budskapet i filmen” blir tydligt.  

 Efter att filmen sänds har Liv och fotografen sporadisk kontakt, som Liv beskriver 

som ”lagom”. 

En sårande händelse inträffade dock när Liv tittade på en intervju med fotografen då 

den sändes på tv. På frågan om vad som var jobbigast med att göra filmen svarade fotografen 

ungefär: ”tidsbrist och planeringen”. Liv kände att fotografen – som ju varit med tillsammans 

med Liv och barnet under smärtsamma ögonblick och som Liv också betraktat som något av 

en vän – rimligen hade kunnat ange något annat än rent praktiska problem. 

Då Liv tydligt beskriver negativa känslor kopplade till sin medverkan ställs frågan om 

hon kände sig utnyttjad – trots att detta strider mot intervjuns form: 
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Jag har känt så under filmens gång, ja. För nu ska vi ju vara ärliga. Ja, annars ljuger jag. Det är 
en dubbelnatur, för jag har klivit in i det här själv. Men vi alla är ju människor. /.../ Man går 
med på saker som man tycker då, för andra, och sen helt plötsligt så känner man, men vafan – 
jag känner mig lite utnyttjad här. Så ja, det har jag känt ibland. /.../ Det vore konstigt om jag 
inte hade känt så. Men summa summarum är jag glad att vi har gjort det här. Jag ångrar inte det 
i dag.  

Slutligen säger Liv att hon är nöjd att hon var med i filmen och att om hon fick frågan 

om att spela in en ny film skulle hon svara ja. Hon beskriver det som att även om 

hennes grundmotiv till att vara med inte realiserades i filmen är den viktig på ett annat 

sätt: hon tror att den kan hjälpa andra.  

5.1.4. Eskild 

Eskild medverkar i en film som handlar om ett traditionellt bygge som årligen genomförs i en 

mindre svensk stad. Bygget blir ofta vandaliserat, vilket är tråkigt för de som arbetat med det. 

Filmskaparen kontaktade kommunen som står bakom bygget och bad att få göra en film, och 

filmandet var redan igång när Eskild kom tillbaka från sin semester. Han tyckte att det som 

han uppfattar som syftet med filmen – visa upp hur de arbetar för att förhoppningsvis få folk 

att tänka efter innan de vandaliserar bygget – är bra och han var mån om att filmen skulle bli 

gjord. Han ville bidra till att lyfta en fråga som är viktig för honom och såg filmen som något 

som kunde hjälpa till med det. Eskild är en av två arbetsledare för bygget, och beskriver att 

han närmast halkade in i filmen då den andra arbetsledaren var obekväm med kameran:  

Varför ville du vara med? 
Det ville jag inte, det bara blev så. Det fanns andra som inte var bekväma, så jag fick ta på mig 
det.  

Eskild fick ett bra intryck av filmskaparen – han beskrivs som ödmjuk, sympatisk, ambitiös 

och skicklig. Relationen beskrivs som god och alltigenom problemfri. Vid ett tillfälle ville 

filmskaparen filma när Eskild gick till doktorn, vilket Eskild inte ville eftersom han inte 

tyckte att filmen skulle fokusera på honom som person utan på bygget. Vid det tillfället tyckte 

han att filmskaparen var ”lite tjatig”, men inte så att Eskild kände sig trängd eller tyckte att 

det påverkade deras relation.  

 Själva filmandet kändes också okomplicerat, Eskild ger uttryck för en obrydd attityd 

när det gäller att stå framför kameran:  
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Ja det är som jag sa, jag ser ut så här och jag låter så här, det är bara att acceptera. det var inget 
konstigt.   

Samtidigt verkar relationen med filmskaparen ha varit mycket viktig för hans positiva 
upplevelser:  

Enbart för att det var [filmaren] skulle jag kunna ställa mig framför kameran igen. Jag var inte 
alls nervös för att se den, varken första gången eller sen. /.../ Jag har inte haft några negativa 
upplevelser alls, det har jag inte. 

5.1.5. Irene  

Filmen som Irene medverkar i kretsar kring nedskärningar i kommunen och problem som det 

medför. Hon kämpar med specifika sakfrågor som rör hennes privatliv och filmen följer 

hennes kamp.  

Irene beskriver själva filmandet som problemfritt. Men nämner att omständigheter 

runt omkring var känslomässigt ansträngande; som oron över att hennes medverkan i medier 

generellt skulle kunna påverka hennes närstående negativt.  

Relationen till filmskaparna beskriver hon som mycket god och full av tillit. Hon 

beskriver att relationen med filmskaparna var avgörande för att hon skulle vilja medverka: 

Det kanske har med att göra hur relationen stämmer, personkemin. Hade jag inte gillat dem 
hade jag inte kunnat gjort det. Det var inget konstigt med dem, det var som att vi hade känt 
varandra hela livet. De hade empatin, de förstod situationen på något sätt. /.../ De är 
supergulliga tjejer, jättebra verkligen.  

Hon formulerar också tankar kring att relationen mellan henne och filmskaparna innebar ett 

utbyte som var givande för bägge parter – de får en film och hon får ett verktyg att påverka 

genom. Irene tog själv kontakt med filmskaparna och hon beskriver att ett medialt ljus på 

frågan var avgörande för att kampen skulle ”lyckas”:  

Det är vansinnigt att något som är så självklart som [det som föranleder Irenes kamp]... Att 
man behöver ta till media och tidningar. Det är sjukt att det ska behöva vara så. Men det 
verkar vara det enda man kan påverka genom. 

Hon menar att hon hade valt att vara med i dokumentärfilmen igen på grund av detta:  

För jag har en känsla av att det har hjälpt till mycket, kommunen har påverkats mycket./.../ 
därför skulle jag göra om det, för jag märkte att man kunde påverka. 

 

Den färdiga filmen är Irene nöjd med, hon beskriver att det var starkt att se eftersom den 
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påminde om den jobbiga tiden och eftersom hon ser sin egen kamp utifrån. Men att det var 

”starkt” förstärker snarare hennes intryck av att det var en bra film. Hon uttrycker också 

glädje över att filmen blev bra för filmskaparnas skull. 

5.1.6. Ingvor 

Filmen handlar om hur man går vidare efter stor sorg: Ingvor förlorade plötsligt sin familj i 

en katastrof för ett antal år sedan. Tittarna följer henne tillsammans med andra personer som 

också förlorat närstående i samma katastrof och ser hur de arbetat för att fortsätta leva. 

Filmen skildrar också deras nuvarande relationer till varandra. Journalisten som har gjort 

filmen hade kontakt med, och filmade, Ingvor i direkt anslutning till katastrofen. Hon fick då 

ett mycket bra intryck av honom och personerna han arbetade med. Journalisten och Ingvor 

hade därefter en fortsatt kontakt och han frågade ifall hon ville medverka i en ny film om 

katastrofen när det gått tio år. Inspelningen pågick under ett år. 

Journalisten som gjort filmen har lång yrkeserfarenhet och Ingvor uppskattar hans 

tidigare arbete. Det påverkade hennes förtroende för honom och bidrog till att hon valde att 

medverka. Hon beskriver också att det kändes smickrande att vara utvald och speciell – han 

berättade att han genom sitt yrkesliv enbart behållit kontakten med Ingvor och en känd 

person.  

Han sa: ni har nåt som är annorlunda. Ert sätt att ta tillvara på livet och varandra. Klart att vi 
vart smickrade då.     

Ett annat motiv till att medverka var att det skulle kunna fungera som ett tidsdokument över 

katastrofen – om femtio år när många av de som överlevde gått bort av ålder hoppas Ingvor 

att man ska kunna se filmen och förstå vad det var som hände. Det argumentet framfördes 

först av journalisten och talade till Ingvor.  

Filmandet beskriver hon som en positiv erfarenhet, dels på grund av att fotografen var 

skicklig på att inte vara i vägen och generellt var en behaglig person, och dels på grund av att 

Ingvor kände ett stort förtroende för journalisten. Dessutom upplevde hon att det var givande 

på grund av uppmärksamheten som riktas mot den som blir filmad.  

 Under filmandets gång har Ingvor vid ett par tillfällen känt tvivel kring vad filmen 

skulle mynna ut i. Hon var mån om att det inte skulle bli en sentimental film där tittaren 
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tyckte synd om subjekten. Vid de tillfällena har hon verbaliserat sin oro, och alla inblandade 

har samlats och diskuterat. Samtalen gjorde att hon förstod journalistens ambitioner med 

filmen.  

 Genomgående beskriver Ingvor en tydlig kommunikation och en stark tillit till 

journalisten med filmen som gemensamt projekt och mål:  
  

Om man har tillit till en människa, och vi hade tillit till [journalisten], då tror ju inte vi att han 
vill skada oss. Utan vi har ett gemensamt mål. /.../  jag tror att han kände att han både ville 
göra en asbra film och aldrig på bekostnad av oss. 

Innan filmen sändes fick de medverkande se den och lämna kommentarer som Ingvor tyckte 

att journalisten härbärgerade på ett bra sätt. Hon är nöjd med slutresultatet och tycker bilden 

av henne är korrekt. 

På Ingvors initiativ arrangerade journalisten en uppföljning som alla medverkande 

deltog i. 

5.1.7. Ingmar 

Ingmars familj var i en akut situation där hans dotter var fast i ett IS-kontrollerat område i 

Syrien. Ingmar och hans familj upplevde att de inte fick någon – eller mycket dålig – hjälp av 

polis och andra myndigheter. För att belysa sin situation var de i kontakt med lokaltidningen 

som skrev om dem. Efter det blev de kontaktade av en journalist som hade stor kunskap om 

det område dottern befann sig i och som erbjöd sig att hjälpa familjen. Ingmar beskriver 

journalisten som otroligt kunnig och stöttande. Efter att de haft kontakt i en dryg månad 

frågade hon om hon fick göra en film, och familjen sa till sist ja.  

 En fotograf var hos familjen nästan dagligen och de etablerade en mycket god 

kontakt. Fotografen har samma intressen som Ingmar och hans fru, och Ingmar beskriver den 

relationen som nödvändig för att filmen skulle kunna blivit av. Han tror också att det var en 

medveten strategi från journalistens sida: 

Hon fixade en kameraman som hade samma intresse som vi, med hårdrock och så, det var ju 
smart. Vi kom ju in på musiken, parallellt pratade vi musik [när de träffades första gången, 
innan de sagt ja till att vara med i någon film]. Han slank in på ett bananskal, det har man ju 
kommit på efteråt, men inget ont i det. 
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Ingmar beskriver att de hade bra personkemi och att fotografen även blev ett stöd i den 

jobbiga process som de var mitt uppe i. Han säger att de blev som en familj, eller som mycket 

nära vänner. Efter ett tag märkte han inte heller av kameran, men vid något tillfälle hände det 

att den yrkesmässiga relationen kom emellan:  

Då om det hände nåt jobbigt och han började filma en, då kunde jag känna så här: ”trösta mig 
istället för att filma mig”. Det gjorde han ju också, men det var jobbigt också, typ när man satt 
där med massa papper och grät och fick en sån ”hur känns det nu?”-fråga. Ja, vad fan, det ser 
du väl?  

Familjen sa ja till att vara med av flera anledningar, men en stark verkar ha varit att 

journalisten var till så stor hjälp med praktiska saker, att familjen på så sätt fick förtroende för 

henne. Kemin med fotografen är en annan stark anledning, men utöver det hoppades de på att 

kunna använda sig av det mediala påslaget för att kunna lyfta frågor som var viktiga för dem, 

nämligen hur lite hjälp från samhället de fick (med att först få hem sin dotter och sedan ge 

henne adekvat bearbetning) och att visa upp att de var en vanlig familj (efter rykten om att 

dottern skulle vara IS-anhängare med mera). En bonus var att de redan höll på att 

dokumentera sin, som de befarade var deras sista, kontakt med dottern när journalisten 

frågade om de kunde tänka sig att medverka. Ingmar beskriver hur de tänkte att de genom 

filmen skulle få ut en proffsigare dokumentation än vad de själva hade kunnat åstadkomma.  

 Det sända resultatet var Ingmar också mycket nöjd över. Hans tidigare erfarenheter av 

dokumentärfilmer är att de är lite tråkiga och därför blev han särskilt glad över hur filmen 

blev:  
 
[Filmen är] otroligt spännande. /.../ man kan ju nästa säga att den blev som en actionfilm, 
själva filmen blev väldigt bra. 

När filmen var färdigklippt, en process som för Ingmar kändes utdragen och nervös, fick 

familjen se den innan det skulle sändas och påverka innehållet. Ingmar beskriver teamet som 

väldigt tillmötesgående och att det var helt självklart att allt de ville ta bort också klipptes 

bort. Saker som att ha på sig mjukisbyxor i filmen tyckte han också kändes en aning pinsamt, 

men journalisten och teamet sa att det var det som gjorde det bra – ledig klädsel gjorde det 

tydligt att det var ”äkta”. Ingmar tog in argumenten och har överseende med det pinsamma.  

 Väntan på att filmen skulle sändas upplevde Ingmar som väldigt jobbig, han beskriver 

hur han och resten av familjen var rädda för att den skulle mottas fel, att folk som såg filmen 
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skulle tro att de hittade på och tro att dottern egentligen visst var IS-anhängare. Filmen har 

tvärtom fått väldigt positivt bemötande och Ingmar beskriver stolthet och glädje i samband 

med det. Hans enda egentliga invändning mot slutresultatet är att han tycker att den är för 

kort.   

I samband med att filmen skulle sändas verkar journalisten och resten av teamet ha 

varit ett stort stöd för familjen. Ingmar beskriver en tät kontakt och mycket bra bemötande. 

Överlag verkar hela processen vara präglad av tät kommunikation och stor stöttning, från den 

inledande kontakten fram till efter att den sänds.  

 Relationen till journalisten och fotografen idag beskrivs vara god, även om den inte är 

lika tät som då de filmade:  

Nu träffas vi och fikar som vanliga människor liksom. Nu är det inte på samma sätt längre, nu 
är det ju mer normalt. Våra liv går vidare, men vi ringer och pratar med varandra och ska ses 
och grilla i maj. Den relationen är fortsatt god. Ibland tycker man att den borde va tätare, men 
samtidigt förstår man ju att det var ett projekt för dem. 

  

Sammantaget beskriver Ingmar upplevelsen med filmen positivt (även om anledningen till att 

de blev filmade var fruktansvärt traumatiskt), och han uttrycker tacksamhet mot journalisten. 

Han tror inte att hans dotter hade kommit hem ifall inte hon hade hjälpt dem. 

5.1.8. Ferdinand  

Ferdinand har en funktionsnedsättning och arbetar på en ”vanlig” arbetsplats tillsammans 

med andra personer som har funktionsnedsättningar. Detta är ett kommunalt projekt där olika 

aktörer samarbetar så att de som har en funktionsnedsättning har ett meningsfullt, riktigt 

arbete (med egen personal som stöttar) samtidigt som verksamheten de jobbar på får 

avlastning. En journalist hörde av sig till Ferdinands arbetsplats för att göra en 

dokumentärfilm, och personalen där frågade alla som arbetade ifall de ville vara med. 

Ferdinand är alltså en av flera personer som tittaren följer i filmen. 

Han beskriver relationen till journalisten som god, hon var ”trevlig” när de träffades 

första gången och han berättar att hon var likadan mot honom genom hela processen.  

Ferdinand säger att han inte tänkte så mycket på att hon var med, han arbetade på som 

vanligt – journalisten hängde bara med och var duktig på att hålla sig ur vägen.  
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Innan filmen sändes fick inte han eller någon av de andra medverkande se filmen, 

vilket däremot personalen fick. När Ferdinand väl sett filmen tyckte han att den var bra, och 

han kände sig stolt när han såg den, men också en oro för hur personer i hans närhet skulle 

reagera: 

Jag var rädd att pappa skulle skämmas. Jag var rädd att de skulle skämmas lite. Eller andra 
släktingar kanske skulle skämmas. 

Efter att filmen sändes har Ferdinand och filmskaparen inte haft kontakt, men han uttrycker 

att det hade varit roligt att träffa henne igen. Han berättar också om hur en del personer har 

känt igen honom, och berömt honom för filmen. 

5.1.9. Marianne 

Filmen som Marianne är med i kretsar kring henne och hennes bästa kompis vardag och 

framtidsutsikter i en avfolkningsort. Marianne blev kontaktad eftersom dokumentärfilmarna 

ville göra en film om en ung tjej i just den orten. Marianne beskriver att filmarna intervjuade 

flera tjejer i kompisens klass och fastnade för hennes kompis. När kompisen sa att hon oftast 

umgicks med Marianne frågade de henne också, som sa ja till att vara med. Filmskaparna 

följde med dem när de umgicks senare samma kväll, men det dröjde innan de förstod vad det 

skulle bli för slags film. Marianne trodde inledningsvis att filmarna gick i gymnasiet:  

Just första gången vi träffades /.../ då trodde jag typ att det var ett gymnasiearbete eller att det 
skulle bli en youtubefilm. Det tog ett par månader att få reda på att det skulle bli en 
dokumentärfilm som var typ en timme lång och att den skulle visas på svt. Det fick inte vi veta 
direkt, det tog ändå… ett par månader.  

Relationen till filmskaparna beskriver Marianne som god. Hon understryker att filmen tog tre 

år att filma och att de på den tiden hunnit bli nära vänner. Idag har de kontakt nästan dagligen 

via Facebook.  

 Marianne beskriver blandade känslor inför att bli filmad: det var roligt och spännande, 

men också påfrestande. Filmandet tog också längre tid än vad som var sagt från början; i 

början pratade de om drygt ett halvårs filmande:  

Det har liksom gått upp och ner. Ibland tycker jag att det var jättekul och ibland då ville jag 
bara typ... kräkas. 
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Hon upplever dokumentärfilmarna som lyhörda för hennes och hennes kompis önskemål 

angående filmens slutresultat och tillblivande. Till exempel ville inte Marianne att hennes ex-

pojkvän skulle vara med i filmen på så sätt att tittarna trodde att de fortfarande var ihop – och 

de scener där tittaren fick det intrycket klipptes därför bort. Vid ett tillfälle ville de inte att 

filmskaparna skulle följa med till ett evenemang utan ville umgås ostört med sina vänner, 

vilket då respekterades. Men Marianne beskriver samtidigt filmen som ett åtagande man inte 

bara kan strunta i, även om hon hade velat:  

Från början tyckte jag att det var roligt, att bli filmad. Sen tyckte jag att det bara var jobbigt. 
Ett tag. Då… ville jag som inte vara med längre, men vi hade ju skrivit kontrakt och så där och 
då var det ju bara att härda. 

Efter att filmen haft premiär och visats på tv har Marianne fått en del respons, mestadels 

positiv. Hon berättar om fler följare på sociala medier, men också om en tant som tyckte att 

Marianne och hennes kompis svor för mycket i filmen. Den typen av kritik tar hon inte åt sig 

av eftersom hon menar att de hade förställt sig själva ifall de inte svurit och att det i så fall 

inte hade varit en dokumentär utan en spelfilm de spelat in. Hon beskriver också att det är en 

märklig känsla att ha blivit mindre anonym nu än före filmen:  

Men, man känner sig inte så himla privat längre, eftersom man har blottat sig. För typ hela 
Sverige. 

I slutändan är Marianne nöjd med sin medverkan; hon säger att hon tycker om filmen och att 

den ger en rättvisande bild av henne. Hon säger också att hon hade valt att vara med igen om 

hon kunde göra om valet och att ifall filmskaparna hade velat göra en ny film hade hon tackat 

ja. 

  

5.2. Sammanfattning av resultat  

Syftet med studien är att synliggöra hur personer som varit med i en dokumentärfilm 

upplever sin medverkan. Detta har gjorts genom frågeställningen kring upplevelsen av det 

sociala kontrakten upprättat mellan dem och filmskaparen. Tolkningen av resultatet visar att 

fem av nio informanter upplever att det upprättade sociala kontraktet mellan dem och 

filmskaparen har efterföljts utan några problematiska inslag. Det sociala kontraktet tolkas 

som att det har brustit i ett fall.  
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Majoriteten av informanterna upplevde sin medverkan som positiv: flera uttrycker att 

de har fått en bra människa i sitt liv, att det är skönt att bli tagen på allvar, det har känts 

hedrande och att filmskaparen för dem har varit som en psykolog – någon som de har kunnat 

anförtro sig till.  

Det har av studien framkommit att tre av informanterna upplevde negativa inslag av 

de sociala kontrakten. Det tolkas som att de upplever att det upprättade kontraktet var 

besvärligt – trots att det har efterföljts. Kontraktet var för dem tydligt, men ramen medförde 

omständliga och jobbiga konsekvenser. Ena fallet är Ingmar som beskriver att det var svårt i 

en krissituation där han hellre ville bli omhändertagen än bli filmad. Det andra fallet är 

Marianne som upplevde en irritation av att filmaren var med under vissa tillfällen. Det tredje 

fallet är Ferdinand. Det är svårt att tolka om Ferdinands förstod det sociala kontraktets 

innebörd; dock beskrev han att han inte hade någon kontakt med filmskaparen idag fast att 

han skulle vilja ha det. 

Den informanten som inte upplever att det sociala kontraktet har efterföljts är Liv. 

Hon upplever att det sociala kontraktet har brustit på vissa plan och att hon känt sig utnyttjad 

då filmen spelades in. Hennes eget motiv var från början något annat än vad resultatet senare 

skulle visa sig att bli. Hon beskriver hur hon ”rykte ihop” med filmskaparen och avbröt 

inspelningsprocessen under en tid. Hon tyckte att det var jobbigt att se det färdiga resultatet 

då hon upplevde att hon porträtteras på ett sätt som medförde motstridiga känslor. Efter att 

filmen var klar beskriver hon också att fotografen kunde ha agerat på ett annat sätt som hade 

känts bättre för henne. 

6. Analys 

6.1. Intervjusvar som korresponderar med varandra 

6.1.1. Protagonisterna är hjältar 

Resultatet visar att alla informanter är nöjda med filmens resultat. Sju informanter upplevde 

att de blev rättvist skildrade i filmen. Svaren korrelerar med vilka som gestaltas som 

protagonister. Filmerna skiljer sig åt och informanterna gestaltas i olika grad som 

protagonister, men det går att skönja ett mönster: de som tydligt porträtteras som 
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protagonister upplevde relationen till filmskaparna som god och processen som smärtfri. 

Protagonister i modern populärkultur gestaltas ofta som berättelsens hjälte och den tittaren 

”hejar på”. 

Två av informanterna har en tudelad syn på hur de gestaltas i filmerna: Liv upplever 

att hon skulle velat lyfta fram andra aspekter som hade gjort hennes bild mer rättvis. Hon är 

den informant som tydligt avviker från det resterande resultatet och är inte protagonist i 

filmen. Den andra informanten är Ferdinand. Han tyckte det var pinsamt att se sig själv göra 

konstiga saker och var orolig för vad familjen skulle säga. Ferdinand filmades i grupp 

tillsammans med de andra på sitt jobb, och är den av protagonisterna som bedöms som 

”minst” protagonist.  

Ett exempel på hur en medverkandes upplevelser hade kunna skilja sig från 

protagonistens syns i den film som Isak medverkat i. Filmen handlar om Isaks fackliga kamp 

som är tätt sammankopplad med hans arbete. Det framkommer i filmen att han lägger mycket 

av sin vakna tid på arbetet och kampen vilket skapar en konflikt i hans familj. Under 

inspelningsprocessen skiljer sig Isak och hans fru, vilket också gestaltas i filmen. I en scen – 

som utspelas innan de fattar beslutet – sitter de och pratar i soffan och frun uttrycker att han 

försummar familjen genom sin kamp och att hon tycker att Isak behöver välja mellan 

familjen och striden. Om studien istället för Isak hade inkluderat hans fru hade resultatet 

eventuellt fått ett annat utfall.  

Att filmens innehåll påverkat informanternas relation till filmskaparen exemplifieras 

på följande sätt av Irene: ”Det var ju ett sådant tema också, där det liksom inte kan bli fel”. 

Hon beskriver flera positiva händelser som hänt i samband med filmen hon medverkat i. 

Eftersom hennes medverkan i filmen är tätt sammankopplad till hennes kamp är det svårt att 

urskilja om de positiva erfarenheterna är en följd av att ha varit med i dokumentärfilmen eller 

om upplevelsen hade varit densamma ifall dokumentärteamet inte hade närvarat. Hon 

beskriver att hon fått hjälp att se sin egen förmåga eftersom hennes upplevelser och kamp 

varit värda att dokumentera, men också att hon hade försökt kämpa på egen hand. En viktig 

aspekt när hon beskriver närvaron av filmkameror som en hjälp är att de också kan fungera 

som ett sätt att bli tagen på allvar. Uppsatsen behandlar detta vidare under avsnittet: Subjekten 

tror att medier kan förändra deras situation, på sida 42. Hur positivt hon hade upplevt att bli 

filmad ifall hon inte gestaltats som hjälte är självklart svårt att svara på, likaså frågan vad som 
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hänt med hennes kamp ifall hon inte hade medverkat i filmen – hade den misslyckats utan att 

självkänslan stärkts eller var kampen autonom? Troligen ligger svaret någonstans däremellan 

eftersom filmen och kampen är sammanflätade.  

6.1.2. Det undertecknade kontraktet upplevs som ett åtagande  

Studien uppvisar ett samband mellan subjektens känslan av åtagande och ett undertecknat 

kontrakt. Tolkningen av resultatet visar att de som skrev kontrakt upplevde sin medverkan i 

filmen som ett åtagande och därför känt en plikt att fullfölja projektet i större utsträckning än 

de som inte skrev kontrakt. De som inte tecknat något kontrakt upplevde det mindre påtagligt 

att filmen var tvungen att bli klar. 

De två informanterna som skrev kontrakt med filmskaparna är Marianne och Liv. 

Trots att de inte upplevde att kontraktet betydde att de var tvungna att göra klart filmen 

påverkade avtalet deras inställning till processen. Marianne beskriver att 

inspelningsprocessen var jobbig under en period men att de ”hade ju skrivit kontrakt och så 

där och då var det ju bara att härda”. Liv beskriver att hon inte ville avsluta inspelningen då 

hon gärna fullföljer det hon säger att hon ska göra: ”För jag är ju – om jag åtar mig någonting 

– väldigt moralisk”. Liv beskriver även hur hon motiverat sin dotter att fullfölja: ”De lägger 

ner massor av tid på den här dokumentären /.../ vi har ju gått med på det här, du har också gått 

med på den här biten”. Liv beskriver vidare att hennes förhållande till kontraktet var tudelat:  
 
Det var beroende på hur man mådde. Om jag mådde bättre kändes det som att det var viktigt att 
vi gjorde klart den [filmen]. När jag mådde dåligt, eller det var rörigt omkring mig, då ville jag 
inte göra dokumentärfilmen. För då kändes det som en belastning att ha det här kontraktet. 

6.1.3. En organiserad uppföljning 

Enbart en av informanterna hade ett planerat uppföljningsmöte efter att produktionen var klar. 

Detta var produktionen som Ingvor medverkade i. Alla som var med samlades och pratade 

om hur produktionen hade varit för dem. Ingvor hade efterfrågat ett uppföljningsmöte och 

därför anordnade filmskaparen ett sådant. Uppföljningen upplevdes som positivt och viktig 

för Ingvor. Resterande informanter hade ingen planerad uppföljning. 

!37



6.1.4. Relationen till filmskaparen idag 

En relationsprocess har alltid en början en mitt och ett slut – oavsett dess längd. Det finns 

många sätt att sluta på, men enligt Crafoord är det viktigt att skilja på ett avbryta och att 

avsluta. Crafoord beskriver ett avbrott som en avslutning utan avslut (1991, s. 157). 

Resultatet visar att ingen av informanterna upplevde ett avbrott i relationen till filmskaparen. 

Kanske beror det på att det är en del av filmandet som är naturlig och lätt att förutse: när 

filmen är klar behöver inte fotografen filma mer – för informanten blir det tydligt att detta 

avslut är i antågande. Informanterna har också medverkat i filmer som sänds, det har alltså 

dels inte hänt något oförlåtligt i relationen som gjort att någon av parterna dragit sig ur. Dels 

har processen slutförts – det “naturliga slutet” har inträffat. Hade studien i stället koncentrerat 

sig på personer som av någon anledning inlett medverkan i en dokumentärfilm som sedan 

inte slutförts hade kanske relationen till filmskaparen idag troligen sett annorlunda ut. Som 

tidigare nämnt har merparten av informanterna kontaktats via filmskaparen – och detta kan 

tyda på att relationen dem emellan är relativt god.  

Ingen av informanterna är negativt inställd till hur mycket kontakt de har med 

filmskaparna idag. Fem informanter upplever att de har bra och lagom mycket kontakt. Vissa 

informanter har ingen kontakt med filmskaparna idag, andra har tät kontakt. Hur kontakten 

ser ut skiljer sig åt: vissa skriver på Facebook, vissa träffas ibland och andra skriver sms. 

Tre av informanterna uttrycker att de har en bra kontakt med filmskaparen men att de 

skulle vilja ha mer kontakt. Irene beskriver att det är ”Nästan så att jag saknar dem” och 

Ferdinand menar att han ”skulle vilja att hon kom hit och pratade”. I samma linje beskriver 

Ingmar hur han upplevde det som tomt när fotografen slutade att komma men att han förstår 

att det var ett projekt som naturligt hade ett avslut. Han tycker att de har en bra relation och 

att den är mer ”normal” nu. Samtidigt uttrycker han att han saknar dem. Eftersom relationen 

skapades under så onormala omständigheter är det tänkbart att det känns konstigt att ställa 

om relationen. Även om han ser att den i sin nuvarande form är en mer vanligt 

förekommande form av vänskapsrelation kan han tycka att det är smärtsamt att relationen har 

minskat i omfång, och eventuellt tappat de delar som är terapeutiska i sin utföring. Man kan 

argumentera för att han uttrycker att det inom ramen för det sociala kontraktet gått helt riktigt 

till att de inte ses oftare – men att det sociala kontraktet då inbegriper viss sorg.  
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Att tre informanter beskriver att de har bra eller lagom mycket kontakt samtidigt som 

de skulle vilja ha mer kontakt kan vara svårt att förstå. Svaren kan tolkas som en artighet: de 

skulle kunna vara artiga på det sättet att de inte vill vara ”klängiga”. De kan också vara artiga 

på så sätt att det är otrevligt att säga ”nej” på en direkt fråga om de hade velat träffa dem mer. 

I olika hög utsträckning “skyddade” alla informanterna filmskaparna under intervjun, 

informanterna var alltså noggranna med att deras svar inte på något sätt skulle kunna 

misstolkas så att de gav intryck av att ha tyckt illa om filmarna eller deras agerande. Detta 

talar för att de känner positivt för sina filmare. 

6.1.5. Kort slutresultat 

Sex av informanterna uttryckte att det var flera saker som filmades som inte var med i 

slutresultatet. Vissa av informanterna som uttryckt att resultatet var kort menar inte att det var 

för kort, utan konstaterar att en film inte är omfångsrik nog att spegla hela den verklighet de 

levt i under inspelningsprocessen. Andra uttryckte att de snarare saknade bitar i filmen som 

de tyckte var viktiga för att ge tittaren förståelse. En anledning kan vara att informanterna och 

filmskaparna har lagt ner mycket tid på projektet och att det då känns “snopet” att resultatet 

blir en förkortning av verkligheten. En informant säger till exempel skämtsamt att det hade 

behövt bli en filmserie liknande Star Wars för att göra allt material de spelat in rättvisa. 

  

6.2. Resultat i ljuset av de teoretiska perspektiven 

6.2.1. Närhetsetik 

Brurås slår fast att ”Journalistikk handler ikke om naere relasjoner” (Brurås 2009, s. 97 se 

Forsberg 2015 s. 70). Frågan är om detta går att applicera på medverkande i 

dokumentärfilmer – där resultatet är avhängigt relationen? Att relationen mellan filmskaparen 

och subjektet är av stor betydelse bekräftas av en filmskapare i Honest truths. Hen säger att: 

”I am in their life for a whole year. So there is a more profound relationship, not a journalistic 

two or three hours” (Aufderheiden, Jaszi & Chandran 2009, s. 7). 

Studiens resultat visar att när de medverkande mådde bra var relationen till 

filmskaparen och filmen smärtfri – när de däremot mådde dåligt kunde det i vissa fall kännas 
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som en belastning att bli filmad. Ingmar ville vid ett tillfälle att fotografen skulle trösta 

honom istället för att filma, Liv ville avbryta inspelningen, och både Marianne och Isak 

kunde bli irriterade eller besvärade över att bli filmade. Detta väcker en rad etiskt relevanta 

frågor. Hur ska man som filmskapare agera i etiskt svåra situationer? När ska man av respekt 

sluta filma, trots att det är ens arbete och dessutom är överenskommet med subjektet? Var går 

gränserna och hur ska man förhålla sig till dem?  

 I ljuset av dessa frågor träder Livs upplevelser fram som tydligt exempel på etiska 

dilemman för filmskapare. Av den anledningen kommer analysen i stor utsträckning behandla 

detta fall. Livs situation riktar dessutom nya frågor: Hur ska man hantera en människa i kris – 

som nu i efterhand kan formulera sig kring saker hon hade velat skett annorlunda – men som 

då när det var aktuellt inte kunde? Har man som filmskapare rent av skyldighet att förvissa 

sig om att subjekten är tillräckligt välmående för att riskfritt kunna vara med, och ingår i så 

fall gissningar över huvudet på subjekten om dess välmående? Liv uttryckte aldrig att hon 

ville ändra på filmen eller på processen, trots att hon menar att hon hade chansen. Filmaren 

hade i så fall behövt läsa av henne på annat sätt – ska det ingå i rollen som journalist eller bör 

den typen av människokännedom lämnas åt andra professioner, som psykologer och dylikt? 

Forsberg beskriver ett slags journalistiskt undantagstillstånd, där andra normer än 

vanligt rådande bör appliceras på arbetet:  

Det är de lägen, de undantag från den journalistiska vardagen, när källan inte har den vanliga 
rollen i det offentliga samtalet dvs. som professionell representant/talesman. Källan kan inte 
enkelt hänföras till en viss kategori, utan framträder enbart som sig själv och gör det i en kritisk 
och sårbar situation, exempelvis i samband med journalistik om brott och olyckor. Det vill säga 
situationer som enligt det pressetiska regelverket kräver varsamhet och särskild hänsyn från 
journalisters sida.  

(2015, s. 70) 

Detta journalistiska undantagstillstånd kan också sägas gälla vid arbete av dokumentärfilm, 

då även subjekten i dessa framträder enbart som sig själv. Man kan argumentera för att 

dokumentärfilmens natur medför en sårbar situation – det långa och stundtals intima formatet 

gör subjekten potentiellt exponerade. Forsberg behandlar subjekt som medverkat i 

kvällstidningar – det gör dock inte att teorin om att subjekt i dokumentärfilmer lyder under 

samma undantagstillstånd mindre giltig. Negativa konsekvenserna för subjekten i 
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dokumentärfilmer kan bli större än för dem som är med i kvällstidningar då filmer medför ett 

större sanningsanspråk. 

6.2.2. De etiska spelreglernas bristfälliga hjälp i arbetet med dokumentärfilm 

Utöver de tidigare nämnda svårigheterna som Spelreglerna för press, radio och tv erbjuder i 

fråga om tillämpning, är de heller inte utformade för arbetet med dokumentärfilmer. Vissa av 

reglerna går över huvud taget inte att applicera på området, utan är riktade mot 

nyhetsjournalistik. Dessutom finns i själva dokumentärfilmens essens argument för att 

filmaren måste ignorera riktlinjerna vilka ligger under “respektera den personliga 

integriteten”, som ur punkt sju i reglerna: 

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett 
uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

(Journalistförbundet 2017) 

En dokumentärfilm som skildrar privatpersoner bygger just på överenskommelsen att 

privatlivets helgd kränks. Bland informanterna som ingår i studien fanns inget sådant 

“uppenbart allmänintresse” för deras personer, utan intresset skapades i och med filmerna. 

Det i sig behöver inte vara problematiskt – om alla parter är nöjda med överenskommelsen. 

Problemen uppstår snarare i att filmaren ställs utan övrig moralisk kompass än sin egen.  

 Den scenen som Liv framför allt tyckte var smärtsam att se var när hon och hennes 

dotter hade ett samtal där dottern förklarade att Liv gav henne för lite uppmärksamhet. Liv 

upplevde den som jobbigt att se då hon kände sig som en dålig mamma. En fråga man kan 

ställa sig är om scenen över huvud taget är av allmänintresse. Om inte, varför finns den då 

med i filmen? Frågan är självklart svårbesvarad – den bekräftar snarare riktlinjernas 

bristfälliga hjälp i arbetet med dokumentärfilm. 

Ingen av informanterna hade, tillsammans med filmskaparen, pratat om spelreglerna. 

Det behöver i och för sig inte säga något om filmskaparens medvetenhet och tillämpning av 

dem – de ska ju fungera som en guidning åt journalisten. De är inte menade att redovisas för 

objekten som etiken rör för att fungera. Därför är det heller inte konstigt att reglerna inte 

deklarerats i något skede av inspelningsprocesserna. Å andra sidan kan det tyda på att en 
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etisk diskussion kanske inte förts tillsammans med studiens informanter, eller att sådana 

diskussioner inte tagit avstamp i de etiska spelreglerna.  

Filmskapare som gör dokumentärfilm är inte heller per definition journalister, så den 

etiska överenskommelse som kan sägas finns inom journalistkåren omfattar inte 

nödvändigtvis dem.  

6.2.3. Subjekten tror att medier kan förändra deras situation 

Sex av informanterna beskriver att de i och med dokumentärfilmen hoppades sprida ljus över 

en fråga de ansåg viktig, och därmed nyttja plattformen som teorin om samtalsdemokrati 

erbjuder. För ett par av informanterna var detta motiv avgörande för deras medverkan.  

 Det går att dra tydliga paralleller mellan denna studie och Forsbergs intervjustudie: 

där beskriver informanterna hur det är att tala med journalister: “man hoppas att 

mediebevakningen leder till att problem i samhället uppmärksammas” (2015, s. 194). 

Forsbergs informanter har alltså en liknande syn på medier som de intervjuade för uppsatsen 

– genom medierna kan man påverka samhället eller åtminstone flytta upp frågor på 

dagordningen. Denna studie har fler exempel på informanter med liknande upplevelser. Irene 

beskriver hur hon kände när hon såg filmen på tv: ”Det är så starkt att se i efterhand och bli 

påmind om hur jag haft det. Men det känns bra också, att visa att man kan får rätt mot 

myndigheterna”. Isak beskriver att han ville vara med i filmen: ”För jag visste att jag började 

med något väldigt stort. /.../ om han [filmskaparen] filmade blev det något historiskt”. 

 Som en förlängning av detta skulle medier också kunna bekräfta subjektens känsla av 

frågans relevans. Den fråga som informanterna i sitt privata liv tampas med är så pass 

allmängiltig och viktig för samhället att en dokumentärfilmare bryr sig om att göra film om 

den. Detta resonemang stöds av att tre informanter uttryckligen sagt att de blivit stärkta som 

personer av att ha medverkat. 

 Samtidigt upplevde tre informanter en oro kring filmens efterföljder: Ingmar 

beskriver att han var nervös innan filmen sändes. Han beskriver familjens oro innan 

sändning: ”tänk om folk sågar oss vid fotknölarna”. Liv var orolig för att hon och hennes 

dotter skulle bli utsatta efter publicering. Ferdinand beskriver att han var orolig för att hans 

pappa skulle skämmas när han såg filmen.  
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Effekten av den mediala uppmärksamheten har för informanterna varit olika. 

Resultatet visar dock att de flesta informanterna upplevde det glädjande att människor kände 

igen dem på stan. Marianne beskriver att: ”Man känner sig inte så himla privat längre, 

eftersom man har blottat sig” men att det är roligt när människor kommer fram och säger att 

filmen var bra. Ingmar är det subjektet som fått mest medial uppmärksamhet genom filmen. 

Han beskriver: ”Man kan till och med sakna den där massmediala uppståndelsen efteråt, när 

man får prata om vad man har varit med om”.  

6.2.4. Filmskaparen som psykolog – ”Somebody has my mind in mind” 

Alla informanterna har positiva erfarenheter – i varierande stark grad – av relationen till 

filmskaparen. Informanterna beskriver relationerna med filmskaparen som en vän, 

familjemedlem, kollega – och psykolog. En tolkning av svaren är att uppmärksamheten som 

riktats mot dem har, för vissa, varit ett motiv för att medverka i filmerna. Detta går i linje 

med Forsbergs resultat där hon skriver att “Samtalen med journalister kan för vissa 

informanter, upplevas som en form av terapi” (2015, s. 215). En informant i denna studie 

uttrycker rättframt att det var: ”givande att bli filmad för att det är en person som riktar 

uppmärksamheten [mot en]”. 

 Flera av informanterna genomgick också en jobbig tid; i en del av fallen var det 

anledningen till att de filmades. Man kan tänka att det är rimligt att informanterna då 

associerar filmskaparen till psykolog då det är en person (som de på förhand inte känner) som 

lyssnar på och bekräftar dem.  

 Genom anknytningsteorin och mentaliseringsteorin kan man förstå varför 

informanterna upplevde filmskaparens uppmärksamhet och spegling som positiv: det är ett 

grundläggande mänskligt behov, djupt rotat hos oss (Wennerberg 2010). Fler forskare 

bekräftar att människor behöver bekräftelse och någon som fångar upp och svarar på hennes 

känslor. Crafoord menar exempelvis att människans utveckling och tänkande förutsätter en 

dialog – någon som tar emot och sänder. ”Tänkandet och utformningen av en inre värld 

förutsätter ett utbyte – en dialog med en lyhörd och kontinuerlig partner” (1991, s. 76). Detta 

kan vara en förklaring till varför informanterna hade en positiv upplevelse av att någon la ner 

mycket tid på att lyssna på och förstå deras berättelse och situation. Människan behöver 

någon som empatiserar och sätter sig in i dennes upplevelser, är relationella varelser från det 
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att vi föds, och vi blir till i våra relationer (Wennerberg 2010). Allens, och hans 

medförfattares, citat angående mentaliseringsförmågans utveckling kan passa bra in på hur de 

medverkande upplevde och utvecklades av situationen: ”Somebody has my mind in 

mind” (2008, s. 3). Betydelsen av citatet är att människan upplever en samhörighet med andra 

– detta kan appliceras på de medverkandes upplevelser av att bli bekräftade och speglade av 

och genom dokumentärteamet. 

6.2.5. Ingen ångrar sin medverkan 

Ingen av informanterna ångrar att de har medverkat i dokumentärfilmen – trots att det i vissa 

fall har varit en jobbig process eller att de har känt sig utnyttjade. Ett svar på detta kan 

kopplas till den kognitiva dissonansen som teori. Kanske kan ett subjekts attityd eller åsikt till 

dokumentärfilmen påverkas genom den mänskliga strävan efter att minska den eventuella 

dissonansen. Självfallet går detta enbart att applicera på de fallen där en dissonans har 

skapats. De informanter som har upplevt en harmoni mellan åsikter och handling och därmed 

haft en entydigt positiv bild av erfarenheten faller inte inom ramen för denna teori. Den riktas 

specifikt till dem som uttryckt negativa erfarenheter kring relationen, processen eller 

resultatet av filmen. Främst kan teorin knyta an till Liv som är nöjd med sin medverkan och 

skulle kunna tänka sig att göra det igen. Detta trots att hon tänkte att filmen skulle handla om 

något annat än vad den sedan gjorde, att hon kände sig utnyttjad, att hon inte kände att hon 

kunde prata med filmskaparen om vad som var jobbigt och att hon blev besviken på 

fotografen i efterhand. Motivet tycks ha ändrats – från att hon ville visa upp att 

myndigheterna inte fungerade som de skulle till att hjälpa en annan person som befinner sig i 

en liknande situation. 

En övergripande princip om den kognitiva dissonansen är att det skapas en känsla i 

strid mot själva konceptet – i detta fallet ”jag är en person som medverkat i en 

dokumentärfilm och detta är ett rätt fattat beslut”. Ångesten som kommer med möjligheten 

att ha fattat ett dåligt beslut kan leda till efterkonstruktion eller att personen skapar ytterligare 

motiveringar för att stödja valet. 

Som tidigare nämnt undertecknade två av informanterna ett kontrakt och att det kan 

vara ett ytterligare incitament för att slutföra projektet. Marianne, som skrivit kontrakt med 

filmskaparna, beskriver att: ”Men vi kunde ju inte säga nej för många gånger, om vi har lovat 
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att vara med”. Man kan tänka att känslan av förpliktelse kan påverka hur informanterna 

förhåller sig till projektet i efterhand: varför ska man ångra någonting man gått med på att 

genomföra till den grad att man skrivit under ett kontrakt?  

6.2.6. Maktrelationen 

Trots att det utifrån informanternas svar inte föreligger anledning att tro att filmskaparna 

strävade efter att besitta all makt, så finns makt i alla relationer – och det är mycket svårt att 

hålla balansen precis jämn (Nilsson 2015, s. 96). Det är en relation där den ena behöver något 

av den andra för att dennes uppgift ska kunna utföras. I studiens fall behöver filmskaparna att 

subjekten öppnar upp sig och får filma detta för att de ska kunna slutföra filmen. Relationen 

kanske inte enbart bygger på fenomenet – men uppgiften ligger trots allt där. Den enda 

informanten som uttrycker sin medvetenhet om detta spontant är Irene, som beskriver att: 

”De gjorde ett bra jobb och jag fick ut något av det”. 

Författarna i Honest Truth kommer fram till att filmskaparna upplever att de kommer 

in i en situation där deras källor är relativt maktlösa och att de: “as media makers – hold some 

power” (Aufderheiden, Jaszi & Chandran 2009, s. 20). Filmskaparen Gordon Quinn beskriver 

även sin förförståelse kring asymmetrin: “You always have to be aware of the power that you 

as a filmmaker have in relationship to your subject” (ibid. ss. 6-7). 

Filmskaparen kommer – i sin profession – in i sammanhanget som en expert och en 

auktoritet vilket kan stärka de medverkandes förtroende och tillit. En tendens man kan 

urskilja är att informanterna kände hög tillit till filmskaparen och att detta är ett motiv till 

deras medverkan. De flesta informanter beskriver en ödmjukhet inför filmskaparens 

kunskaper. Isak och Ferdinand beskriver exempelvis att filmskaparna var duktiga, vilket 

upplevs som tryggt och Ingvor applicerade uppskattning för filmskaparens yrkesskicklighet 

på sin egen situation. Hon beskrev att filmskaparens tidigare framgångar hade en positiv 

påverkan på hennes inställning till hennes medverkan. Samtidigt beskriver hon honom som 

en ”alfahane” och att han är en ”tuffing”. Vid en första anblick kan dessa uttalande tolkas 

som en ologisk dissonans – men med hjälp av Nilssons beskrivning av olika typer av makt 

kan dissonansen tyckas mer logisk. En anledningen till att filmskaparen fick epitetet 

”alfahane” av Ingvor kan gå i linje med Nilssons beskrivning av expertmakt. Ingvor säger 

nämligen även att man som filmskapare behöver vara drivande, så filmskaparen agerade i 
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enlighet med hennes förförståelse för hur en skicklig dokumentärfilmare är. Nilsson beskriver 

vidare expertmakten som att den i och med kunskaper i ett ämne övertygar en grupp om att 

den tar beslut som gagnar den eller dem den har makt över (2015, s. 103). Därmed skulle en 

tolkning kunna vara att Ingvor blev övertygad om att filmskaparen tog “rätt” beslut på grund 

av expertmakt som utövades.  

Samtidigt kan man tolka relationen dem emellan som jämlik då båda parterna verkar 

ha haft lika hög personlig makt. Även om Ingvor uttryckt att hon ser upp till filmskaparens 

kunskaper har hon i och med kommunikativa förmågor likvärdig status. Hon har 

kontinuerligt skapat samtal och kunnat uttrycka behov om filmens resultat. 

När subjekten i studien uttryckte kritik mot filmskaparen gjordes det ofta ödmjukt. 

Kritiken framfördes ofta med bisatsen att de själva inte visste säkert och att filmskaparen 

förmodligen gjorde rätt val. Subjektens känsla av att filmskaparen “vet bäst” kan kopplas till 

människors förhållande till expertmakt. 

Studien visar på ett samband mellan hur subjektet gestaltas i filmen och hur den 

upplevt maktbalansen i relationen till filmskaparen. De som upplever att de och filmskaparna 

är jämbördiga är de som tydligast gestaltas som hjältar i filmerna. Erik och Isak beskriver att 

de är jämlikar med respektive filmskapare. Dock kanske detta samband inte är alltför 

tillförlitligt då deras jämbördiga makt kan bottna i flera anledningar. Såsom att båda dessa 

informanter är män som ligger relativt nära i ålder. Ett annat exempel som tolkats haft en 

jämlik relation med filmskaparen är Ingvor. Ingvor uttrycker att hon hela tiden hade en dialog 

med filmskaparen om vad resultatet skulle bli. Hon hade därmed så pass mycket makt att hon 

upplevde att hon hade friheten att göra det, och kommunikationen skapade makt. Ingvor 

menar att det var viktigt för henne att inte känna sig – eller uppfattas som om hon blivit 

utnyttjad. Hon menar att det skulle betyda att de: ”inte kan ta hand om [sig] själva”. Hon 

beskriver att: ”Det handlar om en maktobalans då. Att vi har blivit indragna i något vi inte 

vill.”  

Liv upplevde inte att hon hade kontroll över hur filmen skulle bli och att hon i viss 

mån kände sig utnyttjad i förmån för att filmen skulle bli klar. En tolkning man kan göra är 

att om Liv hade upplevt att hon haft makten att sätta gränser och kontroll över resultatet hade 

detta påverkat hennes upplevelse.  
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Ett annat exempel på en maktasymmetri mellan filmskaparen och subjektet är fallet 

Ferdinand. Han är den enda som inte fick titta på det färdiga resultatet innan filmen sändes, 

det var arbetsstödjarna som fick se och godkänna att filmen sändes. Makten att godkänna 

resultatet lades därmed helt på arbetsstödjaren – utan att ta subjektens åsikter i beaktande. 

Maktasymmetrin och teorierna om att människor behöver bli speglade kan kopplas 

samman. Det är rimligt att tänka sig att det är härligt att bli speglad av någon med makt. Två 

av informanterna beskriver att de blev smickrade av att bli utvalda.  

7. Diskussion 

7.1. Vikten av det sociala kontraktet 
En fördel med ett definierat kontrakt kring gränserna för relationen är att man kan falla 

tillbaka på vad som har överenskommits i kontraktet kring mål och villkor för relationen. 

Dessa gränser kommer att testas och omprövas, men om de är uttalade blir det betydligt 

lättare att arbeta (Crafoord 1991, ss. 132-136).  

Hur det sociala kontraktet ”bör” se ut mellan filmskapare och de medverkande är för 

subjekten ovisst eftersom att de inte varit med om ett liknanden kontrakt tidigare. Eftersom 

det sociala kontraktets ramar främst är skapade av filmskaparen kan man tänka att den också 

bör ta ansvar för hur relationen ska inledas, utvecklas och avslutas så att det blir så bra som 

möjligt för den medverkande. Då filmskaparen har dokumentärfilmen som arbete har den 

förmodligen mer information än subjektet kring hur relationen kommer att te sig. Subjektet 

kan därför inte ta beslut om premisserna för relationen på samma sätt som filmskaparen. 

Detta är självklart inte oproblematiskt för filmskapare. En svårighet kan vara att 

filmskapare inte alltid vet hur resultatet kommer bli i början av filmprocessen. Det kan sägas 

ligga i dokumentärfilmens natur att det är svårt att veta hur resultatet ska bli då filmaren kan 

sägas försöker skildra en slags pågående sanning. Vet filmaren på förhand exakt hur filmen 

ska bli är det snarare en spelfilm som ska spelas in. Det gör att vissa av de svårigheter som 

informanterna uttryckt (som exempelvis att Liv hade förväntat sig ett annat resultat än vad 

det skulle komma att bli; eller att Ingvor blev nervös inför att folk kanske skulle tycka synd 
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om henne) är svåra att förebygga. Detta på grund av att filmskaparen inte kan ge ett tydligt 

svar på vad allt kommer att landa i.  

Trots svårigheten för filmskaparna kan man tänka att vissa av subjekten i studien hade 

mått bättre av en tydligare kommunikation kring det sociala kontraktet och vad konsekvensen 

kan vara av att medverka i en dokumentärfilm. Och som tidigare konstaterat vilar ansvaret för 

kommunikationen på filmskaparen. 

 Liv kanske är det tydligaste exemplet på där ett tydligare definierat socialt kontrakt 

hade lämnat henne med en mer angenäm eftersmak. Även Marianne – som trodde att den 

film hon tackade ja att medverka i var en youtube-film, gjord av gymnasieungdomar – kanske 

även hade fått mindre negativa upplevelser av processen om det sociala kontraktet hade varit 

direkt uttalat.  

Ingen av informanterna upplevde att filmskaparna pratade om vad som skulle hända 

om subjekten ville avbryta inspelningen, eller att de lyfte den möjligheten. På frågan om 

Ingmar och filmskaparen pratade om hur det hade varit om Ingmar hade dragit sig ur svarar 

han: “Nej, men den tanken fanns aldrig på kartan”. Även om det är förståeligt att inte 

diskutera saker som inte alls är aktuella, och kanske framför allt inte när det rör avslut, så är 

det ändå anmärkningsvärt att den diskussionen inte uppkom någonstans i något skede av de 

olika processerna. I Ingmars fall härrör det nog ur en säkerhet på att alla inblandade ville 

fortgå med projektet, men frågan hade kunnat lyftas i ett inledande skede. Ingen av subjekten 

i studien upplevde att relationen fick ett abrupt avslut. Men mot bakgrunden att subjekten inte 

vet hur relationen bör se ut, vet de heller inte hur relationen bör avslutas. Om det är 

filmskaparens ansvar att se till att det sociala kontraktet efterföljs åligger det rimligen även 

den att påpeka att subjektet kan avsluta medverkan.  

Studien visar att merparten av informanterna upplevt sin medverkan positivt, 

inklusive tiden efteråt. Men att bara en organiserad uppföljning skedde är anmärkningsvärt. 

Uppföljningen som ägde rum skedde också på subjektets initiativ, så studien visar även att 

ingen av filmskaparna till informanterna själva organiserat en uppföljning. Rimligen har 

filmskaparna haft anledning att höra efter hur processen varit för subjekten, framför allt om 

det funnits anledning att tro att subjekten inte haft en odelat positiv erfarenhet. Även om de 

väntat sig uteslutande positiv respons är det samtal som skulle kunna hjälpa dem i framtida 
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arbeten. Det finns alltså argument för att en uppföljning, eller erbjudande om uppföljning, 

borde ingå i det sociala kontraktet.  

Att subjekt upplever att det sociala kontraktet följs är viktigt av flera anledningar, 

moraliska främst. Dessutom bör det finnas, och finns säkerligen, ett egenintresse för 

filmskapare att följa det: de har inget att vinna på att subjekt upplever sig illa behandlade. 

Ovanpå detta finns också en aspekt av att dokumentärfilmer med subjekt i är beroende av 

subjektens medverkan – om (för) många subjekt får alltför dåliga erfarenheter av sin 

medverkan kan man tänka att antalet människor som är villiga att medverka i 

dokumentärfilmer i framtiden kommer minimeras.  

Sammantaget argumenterar uppsatsen för att det är viktigt att det sociala kontraktets 

innebörd artikuleras, och att ansvaret att göra det är filmskaparens. Självklart går detta inte att 

applicera på all dokumentärfilm, och det är heller inte önskvärt. En av journalistikens 

viktigaste uppgifter är att granska, och de personer som är subjekt för granskning tycker 

säkerligen inte att det är behagligt. Antagligen har de heller inte enkom positiva saker att säga 

om filmskaparen. Även om personer känner sig uthängda och illa behandlade vid en 

granskning är det naturligtvis viktigt att den genomförs ändå. Hade exempelvis Macchiarini – 

stjärnkirurgen vars glans falnade efter Bosse Lindquists granskning – inkluderats i studien 

hade han säkert haft en del illa att säga om dokumentärteamet, men granskningen av hans 

plaststrupar var viktiga för allmänheten. 

7.2. Filmskaparens ansvar i situationer där subjektet är sårbart 

Trots att studien visar att de flesta subjektens upplevelser har varit positiva är det relevant att 

diskutera det fall med Liv då hon känt sig utnyttjad. Mot bakgrund av de tidigare 

diskussionerna är det inte svårt att förstå det tillstånd som Liv befinner sig i när hon har varit 

i kontakt med filmteamet. Hon beskriver att hon ”stannade i min utveckling som människa” 

då hon varit utsatt i både nära relationer men också upplevt ett negativt bemötande från 

myndigheter. Man kan uttrycka det så att det för informanten föreligger en psykisk kris i 

hennes dialog med omgivningen. Fler informanter i studien kan tolkas som att de har varit i 

kris. Varför har de inte likande erfarenheter som Liv? Ingmar är ett exempel. Den tydliga 

skillnad man kan se är att det i slutändan gick bra för hans sakfråga – kanske hade hans 
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erfarenheter av sin medverkan sett annorlunda ut ifall filmteamet inte hade hjälpt dem med 

att hitta deras dotter, eller ifall hon aldrig kommit hem. Ett annat subjektet vars medverkan 

hade kunnat upplevts mer påfrestande är Ingvors. Skillnaden i hennes fall var att hon själv 

var kommunikativ under hela processen kring det sociala kontraktet. Hon visste också vilken 

kris filmskaparen ville skildra – något hon har processat i tio år. För Liv å andra sidan fick 

hennes dotter en oväntad kris under inspelningsprocessen. Denna pågående kris var inget hon 

från början visste om, och därför visste hon inte heller om hon ville tillåta en filmning av den.  

Överlag verkar Liv ha hamnat i kläm under inspelningen. Eftersom hennes barn är det 

viktigaste för henne tycker hon att det är bra att barnperspektivet lyfts. Samtidigt försvann 

hennes egna motiv (synliggöra hur bristfällig hjälp samhället erbjuder) till att vara med. Den 

scenen som Liv framför allt tyckte var smärtsam att se var när hon och hennes dotter hade ett 

samtal där dottern förklarade att Liv gav henne för lite uppmärksamhet. Dottern förklarar i 

filmen att hon hela tiden har varit rädd för att Liv ska begå självmord. När Liv för första 

gången tittade på filmen behövde hon stänga av den och hon beskriver att hennes dotter då 

frågade hur det var fatt och att hon svarade: ”Jag är verkligen jätteledsen, jag tycker att det är 

fruktansvärt. Jag är verkligen ledsen över det jag har ställt till med i ditt liv. Att du kände så, 

du har all rätt att känna så.” Man kan tänka att en inre konflikt hos Liv handlar om att hon 

kände sig orättvist porträtterad samtidigt som hon kände sig som en dålig mamma. Hon 

hamnade i en rävsax: frågan är om hon hade kunnat uttrycka några missnöjen med hennes 

porträtt utan att “bli” en dålig mamma, som inte låter sin dotter fritt uttrycka missnöje. 

Frågan är hur filmskaparna skulle kunna veta att hennes medverkan upplevdes jobbig 

då hon aldrig sa någonting om det? Filmskaparna bakom Livs film verkar ha agerat på 

samma sätt som de andra informanternas filmare, men utfallet har ju blivit väldigt 

annorlunda.  

Självfallet kan subjekt inte få bestämmanderätt över slutresultatet, men att lyssna in 

subjektens känslor kring sin medverkan eller hur den porträtteras är inte orimligt. Som 

filmskapare bör man normalt också kunna lita på vad ett subjekt säger. Men människor som 

mår dåligt kan ha svårt att sätta gränser för sig själva och kan därför ha lättare att ångra sig än 

andra. Därmed behöver också filmskapare som önskar skildra personer i sårbara situationer ta 

större etiskt ansvar.  
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Likt Forsbergs teori om journalistiska undantagstillstånd (2015, s. 70) (utförligare 

beskrivet i avsnittet Närhetsetik på sidan 40) kan man tänka att filmskapare måste – i de fall 

där subjektet lever i kris eller med psykisk ohälsa – vara mer vaksam på vad filmen har för 

konsekvenser för subjektet. Man kan fråga sig om en dokumentärfilm borde genomföras om 

den riskerar att göras på bekostnad av den medverkandes psykiska hälsa? Det viktigaste 

måste vara att subjekten inte mår sämre efter att ha medverkat i en dokumentärfilm än vad de 

gjorde innan.  

7.3. Bidrag till journalistikforskningen 
Denna studie lyfter framförallt vikten av att hålla en diskussion kring hur man ska jobba med, 

och dokumentera, subjekt i dokumentärfilm. Diskussioner behövs på flera nivåer, både 

interpersonellt med subjekt och på en högre nivå. Önskvärt vore också ifall riktlinjer för 

dokumentärfilmare etablerades, i likhet med de pressetiska spelreglerna. Uppsatsen vill 

framhålla att det är särskilt svårt för filmskapare att ta etiskt välgrundade beslut när subjekten 

är i kris eller i svåra situationer, och att detta ytterligare ställer krav på att etiska diskussioner 

hålls.  

En möjlighet är vidare diskussion om hur man som filmskapare applicerar närhetsetik 

i praktiken. Om dokumentära historier ska fortsätta berättas, utan att subjekt riskerar att 

känna sig utnyttjade i förmån för berättelsen, så behövs en diskussion kring hur man på bästa 

sätt kan arbeta med dem. En mer omfattande studie inom ämnet skulle kunna vara en viktig 

pusselbit i en moralisk diskussion kring dokumentärfilmsarbete.  

 

8. Slutsatser 
Uppsatsens frågeställning var: Upplever subjekten i nio svenska dokumentärfilmer sända 

mellan januari 2016 och mars 2017 att det sociala kontraktet upprättat mellan dem och 

filmskaparen har efterföljts? För att besvara frågeställningen har den delats upp i fyra 

underkategorier:  

● Hur upplever/-de informanterna relationen till filmskaparen? 

● Hur upplevde informanterna inspelningsprocessen? 
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● Hur upplevde informanterna det sända resultatet? 

● Hur upplever/-de informanterna tiden efter att dokumentärfilmen har sänts? 

8.1. Slutsatser i ljuset av forskningsfrågorna  

Undersökningen visar att åtta av nio informanter upplever att det upprättade sociala 

kontraktet mellan dem och filmskaparen har efterföljts. Flera uttrycker att de har fått en bra 

människa i sitt liv, att det har varit skönt att bli tagen på allvar, att det har känts hedrande och 

att filmskaparen för dem har varit som en psykolog – någon som de har kunnat anförtro sig 

till. Tre av subjekten, vilka upplever att kontraktet har efterföljts, upplevde dock att det 

upprättade kontraktet var besvärligt; kontraktet var för dem tydlig, men ramen medförde 

omständliga och jobbiga konsekvenser. En informant har negativa erfarenheter av kontraktet 

och kände sig utnyttjad vilket tolkas som att det sociala kontraktet inte efterföljdes.  

Studien visar att de två subjekt som skrev under ett skriftligt kontrakt gällande deras 

medverkan i filmen upplevde det mer som ett åtagande än de subjekt som inte skrev kontrakt. 

8.1.1. Upplevelsen av relationen till filmskaparen 

Trots att det föreligger en maktasymmetri mellan filmskaparen och subjekten visar studien att 

alla subjekten har positiva erfarenheter av relationen till filmskaparen, i varierande stark grad. 

Många kände hög tillit till filmskaparen och fler beskriver relationerna som den till en vän, 

familjemedlem, psykolog och kollega. Analysen är att människan upplever en samhörighet 

med andra genom att de blir bekräftade av ett dokumentärteam. I ett fall tolkas relationen 

sårig under inspelningsprocessen och tiden efteråt.  

8.1.2. Upplevelsen av inspelningsprocessen 

Flera informanter beskriver filmskaparen som en psykolog, i positiv bemärkelse. Det tolkas 

som att subjekten tyckte det var givande att bli speglade och bekräftade av fotograferna, och 

att de blev stärkta av att medier kastar ljus på deras sakfråga. Informanter beskriver också hur 

filmskaparna inte tog upp plats, utan var “som en fluga på väggen” som positivt. När 

subjekten mådde bra var processen smärtfri – när de mådde dåligt kunde deras medverkan i 
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vissa fall kännas som en belastning i och med omständigheterna. Ett subjekt avbröt 

inspelningsprocessen under en period. 

8.1.3. Upplevelsen av det sända resultatet 

Åtta av nio subjekt är nöjda med resultatet och menar att filmerna ger en rättvis bild av 

berättelsen. Ett subjekt tyckte (och tycker idag) att det var jobbigt att se resultatet och 

beskriver att den känt sig utnyttjad. Resultatet visar att de subjekt som porträtterats som 

hjältar i respektive film är mer positiva kring processen och resultatet än de som har gestaltats 

som antagonister. Hjältarna har oftast fört en kamp med ”ett större syfte” vilket går i linje 

med vad filmen sedan har gestaltat. Dessa subjekt upplever att media är ett verktyg för att de 

ska kunna nå detta syfte. Flera informanter menade att filmen var för kort. 

8.1.4. Upplevelsen av tiden efter sändning 

Studien visar att alla subjekten upplevde den första tiden efter att resultatet visats för en 

publik som positiv. De blev glada över den positiva responsen och upplevde att det var kul att 

bli offentliga och igenkända. Två personer beskriver att de blev stärkta som personer. Ett 

subjekt menar att den nästan saknar fotografen och den mediala uppmärksamheten nu när 

stormen har lagt sig.  

Ingen av subjekten ångrar sin medverkan. I de fallen där subjekten upplevde 

inspelningsprocessen som både positiv och negativ kan effekten av den kognitiva 

dissonansen göra att de – trots sina negativa upplevelser – är nöjda att de var med i filmen.  

Ingen av subjekten upplever att de skulle vilja ha mer kontakt med filmskaparna idag 

än vad de har – trots att vissa uttrycker saknad och att det helt enkelt skulle vara roligt att 

träffa dem mer. 

Enbart en organiserad uppföljning genomfördes av hur subjekten upplevde sin 

medverkan i filmen efter att den sänts. Den uppföljningen var ett uttalat önskemål från 

subjektet i fråga. Några personer har medverkat i mer eller mindre oorganiserade 

uppföljningar i samband med att de har pratat med filmskaparna i efterhand. 
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8.2. Slutdiskussion 

Studiens resultatet visar att när det sociala kontraktet efterföljts upplevde subjekten deras 

medverkan i dokumentärfilmerna som positiv. Studien uppvisar vikten av att filmskapare tar 

ansvar för att det sociala kontraktet deklareras och efterföljs så att subjekt inte mår sämre 

efter deras medverkan än innan. De etiska dilemmat för filmskapare framkommer i fall där 

subjekt lever med psykisk ohälsa och som dessutom inte gestaltas som protagonist i filmen. 

Kan plikten att informera om det som anses vara av allmänintresse sättas före hänsynen till 

konsekvenserna för den som eventuellt drabbas negativt av en publicering? Och när ska 

fotografen släppa kameran och trösta subjektet istället för att filma? Spelreglerna för press, 

radio och tv lämnar för mycket tolkningsutrymme och går därför inte att luta sig mot i 

dokumentärfilmsarbetet. Filmskapare måste helt enkelt förhålla sig till sina egna etiska 

kompasser. Närhetsetik är ett förhållningssätt som kan tillämpas när det gäller journalisters 

möten med subjekt i kris, vilket sker som undantag från den journalistiska vardagen, men inte 

som undantag i dokumentäfilmares vardag. Dokumentärfilmer är per definition ett “känsligt 

etiskt möte” med tanke på dess exponeringstid. Därav skulle närhetsetiken som moraliskt 

förhållningssätt kunna efterföljas. Kanske skulle en vidare diskussion i förlängningen mynna 

ut i ett nytt regelverk kring moral – bottnad i närhetsetiken – vara till stöd för 

dokumentärfilmskapares arbete; i synnerhet vid fall där det uppstår moraliska dilemman 

gentemot sårbara subjekt. 

Tidigare har etikforskning främst fokuserat på journalisters upplevelser av etiska 

dilemman, publikens ”rätt till sanning” och på subjekt som figurerat i medier i kortare format 

än dokumentärfilmer. Denna studie belyser vikten av att undersöka hur de som faktiskt berörs 

upplever dessa moraliska dilemman. Det finns idag en lucka i den moraliska diskussionen – 

både inom journalistiken som yrke och som forskningsfält – som behöver fyllas.  
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Bilagor 

Missivbrev informanter 

Hej XX!  

Vi är två studenter som studerar journalistik vid Södertörns Högskola. Nu läser vi vår 
femte termin och ska skriva C-uppsats, till den har vi valt att undersöka hur personer 
som medverkar i dokumentärfilm upplever sin medverkan.  

För att kunna göra det skulle vi hemskt gärna göra en intervju med dig! Vi vill ställa 
frågor kring hur det kändes att bli filmad och om filmen blev som du tänkte dig. Vi 
räknar med att intervjun tar ca en timme och den går att genomföra per telefon ifall 
du inte har möjlighet att träffas personligen. Om du vill får du vara anonym i 
uppsatsen.  

Det skulle vara till stor hjälp om du har möjlighet att vara med! Hör gärna av dig så 
snart som möjligt så vi kan boka in en tid! Kontaktuppgifter ser du nedan. 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  

Ebba Kulneff, Moa Lichtenstein 

Så här når du oss: 
Moa: moa01.lichtenstein@student.sh.se, 073-6753717 
Ebba: ebba01.kulneff@student.sh.se, 073-7841107 

Handledare: Malin Picha Edwardsson, malin.picha.edwardsson@sh.se 
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Intervjufrågor 
Egen minnesnotering:  
- En kommer ta anteckningar  
- Det kommer ta typ en timme  
- Spela in  
- Anonym? 
- Frågor som känns upprepade - måste ställa ändå för att kunna använda svaren korrekt i 
uppsatsen.  
 
Start 
- hur såg den första kontakten ut? 
 - vem tog den första kontakten med dig? 
- hur upplevde du att filmskaparen var mot dig under den första kontakten?  
  - hur kändes det? 
  - varför? 
- varför ville du vara med i filmen?  
 - var det något du och filmskaparen pratade om? (what´s in it for you?)  
- varför tror du filmskaparen tog kontakt med just dig?  
- vad sa filmskaparen om projektet? 

- tror du filmskaparen visste hur filmen skulle bli när den började?  
  - hur mycket förstod du om vad filmen skulle handla om? (gick det att förstå, eller 
utvecklade det sig under tiden?) När förstod du fullt ut vad den skulle handla om?  
- skrev ni något kontrakt?  
- pratade ni om vad det skulle innebära för dig att bli filmad (hur inspelningen skulle gå till)?  
 
Under filmningen 
- hur gick det till när ni filmade?  
  - blev du regisserad någon gång? 

- hur kändes det att bli regisserad? 
 - var det någon situation som du inte kände dig bekväm i? 

- kändes det som att du kunde säga det i så fall?  
- om du sa något, kändes det som att filmteamet lyssnade på dig?  

- hur kändes det att bli filmad? 
- pratade ni om vad de skulle bli för en slags film innan du fick se den? 
  - hade du velat det? 
- hur upplevde du att filmskaparen var mot dig under inspelningsprocessen? 
- var det nån gång som du avbröt en filmning?  
 - var det nån gång du ville göra det?  
 - Vad var det för situation?  
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- var det nån gång som ni hade bestämt att ni skulle filma med så ställde filmskaparen in?  
- pratade ni om hur det kändes för dig att bli filmad under tiden ni filmade?  
 
Innan sändning 
- fick du titta på filmen innan den sändes? 

- pratade ni om hur filmen blev precis innan du fick se den?  
  - berätta om hur det gick till när du fick titta på filmen. 

- hur kändes det? 
 - ville du ändra något?  
  - isf: varför? 
- vad hände då?/ ändrades något som du hade kommentarer kring?  

  - hur upplevde du att filmskaparen var mot dig?  
 
Sändning 
- hur kändes det att titta på filmen när den sändes? 
  - varför?  
 - tycker du att filmen ger en rättvis/korrekt bild av din berättelse? 

- tycker du att den ger en korrekt bild av dig?  
- vad tyckte du om filmen?  
- pratade ni om hur det kändes för dig att titta på filmen, och vad du tyckte om den?  
- hur upplevde du filmskaparen var mot dig under premiär-tiden? 

Allmänt 
- hur lång tid tog hela processen - från att ni först hade kontakt till att den sändes?  
- pratade ni om hur det skulle vara om du drog dig ur?  
- vet du vad de journalistiska reglerna är?  
  - fick du information om dem?  
- vad har du för inställning till dokumentärfilmer idag? är det någon skillnad från 
innan du var med själv? 
- var det någon gång under processen som var rolig? 
- var det någon gång under processen som var jobbig? 
- ville du någon gång dra dig ur hela projektet?  
- bilden du fick i början av vad för slags film det skulle bli - stämmer den? 
- Har filmskaparens sätt att vara mot dig varit likadan från första kontakten till idag? 
 - på vilket sätt har den förändrats? 
- Är det något i relationen med filmskaparen som du tycker är speciell i jämförelse med 
andra relationer?  
  - På vilket sätt, och varför tror du att det är så? 
- Vi tänker att det är en speciell relation som skapas mellan en filmskapare och den som 
är med i filmen. Vad tänker du om det? 
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Idag 
- hur upplever du att filmskaparen är mot dig idag? 

- har ni haft någon kontakt? 
- har ni pratat om vad filmen har haft för konsekvenser för dig? 
  - vad tänker du om det? 

- på vilket sätt? 
- skulle du vilja ha mer kontakt med den? 
- vad tänker du om filmen idag - har uppfattningen om filmen ändrats fram till nu?  
- uppelver du att du har blivit rättvist skildrad i filmen? 
- har filmen förändrat något för dig? 
- Hade du valt att göra om det om du fick frågan? 
- Om filmskaparen frågade dig om att göra en ny film, skulle du vara med?  
- Hur tycker du det känns att prata om det här?  

- Något mer du vill ta upp? 
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