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Abstract 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur dokumentärfilmare ser på sin yrkesroll i 

relation till de journalistiska idealen och uppgifterna, för att på så sätt ta reda på till vilken 

grad de anser sig vara journalister. Studiens grund ligger i tre frågeställningar: Hur upplever 

dokumentärfilmare att deras yrkesroll förhåller sig till de journalistiska idealen och 

uppgifterna? Vilka likheter och skillnader upplever dokumentärfilmare att det finns mellan 

journalistik och dokumentärfilm? Finns det någon skillnad på hur SVT-anställda 

dokumentärfilmare och dokumentärfilmare på egna produktionsbolag upplever sin yrkesroll 

utifrån de journalistiska idealen och uppgifterna?  

     Den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen är Pierre Bourdieus fältteori och  

Jenny Wiiks, Gunnar Nygrens och Karin Stigbrands teorier kring den professionella identiten. 

Maarit Jaakkolas teorier kring två paradigmer inom det kulturjournalistiska delfältet har även 

använts vid analysen. 

     Åtta kvalitativa intervjuer med dokumentärfilmare verksamma i Sverige har genomförts, 

varav tre är anställda på Sveriges Television, SVT, och fem har eget produktionsbolag. En av 

de sistnämnda har dock varit anställd hos SVT tidigare. 

     Studiens resultat visar att erfarenhet och utbildning spelar stor roll för hur 

dokumentärfilmarna upplever sin yrkesroll. De dokumentärfilmare som har journalistisk 

bakgrund har en starkare anknytning till de journalistiska idealen och uppgifterna, samt att de 

gärna definierar sig som både journalister och dokumentärfilmare. De utan journalistisk 

bakgrund definierar sig inte alls som journalister utan snarare som konstnärer, och följer 

istället mer personliga ideal. Det går även att se att dokumentärfilmare som är anställda hos 

SVT upplever mer yrkesmässigakrav på att arbeta journalistiskt än vad övriga gör. En 

gemensam nämnare för majoriteten av dokumentärfilmarna, oavsett bakgrund, är att de anser 

att det inte går att vara objektiv i deras yrkesroll. 

 

 

Nyckelord: dokumentärfilm, journalistik, professionell identitet, Sveriges Television, 

yrkesideal, yrkesroll 

 



2 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning sid. 4 

    1.2 Disposition sid. 5 

2. Syfte och frågeställning sid. 5 

    2.1 Syfte sid. 5 

    2.2 Frågeställning sid. 5 

    2.3 Begreppsdefinition sid. 6 

3. Bakgrund sid. 6 

    3.1 Film som fångar verkligheten  sid. 6 

          3.1.2 Den svenska dokumentärfilmens historia  sid. 8 

          3.1.3 Dokumentärredaktionen för allmänheten  sid. 8 

    3.2 De journalistiska idealens framväxt  sid. 9 

4. Tidigare forskning och teoretisk ram  sid. 10 

    4.1 Tidigare forskning  sid. 10 

    4.2 Teoretisk ram  sid. 11 

          4.2.1 Bourdieus fältteori  sid. 11 

          4.2.2 Den professionella identiteten  sid. 14 

5. Metod och material  sid. 16 

    5.1 Val av metod  sid. 16 

          5.1.2 Transkribering  sid. 17 

          5.1.3 Analysmetod  sid. 17 

          5.1.4 Urval och avgränsningar  sid. 18 

          5.1.5 Genomförande av intervju  sid. 18 

          5.1.6 Presentation av respondenter  sid. 18 

    5.2 Metodkritik  sid. 20 

          5.2.1 Urvalskritik  sid. 21 

6. Analys  sid. 21 

    6.1 Erfarenhet  sid. 22 

          6.1.1 Utbildning  sid. 22 

          6.1.2 Bakgrund som journalist  sid. 22 

    6.2 De journalistiska idealen  sid. 23 

          6.2.1 Etiska riktlinjer  sid. 23 

          6.2.2 Opartiskhet  sid. 25 



3 

 

          6.2.3 Objektivitet  sid. 25 

          6.2.4 Källkritik sid. 27 

          6.2.5 Värderingar sid. 28 

    6.3 Ämnesval och mål sid. 31 

          6.3.1 Val av ämne sid. 31 

          6.3.2 Mål med filmen  sid. 32 

    6.4 Verkligheten  sid. 33 

          6.4.1 Att skildra verkligheten  sid. 33 

          6.4.2 Skyldighet att visa verkligheten  sid. 34 

          6.4.3 Redigering  sid. 35 

    6.5 Dokumentärfilmare och/eller journalist  sid. 37 

          6.5.1 Egen definition  sid. 37 

          6.5.2 Likheter och skillnader sid. 37 

          6.5.3 Är dokumentärfilm journalistik  sid. 38 

7. Slutsats och diskussion  sid. 40 

    7.1 Förslag på vidare forskning  sid. 42 

8. Referenslista  sid. 43 

9. Bilaga  sid. 44 

    9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor  sid. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Inledning 

Under de senaste åren verkar intresset för dokumentärfilm ha ökat allt mer i Sverige. I år var 

det sextonde gången som Tempo dokumentärfilmfestival visade upp både nationella och 

internationella filmer under en hel vecka i Stockholm. Enligt festivalarrangörerna själva har 

publikintresset ökat med 50 procent från föregående år (Tempo 2015). Webben och TV har 

också börjat erbjuda mer dokumentärer i olika format, exempelvis serien The Jinx: The Life 

and Deaths of Robert Durst av Andrew Jarecki som hyllas i ursprungslandet USA. Även 

svenska dokumentärfilmer prisas runt om i världen. År 2013 vann Malik Bendjelloul en Oscar 

för bästa dokumentär för sin film Searching for sugarman. Värdet av dokumentärers innehåll 

blev extra tydligt när filmen Filip & Fredrik presenterar Trevligt Folk inte bara visades på de 

svenska biograferna utan även för Sveriges regering i början av 2015. Eller, några månader 

tidigare, när den svenska filmen Frihet bakom galler vann en internationell Emmy för sin 

skildring av ett afghanskt kvinnofängelse. En film som gjordes i försök att förändra den 

afghanska lagstiftningen och förbättra kvinnornas situation i landet.  

     Att dokumentärfilm både har ett underhållningsvärde och en påverkan på samhället går det 

inte att tvivla på. Men, vad betyder egentligen dokumentärfilm? Nationalencyklopedin 

definierar genren såhär: 

 

Film som inte är påhittad, iscensatt eller dramatiserad med spelfilmens metoder 

utan som avser att säga sanningen om historiens eller samtidens verklighet genom 

att med filmutrustningen fånga ett skeende eller rekonstruera fakta. 

(Aghed, år saknas) 

 

Denna definition går delvis hand i hand med beskrivningen av en journalistisk produkt, som 

bland annat ska vara objektiv, visa verkligheten och förmedla sanningen (Häger 2010, s. 23). 

Det finns flera exempel på journalistiska plattformar där dokumentärfilmen har gjort entré, 

som till exempel New York Times hemsida. Där finns det numera en hel kanal tillägnad 

egenproducerade kortare dokumentärer kallad New York Times Documentaries. Även SVT 

som tillhör public service startade i slutet av 1980-talet en egen dokumentärredaktion inom 

vilken flertalet dokumentärer med samhällsfokus har producerats.  

     Samtidigt är dokumentärfilmen besläktad med spelfilmen, och det finns de som 

argumenterar för att dokumentärfilm visst kan vara iscensatt. Här uppstår en problematik som 
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vi vill se närmare på. Hur upplever dokumentärfilmare själva genren? Anser de att deras 

filmer är journalistik? Och hur ser de på sin yrkesroll? Definierar de sig som journalister, 

dokumentärfilmare eller kanske som konstnärer? Detta är frågor som väcks hos oss. 

   

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av två delar. Första delen omfattar syfte och frågeställningar. Bakgrunden 

presenterar fakta kring dokumentärfilmens framväxt både internationellt och nationellt, SVT:s 

dokumentärredaktion och public service samt slutligen de journalistiska idealen. Därefter 

kommer tidigare forskning samt teoretisk utgångspunkt, följt av en redovisning av de metoder 

som har brukats under insamling av material och analys. Under metod och material 

presenteras även respondenterna. I den andra delen av uppsatsen redovisas analysen av 

materialet, som sedan mynnar ut i slutsatser och diskussion.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur dokumentärfilmare ser på sin yrkesroll i relation 

till de journalistiska idealen och uppgifterna, för att förstå i vilken utsträckning 

dokumentärfilmare ser sig själva som journalister. 

 

2.2 Frågeställning 

Frågeställningarna har tagits fram för att kunna gå djupare in på relationen mellan 

dokumentärfilmare och journalister, och de belyser specifika aspekter som anses relevanta för 

studiens syfte.   

 Hur upplever dokumentärfilmare att deras yrkesroll förhåller sig till de 

journalistiska idealen och uppgifterna? 

 

 Vilka likheter och skillnader upplever dokumentärfilmare att det finns mellan 

journalistik och dokumentärfilm? 

 

 Finns det någon skillnad på hur SVT-anställda dokumentärfilmare och 
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dokumentärfilmare på egna produktionsbolag upplever sin yrkesroll utifrån de 

journalistiska idealen och uppgifterna? 

 

2.3 Begreppsdefinition 

Här nedan presenteras de begrepp som anses vara väsentliga för uppsatsen. Begreppen har 

definierats av oss utifrån vad de betyder i den här studien. 

 Dokumentärfilmare: person som producerar/filmar/regisserar dokumentärfilm.  

 Dokumentärfilmare med journalistisk bakgrund: person som 

producerar/filmar/regisserar dokumentärfilm och har varit verksam som journalist. 

Behöver ej ha studerat journalistik. 

 Egenföretagare: dokumentärfilmare som driver eget produktionsbolag eller frilansar, 

och alltså inte är anställd hos SVT. 

 Kreativ dokumentärfilm: en konstnärlig genre av dokumentärfilm. I uppsatsens citat 

används ibland begreppet ”konstnärlig dokumentärfilm” vilket i det här fallet har 

samma betydelse. 

 Journalistisk dokumentärfilm: en genre som grundar sig i journalistiken och därför kan 

vara mer reportageliknande fast på ett mer nyanserat och djupare plan. 

 

 

3. Bakgrund  

3.1 Film som fångar verkligheten 

För att verkligen förstå varifrån dokumentärfilmen härstammar är det nödvändigt att gå 

tillbaka till dess rötter, och därmed ända till den moderna filmens början. Det var de franska 

bröderna Auguste och Louis Lumiére som i slutet av 1800-talet lyckades göra det möjligt att 

visa film för flera människor samtidigt. Enligt Betsy A. McLane, som har skrivit boken A new 

history of documentaryfilm, var Lumiérebrödernas verk Workers leaving the factory och The 

arrival of a train at the station inte bara startskott för spelfilmen utan även för 

dokumentärfilmens framväxt. McLane argumenterar för att majoriteten av de filmer som 

producerades under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet snarare visade upp 

vardagen och det verkliga livet än någon sorts fiktion eller fantasi (McLane 2012, s. 10).  

     År 1922 var det premiär för den film som räknas som den engelskspråkiga världens första 

dokumentärfilm, nämligen Nanook of the North av amerikanen Robert Flaherty. Filmen 
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handlade om eskimåerna i Kanada och visade hur de levde, något som få människor hade tagit 

del av på den tiden. Filmen fick stor uppmärksamhet internationellt och Flaherty fortsatte sin 

karriär som dokumentärfilmare. En person som inspirerades av Flaherty var skotten John 

Grierson. När Grierson recenserade Flahertys andra dokumentärfilm Moana år 1926 blev han 

den förste att mynta termen dokumentär som en beskrivning av film. Grierson ansåg att 

Flahertys film hade ett dokumentärt värde och hans definition av begreppet var: ”a creative 

treatment of actuality”. Grierson tyckte att dokumentärfilm skulle vara utbildande och 

innehålla material som fanns i verkligheten, för att på så sätt ge medborgarna en bild av 

samhället och demokratin (McLane 2012, s. 5 – 6).  

     Knappt ett decennium senare hade genren dokumentärfilm delats in i fyra olika traditioner 

av den brittiske filmaren Paul Rotha. Rotha menade att dessa var: romantik, newsreel, 

propaganda och realist. Flahertys filmer tillhörde den romantiska traditionen som hade ett 

mer antropologiskt perspektiv, propagandafilmerna sammankopplade Rotha med vetenskaper 

som sociologi, psykologi och statsvetenskap. Den realistiska traditionen ansåg han vara ett 

försök till att hitta konstnärliga vägar för att förstå tid och rum, och människans omedvetna. 

Idag går det att relatera denna tradition till avant-garde och mer experimentell film. Newsreel 

är en dokumentär tradition som växte fram ur journalistikens utveckling i början av 1900-

talet. Newsreel var kortdokumentärer som visades på biograferna och främst handlade om 

aktuella händelser och nyheter (McLane 2012, s. 7 – 9). 

     Dokumentärfilm är idag en bred genre med allt från journalistisk dokumentär till kreativ. 

Dock går det enligt McLane att se fem karaktärsdrag som de flesta av dagens 

dokumentärfilmer har gemensamt och som skiljer dem från andra typer av film, nämligen: 

ämne och ideologi, ändamål och perspektiv, form, produktionsmetod och teknik, samt 

upplevelsen de erbjuder publiken. Med ämne och ideologi menar McLane att en dokumentär, 

till skillnad från en spelfilm, kan handla om nästan vad som helst. Hon anser att det inte bara 

är människor och relationer i främsta fokus utan en dokumentär kan lika väl handla om en 

sak, en plats eller en händelse. Ändamål och perspektiv innebär att dokumentärfilmare oftast 

vill lyfta ämnen som ger tittarna mer kunskap och förståelse för världen och att de på så sätt 

kan leva mer medvetet och intelligent. En dokumentärfilms form tar sig i uttryck i att den 

grundar sig i det som finns i verkligheten och inte bygger på påhittat material. När det gäller 

produktionsmetod och teknik så är en gemensam nämnare för de flesta dokumentärfilmer att 

man inte använder skådespelare, filmar i verkligheten och oftast inte använder ljussättning 

(annat än vid intervjuer) etcetera. Specialeffekter används också mycket sällan. Ett sista 



8 

 

karaktärsdrag för dokumentärfilm är att den, enligt McLane, ska föra med sig en estetisk 

upplevelse på något vis och även kunna påverka människors attityder och åsikter för att 

eventuellt bidra till förändring i samhället (McLane 2012, s. 3 – 4). 

 

3.1.2 Den svenska dokumentärfilmens historia 

Eftersom den här studien har ett nationellt fokus är det av yttersta intresse att se hur 

dokumentärfilmens utveckling i Sverige har sett ut. Även här gjorde den korta 

dokumentärfilmen sin entré på biograferna i början av 1900-talet. Dessa filmer var främst 

turistfilmer, journalfilmer, personporträtt, företagsreportage med mera. Konstnären Arne 

Sucksdorff började under Andra Världskriget producera korta naturfilmer, vilket ledde till att 

han blev en av Sveriges mest internationellt uppmärksammade dokumentärfilmare. Efter 

krigets slut var det flera filmare, däribland Sucksdorff, som istället valde att satsa på den långa 

dokumentärfilmen. Detta ledde till att den fick ett snabbt uppsving, dock skulle det bara vara 

under en kort period. I slutet av femtiotalet hade intresset för långa dokumentärfilmer på bio 

redan sjunkit. Något som enligt Leif Furhammar delvis berodde på tvn:s ökande popularitet. 

Samtidigt påpekar Furhammar att det var just tv-mediet som gjorde det möjligt för 

dokumentärfilmen att överleva i Sverige (Furhammar 1995, s. 14 – 16). I och med att 

dokumentärfilm började visas på tv föddes en ny gren inom genren med helt andra 

produktionsförutsättningar och annan distributionsform. Det faktum att en samhällsinstitution 

som inte var ute efter att vara vinstdrivande valde att sända dokumentärfilmer förändrade det 

svenska dokumentära landskapet (Furhammar 1995, s. 16).  

     Dokumentärfilm har alltså varit ett stående inslag på svensk tv sedan 1950-talet men det 

var först 1987 som dokumentärredaktionen startades på SVT, i och med en kanalreform som 

genomfördes då (Furhammar 1995, s. 261). Idag har redaktionen ett flertal fast anställda 

dokumentärfilmare som främst producerar filmer om det svenska samhället och dess 

medborgare, men SVT Dokumentär visar även internationella och nationella 

dokumentärfilmer gjorda av fristående produktionsbolag.  

  

3.1.3 Dokumentärredaktionen för allmänheten 

Då dokumentärredaktionen är en del av SVT lyder även den under public service, det vill säga 

att vara ”i allmänhetens tjänst”. De medier som styrs av public service ska vara oberoende av 

mediemarknaden och inte påverkas av politiska krafter eller andra typer av maktutövande, 
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vidare är det medborgarna som står för finansieringen genom radio- och tv-avgiften. 

I och med att SVT är ett public service-bolag lyder det under ett särskilt sändningstillstånd. I 

tillståndet listas villkor gällande bland annat innehållet i sändningarna, nyhetsverksamheten, 

hur sändningsrätten ska utövas och villkor för reklam, sponsring och produktplacering (SVT, 

2014). På SVT:s hemsida lyfter de fem av de punkterna: 

 

1. SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster 

via tv, webb och andra publiceringsformer. 

2. SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, 

folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och ska vara tillgängligt för alla 

oavsett förutsättningar och bakgrund. 

3. SVT speglar och finns i hela landet.  

4. SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och 

andra intressen i samhället. Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och 

omvärlden, som till exempel i Uppdrag granskning eller i vår nyhetsverksamhet.  

5. SVT ska vara opartiskt och sakligt. Tycker man att vi bryter mot det kan man skicka 

en anmälan till Myndigheten för radio och tv.  

(SVT, 2015) 

 

3.2 De journalistiska idealens framväxt 

De journalistiska idealen har vuxit fram och utvecklats i närmare 200 år för att bli det de är 

idag. Grundkärnan i dagens journalistik är att informera, granska och skapa ett forum för 

debatt (Häger 2010, s. 23). Bill Kovach och Tom Rosenstiel sammanfattar i sin bok The 

Elements of Journalism (2007) journalistikens ideal och vad den har för uppgifter i tio 

punkter: 

 Journalistikens främsta åtagande är sanningen. 

 Dess främsta lojalitet är till medborgarna. 

 Dess innersta natur är att verifiera. 

 Dess utövare måste vara oberoende av dem de bevakar. 

 Den måste fungera som en självständig granskare av makten. 

 Den måste sörja för ett forum för allmän kritik och debatt. 

 Den måste sträva efter att göra det som är viktigt, intressant och relevant. 
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 Den måste hålla nyheterna allsidiga och ge dem rimliga proportioner. 

 Dess utövare är skyldiga att agera utifrån sitt personliga samvete. 

 Även medborgare har rättigheter och förpliktelser vad gäller nyheter.  

                                                                                   (Kovach & Rosenstiel, 2007) 

 

Frågan om objektivitet som ett journalistiskt ideal har debatterats under en lång tid. Att en 

journalist ska kunna vara objektiv i sin rapportering ställer sig många kritiska till. Walter 

Lippmann – en amerikansk politiker samt politisk och filosofisk författare - argumenterade i 

en artikel han skrivit 1919 tillsammans med Charles Merz – en av redaktörerna för New York 

World - för att objektivitet skulle ses som en metod för journalister att bruka, snarare än som 

målet för slutprodukten. Journalisten i sig skulle inte vara objektiv, men hens metod kunde 

vara det. Den allmänna uppfattningen som funnits är dock att det ska vara precis tvärtom; att 

journalisten själv ska vara objektiv, något som av många under årens gång har betraktats som 

ett ouppnåeligt ideal (Kovach & Rosenstiel 2007, s. 83). 

 

 

4. Tidigare forskning och teoretisk ram 

4.1 Tidigare forskning 

Det finns en omfattande mängd svensk forskning kring journalistens yrkesroll och den 

professionella identiteten. Jenny Wiik gjorde år 2010 en akademisk avhandling med namnet 

Journalism in Transition: The Professional Identity of Swedish Journalists. Wiik ville 

undersöka hur svenska journalisters yrkesroll har påverkats av tidens förändringar. I sin 

avhandling går Wiik bland annat in på vad den journalistiska professionella identiteten är 

formad av. Wiik lyfter fram att yrkesidentiteten består av tre element; ideal, rutiner och status. 

Dessa element föds ur yrkets specifika värderingar och regler (Wiik 2010, s. 60). Wiiks 

teorier kring den professionella identiteten är relevanta för denna uppsats och förklaras mer 

ingående i teoridelen. Även Gunnar Nygren och Karin Stigbrand har forskat kring 

professionell identitet. I samband med ett internationellt projekt för att ta reda på hur 

journaliststudenter ser på sin blivande yrkesroll, har de skrivit rapporten Professional Identity 

in Changing Media Landscapes (2013). Nygren och Stigbrand intervjuade journaliststudenter 

vid universitet i Sverige, Estland, Finland, Ryssland och Polen. Den parallell man kan dra 
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mellan Nygren och Stigbrands rapport och denna undersökning är fokuset på den 

professionella identiteten. 

     Dokumentärfilm har studerats i stor utsträckning inom den filmvetenskapliga forskningen. 

Fokus ligger då oftast på gestaltning eller publikens uppfattning av filmen. I artikeln The 

Critical Intersection of Documentary & Journalism: Hell House and Rhetorical Articulation 

har professor Ralph Beliveau (2012) studerat relationen mellan dokumentärfilm och 

journalistik med syftet att visa skillnader och likheter, dock ur ett amerikanskt perspektiv. 

Beliveau lägger inte heller någon fokus på dokumentärfilmarna utan snarare på själva 

produkten och på hur publiken uppfattar dokumentärfilm. I svensk kontext forskar i skrivande 

stund dokumentärfilmaren och doktoranden Kirsi Nevanti om kreativa processer och 

parallella verkligheter i dokumentärfilm. Syftet med Nevantis forskning är att öka 

medvetenheten kring dokumentärfilmen som konstart, och resultatet presenteras i en 

avhandling vid namn In real life (or elsewhere) (2016, kommande). Nationell forskning kring 

dokumentärfilmares yrkesroll med ett journalistiskt perspektiv har däremot inte hittats, därför 

används Maarit Jaakkolas forskning kring kulturjournalistik som inspiration. Jaakkola har i 

artikeln Promoting aesthetic tourism (2012) undersökt hur kulturjournalister förhåller sig till 

två paradigmer inom sitt yrkesområde: den journalistiska och den estetiska. Med dessa 

paradigmer som utgångspunkt har Jaakkola bland annat studerat vilka ideal 

kulturjournalisterna eftersträvar och därigenom undersökt var de befinner sig inom området 

kulturjournalistik. Jaakkolas forskning och hennes teorier kring de två paradigmerna kan 

appliceras på området dokumentärfilm och anses därmed vara relevant även för denna 

undersökning.   

 

4.2 Teoretisk ram 

4.2.1 Bourdieus fältteori 

Enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu består samhället av sociala fält inom vilka 

grupper av människor samlas. Exempelvis skulle man kunna se fotbollsfantaster som 

agerande inom ett fotbollsfält, politiker som deltagare i ett politiskt fält och journalister som 

aktörer i ett journalistiskt fält. Själva fältteorin grundade Bourdieu som ett verktyg för att 

kunna undersöka sociala grupperingar, och bland annat gå djupare in på hur individer i 

vardera gruppen relaterar till varandra, samt hur de påverkas av och i sin tur påverkar fältets 

struktur (Bourdieu 2005, s. 30). Följande är Bourdieus definition av ett fält: 
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A field is a field of forces within which the agents occupy positions that 

statistically determine the positions they take with respect to the field, these 

position-takings being aimed either at conserving or transforming the structure 

of relations of forces that is constitutive of the field.  

(Bourdieu 2005, s. 30) 

 

Aktörerna inom ett fält påverkas alltså av dess struktur; det vill säga fältets allmänna regler 

och normer. Dessa har enligt Bourdieu bildats genom att vi människor kategoriserar varandra 

och oss själva, vi förväntar oss att individer inom ett visst fält ska ha specifika karaktärsdrag 

och egenskaper. Bourdieu menar att det är det som lägger grunden för den allmänna 

uppfattningen av ett fält, den så kallade doxan som sedan ärvs vidare till fältets deltagare 

(Bourdieu 2005, s. 36 - 37). På så sätt blir även personerna inuti fältet påverkade av doxan 

och försöker till olika grad antingen leva upp till den eller gå emot den. 

Ytterligare en aspekt som påverkar ett fälts struktur är individernas positioner. Personerna 

inom ett fält har nämligen olika placeringar, beroende på individens status samt personens 

egen vilja att bevara eller förändra fältets struktur (Bourdieu 2005, s. 30). Status är ett begrepp 

som går att relatera till hierarki och den professionella identiteten och kommer att belysas 

längre fram i teoridelen (Wiik 2010, s. 60).  

     Ett av de fält som Pierre Bourdieu framför allt har uppmärksammat med sin forskning är 

det journalistiska fältet. Det kan ses som ett underordnat fält till det större generella sociala 

fältet, men samtidigt har det journalistiska fältet i sig också flertalet delfält (Wiik 2010, s. 62).  

     Frågan är om dokumentärfilm kan ses som ett av dessa delfält. Om så är fallet borde det 

innebära att dokumentärfilmare, på samma sätt som journalister, påverkas av det 

journalistiska fältets doxa. Däremot behöver det inte betyda att de anpassar sig till fältets 

normer och värderingar, utan det kan lika väl vara så att de väljer att gå emot dem. För att 

verkligen förstå hur relationen mellan dokumentärfilm och journalistik ser ut behöver man gå 

djupare in på dokumentärfilmarnas attityd gentemot journalistiken, samt hur de uppfattar sin 

yrkesroll. Dock är det värt att nämna att journalistik inte bara innefattar nyhetsjournalistik 

utan även en bredd av ämnesområden, som till exempel sport och kultur.  

     Dominique Marchetti skriver i boken Bourdieu and the journalistic field att det 

journalistiska fältet är strukturerat kring två poler; en generell och en specialiserad. Marchetti 

menar att den allmänna journalistiken befinner sig vid den generella polen, medan olika 

ämnesområden kretsar kring den specialiserade polen (Marchetti 2005, s. 64).  
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     Delfälten påverkas inte bara av det journalistiska fältets doxa utan inom var och ett av dem 

skapas i sin tur egna värderingar och normer. Forskaren Maarit Jaakkola har bland annat 

fördjupat sig i kulturjournalistikens delfält och hon argumenterar för att kulturjournalistiken i 

sig består av ytterligare delfält. Dessa styrs utifrån två paradigmer: den journalistiska och den 

estetiska (Jaakkola 2012, s. 484). I artikeln Promoting aesthetic tourism belyser Jaakkola det 

faktum att kulturjournalister påverkas av olika ideal beroende på vilken typ av 

kulturjournalistik de producerar. Jaakkola argumenterar för att den journalistiska paradigmen 

är relaterad till nyhetsjournalistik och till exempel reportage, medan den estetiska paradigmen 

snarare är kopplad till recensioner och mer kritiska kulturartiklar (Jaakkola 2012, s. 484). 

Vidare lyfter Jaakkola fem ideal som enligt henne är väsentliga för alla journalister, men 

påpekar samtidigt att dessa skiljer sig åt mellan delfälten. Inom kulturjournalistiken ser 

idealen olika ut beroende på vilken paradigm som är i fokus. Inom den journalistiska 

paradigmen går det enligt Jaakkola att se att aktörerna eftersträvar att vara: i allmänhetens 

tjänst, objektiva, självständiga, aktuella samt etiska. Dock menar Jaakkola att 

kulturjournalister inte till lika stor grad beaktar objektivitet. Med självständighet menar 

Jaakkola i detta fallet att journalisten ska vara självständig i sitt arbete. Inom den estetiska 

paradigmen är idealen att vara: expert, subjektiv, självständig, trogen och pedagogisk 

(Jaakkola 2012, s. 484 – 485).  Med expert menar Jaakkola att journalisten ska ha en viss 

expertis inom sitt specialområde, med subjektiv lyfter hon att det bland annat handlar om att 

ha en relation till de personer en skriver om, och med självständig menar hon att en aktör 

inom den estetiska paradigmen även ska vara självständig i förhållande till den journalistiska 

paradigmen. Ytterligare en aspekt som uppmärksammas i Jaakkolas artikel är hur 

kulturjournalisterna ser på sig själva som yrkesutövare. Jaakkola påpekar att kulturjournalister 

har placerat sig själva i ett annat fack än ”vanliga” journalister och att de anser sig vara något 

”bättre”, en annan sorts journalist helt enkelt (Jaakkola 2012, s. 484). 

      De journalistiska delfälten har vissa likheter, som går att koppla till det ”stora” 

journalistiska fältet, men samtidigt så skiljer de sig också från varandra på olika sätt; till 

exempel hur de gestaltar berättandet, egenskaper, status, budget etcetera. Marchetti menar att 

det därför är dessa perspektiv man bör se till om man vill jämföra olika journalistiska delfält 

(Marchetti 2005, s.68-69). Ytterligare en aspekt som kan vara värd att belysa i en jämförelse 

mellan olika delfält är arbetsmetoden. Inom journalistiken finns det bland annat individer som 

är fast anställda versus frilansare, personer som jobbar på kontor och som jobbar hemifrån. En 

individs arbetsform påverkar denne och även hur pass självständig hen är i sitt arbete. Till 
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exempel går det att se att en journalist som jobbar på ett kontor där journalister från andra 

delfält också är stationerade, har en tendens att bli influerad av deras normer, och då oftast 

anammar dessa värderingar på så sätt att det påverkar det egna delfältet (Marchetti 2005, s. 

74-75).  

     Varför bedöms då Bourdieus fältteori vara relevant för denna uppsats? Om man utgår ifrån 

att dokumentärfilm är ett delfält inom det journalistiska fältet så gör fältteorin det möjligt att 

gå djupare in på skillnaderna och likheterna mellan de två fälten. På så sätt går det att få en 

tydligare bild av relationen mellan journalister och dokumentärfilmare. Enligt Bourdieu så 

kan en jämförelse mellan olika delfält anses nödvändig för att få djupare förståelse av det 

journalistiska fältet i helhet. Bourdieu påpekar att det inte går att förstå det journalistiska fältet 

genom att endast fokusera på externa faktorer utan man måste också se till interna faktorer, 

som exempelvis hur individer inom fältet och delfälten relaterar till varandra och hur de ser på 

sig själva (Bourdieu 2005, s. 33). 

      

4.2.2 Den professionella identiteten 

För att finna svar på hur dokumentärfilmarna uppfattar sin yrkesroll i förhållande till 

journalister behöver man dock gå ett steg längre in i fältet och se till deras professionella 

identitet. För detta behövs en teori som går närmare in på sociala identiteter. Psykologen 

Henri Tajfel och sociologen Ralph Turner grundade på 1970-talet en teori om sociala 

identiteter. Enligt teorin skapas människans identitet utifrån två källor, nämligen den sociala 

och den personliga (den psykiska identiteten). Den sistnämnda har sin grund i vår egen bild 

av oss själva och vår självkänsla, medan den sociala identiteten har sitt ursprung i de olika 

sociala grupper vi tillhör, som till exempel yrkesgrupper (Nilsson 1996, s. 171). Teorin i sig är 

inte bara ett verktyg för att studera individer utan också för att titta närmare på förhållandet 

mellan olika grupper, och är därav applicerbar på denna undersökning (Nilsson 1996, s. 172).  

     Den professionella identiteten är en form av social identitet som kopplar ihop personer 

inom samma yrkesgrupp. Detta går Jenny Wiik närmare in på i sin avhandling Journalism in 

Transition: The Professional Identity of Swedish Journalists (2010). Den professionella 

identiteten skapas inom olika yrkesfält, och i det här fallet i det journalistiska fältet. Det 

journalistiska fältet är som nämnt tidigare underställt det generella sociala fältet, och formas 

därmed utefter de sociala strukturer som råder i det överordnade fältet.   

     I det sociala samspelet inom en profession bildas en känsla av allmänt samförstånd, då 

man har gemensamma erfarenheter och expertis, och därigenom skapas den professionella 
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identiteten. (Wiik 2010, s. 58). 

     Med begreppet identitet menas förståelsen för vem vi är och avgränsningen av jaget i 

förhållande till andra. Enligt senmodern teori är identiteten konstruerad och kan förändras 

över tid (Wiik 2010, s. 61-62). 

      I Professional Identity in Changing Media Landscapes skriver Karin Stigbrand och 

Gunnar Nygren (2013) om den professionella identiteten, och menar att den i huvudsak utgörs 

av två dimensioner. Den interna dimensionen handlar om frågor om hur du ser på dig själv 

och vilken kompetens och karaktärsdrag som är viktiga för dig som yrkesman. Den externa 

dimensionen behandlar frågor kring din identitet i relation till andra grupper i samhället 

(Stigbrand & Nygren 2013, s. 102). 

     Jenny Wiik argumenterar för att den professionella identiteten mer eller mindre består av 

tre element: ideal, rutiner och status. Dessa tre element går att sammanföra med Bourdieus 

terminologi inom fältteorin: värden/normer, praxis och positioner inom fältet (Wiik 2010, s. 

60). Applicerat på journalistiken konstaterar Wiik att de journalistiska idealen är viktiga 

beståndsdelar i skapandet av den professionella identiteten. De styr arbetet och ger en känsla 

av tillhörighet (Wiik 2010, s. 67).  

     Karin Stigbrand och Gunnar Nygren skriver vidare om hur journalister ser på sin roll i 

samhället, och vilka egenskaper och ideal de värderar högt. Rollen som den granskande tredje 

statsmakten som står mellan makthavarna och medborgarna, och som förmedlar politisk 

information på ett pålitligt sätt, är en av de egenskaperna. Även förmågan att kunna rapportera 

objektivt, förmedla information till allmänheten snabbt och att tillhandahålla analys av olika 

händelser och frågor anses viktigt (Stigbrand & Nygren 2013, s. 13). Frihet, oberoende och en 

lojalitet gentemot publiken väger även tungt. Den huvudsakliga journalistiska uppgiften är att 

stärka demokratin genom att granska makten och att ge allmänheten en möjlighet att forma 

sin egen åsikt kring olika samhällsfrågor (Stigbrand & Nygren 2013, s. 17). Idealen stämmer 

dock inte alltid överens med hur arbetsrutinerna ser ut i verkligheten. De journalistiska 

idealen formar i stort arbetet, men arbetsrutinerna visar en mer vardaglig sida av den 

professionella identiteten (Wiik 2010, s. 58). 

     Wiik menar att den professionella journalistiken karaktäriseras av två grunddrag, både sett 

till arbetsrutiner och på en mer ideologisk nivå: självständighet och objektivitet. 

Självständigheten består i strävandet efter status rent professionellt, och att förstärka bilden av 

journalistik som en oberoende enhet. Objektiviteten uppstår i avståndet mellan journalist och 

källa (Wiik 2010, s. 58-59).  
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     Begreppet status har en betydande roll i konstruktionen av den professionella identiteten. 

Status är associerat med makt, som även det är en viktig del av professionalismen. 

Journalister uppnår status inom yrket genom kunskap och färdigheter om exempelvis 

kommunikation, teknologi och information. Men i och med att nästintill vem som helst kan 

arbeta som journalist, utan utbildning, så är inte längre kunskapen journalister får genom 

utbildning exklusiv, och därav sjunker statusen hos hela professionen (Wiik 2010, s. 59). 

Utvecklingen inom media har gjort det svårare att definiera vad journalistik egentligen är, och 

vilka som är journalister. Journalister har inte längre monopol på kunskapen, utan den kan 

vem som helst finna, använda och behandla i och med internet (Stigbrand & Nygren 2013, s. 

18). Olika typer av journalister anses även ha olika hög status; till exempel har grävande 

journalister en betydligt högre status än nöjesjournalister. 

 

 

5. Metod och material 

5.1 Val av metod 

Då undersökningens syfte är att ta reda på hur dokumentärfilmare ser på sin yrkesroll 

behövdes en metod som kunde ge utrymme för personliga svar och åsikter, snarare än 

statistiskt mätbara samband. Den metod som är mest lämpad för att studera olika innebörder 

är enligt Johan Alvehus den kvalitativa metoden, och då främst den kvalitativa intervjun som 

är det mest effektiva sättet att ta del av en människas upplevelser och tankar kring ett ämne 

(Alvehus 2013, s. 20, s. 80). Eftersom yrkesidentitet var det som skulle studeras så var 

intervjun tematisk och kretsade kring personens yrkesroll (Alvehus 2013, s. 81).  

     En intervju kan vara upplagd på tre olika sätt; strukturerad, semistrukturerad eller 

ostrukturerad. En strukturerad intervju är mer styrd av intervjuaren och innehåller fasta frågor 

och ofta förutbestämda svarsalternativ. Denna typ ansågs inte lämplig för undersökningen då 

den stannar på en ytligare nivå. En ostrukturerad intervju var inte heller användbar då den 

innebär att respondenterna skulle ha fått tala fritt, vilket i sin tur hade kunnat resultera i 

överflödig information. Den valda intervjutypen blev därför den semistrukturerade eftersom 

den på sätt och vis kombinerar de två andra strukturerna. En semistrukturerad intervju är 

uppbyggd kring ett frågeformulär med huvudfrågor och följdfrågor, men utan svarsalternativ. 

Intervjuaren har även möjlighet att lägga till följdfrågor under intervjuns gång, därför menar 

Alvehus att det är viktigt att vara lyhörd vid en semistrukturerad intervju (Alvehus 2013, s. 
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83). Det positiva med den semistrukturerade formen är att intervjuaren kan föra och styra 

samtalet och se till att viktiga ämnesområden lyfts fram, samtidigt som respondenten har 

möjlighet att svara fritt på frågorna (Bell 2006 s. 162). 

 

5.1.2 Transkribering 

Eftersom undersökningen inte behandlar ett känsligt ämne spelades samtalet in, med 

godkännande av samtliga respondenter. En inspelning ansågs viktig för att säkerställa att allt 

som sades återgavs korrekt under transkriberingen. Detta var av stor vikt då transkriberingen 

var det första steget av analysen och låg som grund för det vidare arbetet. I denna studie 

användes en transkriberingsmetod där intervjuerna noterades i skriftspåk, då det inte ansågs 

tillföra något till analysen att anteckna varje intonation eller paus som den intervjuade gjorde 

(Alvehus 2013, s. 85). Det transkriberade materialet finns att tillgå om så önskas. 

 

5.1.3 Analysmetod 

Analysen av materialet utgick ifrån ett abduktivt perspektiv. Det vill säga att både empiri och 

teori togs i beaktande när analysen av intervjuerna genomfördes (Alvehus 2013, s. 109). Det 

första steget i analysprocessen var att sortera materialet i olika kategorier – att tematisera. 

Kategoriseringen utgick ifrån de olika frågorna och svaren organiserades därefter. Nästa steg 

blev att reducera materialet så att endast den information som ansågs intressant utifrån 

frågeställningarna och teorierna presenterades (Alvehus 2013, s. 110-111). Dessa fem teman 

valdes med tillhörande underrubriker: 

1. Erfarenhet – Utbildning, Bakgrund som journalist. 

2.  De journalistiska idealen – Etiska riktlinjer, Opartiskhet, Objektivitet, Källkritik, 

Värderingar. 

3. Ämnesval och mål – Val av ämne, Mål med filmen. 

4. Verkligheten – Att skildra verkligheten, Skyldighet att visa verkligheten, Redigering. 

5. Dokumentärfilmare och/eller journalist – Egen definition, Likheter och skillnader, Är 

dokumentärfilm journalistik. 

 

Efter kategoriseringen och tematiseringen kopplades teori och empiri ihop för att analysen 

skulle kunna genomföras och frågeställningarna besvaras.  
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5.1.4 Urval och avgränsningar 

Materialet i undersökningen består av åtta intervjuer med svenska verksamma 

dokumentärfilmare. Intervjupersonerna valdes utifrån ett strategiskt urval med deras yrkesroll 

och arbetssituation i åtanke (Alvehus 2013, s. 67). Målet var att få tag på åtta respondenter. 19 

personer kontaktades via mail och en över telefon. Av dessa 20 var det nio som tackade ja, 

varav en sedan valdes bort då det visade sig att hen snarare är verksam internationellt än i 

Sverige. Efersom undersökningen ämnar besvara hur svenska dokumentärfilmare ser på sin 

yrkesroll uteslöts internationella dokumentärfilmare ur urvalet. De kriterier som 

respondenterna behövde uppfylla var: att ha varit verksam som dokumentärfilmare i minst 

fem år, befinna sig i Stockholmsområdet samt att hälften av intervjupersonerna behövde vara 

anställda hos SVT och andra hälften ej public service-anställda. Det sistnämnda kriteriet var 

viktigt för att kunna besvara en av undersökningens frågeställningar samt för studiens 

legitimitet och transparens. Begränsningen till endast verksamma i Stockholmsområdet 

gjordes för att undvika telefonintervju. Anledningen till att fem år sattes som en 

minimumgräns var för att säkerställa att respondenterna skulle ha tillräcklig erfarenhet för att 

kunna svara på frågorna. 

 

5.1.5 Genomförande av intervju 

Intervjuerna utfördes antingen på respondentens arbetsplats, i dennes hem eller på kafé i 

Stockholms innerstad. Vid varje intervju närvarade båda uppsatsförfattarna. En ansvarade för 

att spela in intervjun medan den andra ställde frågorna. Uppgifterna alternerades vid varje 

intervjutillfälle. Med etiska aspekter i åtanke så blev respondenterna först informerade om 

undersökningens syfte samt tillfrågade om ljudupptagning var accepterat och om de önskade 

vara anonyma. Intervjuernas längd varierade mellan 35 minuter och en timme. 

     Inga större problem uppstod vid intervjusituationerna, förutom att vissa frågor behövde 

förklaras ytterligare.  

 

5.1.6 Presentation av respondenter 

Intervjuperson 1 

Namn: David Herdies. 

Ålder: 40. 

Utbildning: Antropologi och religionshistoria på universitet, har studerat dokumentärfilm på 
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folkhögskola, samt studerat på Poppius journalistskola. Har även studerat musik. 

Jobbar: Momento film. 

Verksam som dokumentärfilmare: Sedan 2003. 

Definierar sig som: Konstnär. 

Intervjuperson 2 

Namn: Kirsi Nevanti. 

Ålder: 55. 

Utbildning: Dramatiska Institutet – fria regissörer, fria filmare (numera Stockholms 

Dramatiska Högskola). 

Jobbar: Stockholms Dramatiska Högskola. 

Verksam som dokumentärfilmare: Sedan 1995. 

Definierar sig som: Dokumentärfilmare. 

Intervjuperson 3 

Namn: Åsa Blanck. 

Ålder: 45. 

Utbildning: Ettårig filmoch journalistutbildning, har även studerat psykologi och 

statsvetenskap med journalistisk inriktning. 

Jobbar: SVT:s Dokumentärredaktion. 

Verksam som dokumentärfilmare: Sedan 1995 (cirka). 

Definierar sig som: Dokumentärfilmsmakare. 

Intervjuperson 4 

Namn: Kristina Lindström. 

Ålder: 57. 

Utbildning: Journalisthögskolan i Göteborg. 

Jobbar: SVT. 

Verksam som dokumentärfilmare: Sedan 1990talet. 

Definierar sig som: Journalist, författare och filmare. 

Intervjuperson 5 

Namn: Lisa Partby. 

Ålder: 40 år. 

Utbildning: Kurs på Jakobsbergs folkhögskola, dokumentärfilmsproduktion på Nordens 
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folkhögskola Biskops Arnö, ryska i Ryssland, dokumentärfilm på Dramatiska Institutet 

numera Stockholms dramatiska högskola, samt konstarkitektur på Mejan Arc. 

Jobbar: Egna produktionsbolaget Partby Film, samt som dokumentärfilmslärare på Nordens 

folkhögskola Biskops Arnö. 

Verksam som dokumentärfilmare: Sedan 2002. 

Definierar sig som: Filmare. 

Intervjuperson 6 

Namn: Nima Sarvestani. 

Ålder: 56 år. 

Utbildning: Ingen utbildning. Självlärd. 

Jobbar: Egna produktionsbolaget Nima Film.  

Verksam som dokumentärfilmare: Sedan 1987. 

Definierar sig som: Journalist och dokumentärfilmare. 

Intervjuperson 7 

Namn: Tom Alandh. 

Ålder: 70 år. 

Utbildning: Journalisthögskolan.  

Jobbar: SVT:s Dokumentärredaktion. 

Verksam som dokumentärfilmare: Sedan 1987. 

Definierar sig som: Journalist som gör dokumentärfilm. 

Intervjuperson 8 

Namn: Folke Rydén. 

Ålder: 56 år. 

Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm. 

Jobbar: Egna produktionsbolaget Folke Rydén Production. 

Verksam som dokumentärfilmare: Sedan 1991 (cirka). 

Definierar sig som: Journalist och dokumentärfilmare. 

 

5.2 Metodkritik 

Den semistrukturerade intervjun valdes för att öppna upp för följdfrågor, något som i denna 

undersökning blev en nackdel då vi ställde följdfrågor under vissa intervjuer men inte under 
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andra, samt att dessa frågor varierade. Detta gjorde att vi inte kunde använda oss av de svaren 

i undersökningen.  

     Ytterligare en nackdel med intervjumetoden är att även om samtliga respondenter 

godkände ljudinspelning vid intervjuerna kan deras svar ha påverkats av vetskapen att de 

spelades in. 

     Av det stora materialet valdes endast specifika delar ut för analys, eftersom de ansågs mest 

relevanta. Dock kan detta medföra att annan intressant information har fallit bort. 

      

5.2.1 Urvalskritik 

En begränsning i undersökningens urval är att sju av åtta respondenter var mellan 40 och 60 

år. Endast en var över 60 år. Önskvärt hade varit att ha ett större åldersintervall för att få ett 

mer representativt resultat.  

     En brist i urvalet är det faktum att intervjuperson nummer åtta, vid tillfället för intervjun, 

drev eget produktionsbolag och inte längre var anställd hos SVT. Dock representerar personen 

public service-anställda i denna undersökning då han har varit anställd hos SVT under större 

delen av sitt yrkesverksamma liv. 

     Ytterligare en begränsning är den geografiska aspekten. Eftersom undersökningen ämnar 

ha ett nationellt perspektiv hade det varit bättre att ha respondenter från flera olika delar av 

landet, och inte enbart från Stockholm. 

     En annan aspekt som är värd att lyftas är att en av studiens respondenter, Kirsi Nevanti, 

även nämns i uppsatsens del ”Tidigare forskning”. Hon spelar alltså två roller i denna uppsats. 

Dock har det faktum att hon har skrivit en avhandling i ämnet inte påverkat intervjuprocessen 

då detta blev känt först efteråt och inga specifika frågor ställdes kring själva avhandlingen.  

 

 

6. Analys 

Här kommer både resultat och analys att presenteras. Dock redovisas inte alla respondenters 

citat då flera svarade samma sak. Fråga 5, 24 och 25 tas inte heller med då svaren inte 

tillförde något till studiens syfte (se bilaga 1). Ha i åtanke att denna studie inte är 

representativ för hela Sveriges dokumentärfilmare.  
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6.1 Erfarenhet 

6.1.1 Utbildning 

Detta resultat omfattar endast utbildningar kopplade till dokumentärfilm och journalistik. Har 

respondenterna studerat andra ämnen bortses det ifrån i denna undersökning.  

     Samtliga respondenter som är eller har varit verksamma inom SVT har studerat 

journalistik på högre instans. Hälften av de som har eget produktionsbolag har studerat 

dokumentärfilm. En av egenföretagarna har studerat både journalistik och dokumentärfilm. 

Slutligen har en av respondenterna inte studerat alls utan är självlärd. Dock har denna person 

under flera år jobbat som journalist. 

     Av de fyra respondenterna som endast har studerat journalistik jobbar tre av dem på SVT. 

Den fjärde jobbade tidigare på SVT men driver numera eget produktionsbolag. De tre 

respondenterna som har studerat dokumentärfilm är alla egna företagare. Den respondent som 

är självlärd driver också eget produktionsbolag.  

 

6.1.2 Bakgrund som journalist 

De respondenter som tidigare har varit verksamma som journalister blev tillfrågade om de 

anser att deras journalistiska bakgrund påverkar deras arbete som dokumentärfilmare idag. 

Majoriteten svarar att det faktum att de har jobbat som journalister har en inverkan på deras 

sätt att arbeta, dock på olika vis.   

 

Ja det gör det. Jag jobbade länge som journalist, men många av mina idéer 

kommer från de här perioderna när jag jobbade i lite olika länder och jobbade med 

journalistik… 

     Nima Sarvestani 

 

Min journalistik sätter ju prägeln på mitt berättande. […] Det är därför jag har 

pratat om, jag brukar inte säga att jag är journalist, utan att jag arbetar som 

journalist.  

     Tom Alandh 

 

Ja, det har det, absolut. För att jag är väldigt kritisk, alltså jag är väldigt allergisk 

mot… den här sortens såhär beundrande, okritiska dokumentärer om människor 



23 

 

som ska upphöjas på något sätt som är, som inte komplicerar, och då blir de 

ointressanta tycker jag, för alla människor är ju komplexa. 

                                                                                            Kristina Lindström 

 

Åsa Blanck, SVT-anställd, berättar att det hon har fått med sig från sin tid som journalist är att 

hon nu kan se hur mycket hon trivs med sitt jobb som dokumentärfilmare:  

 

Ja, att jag älskar det oerhört mycket i relation till granskande journalistik. […] 

Man tänker ju såhär, som journalist, det är sanningen, dokumentärfilmare de 

höftar ju kanske lite för en bra berättelse, det kanske är delvis sant, men jag  

skulle säga att i mitt fall det motsatta. […] I granskande journalistik är man 

tvungen att hårdra och svart- och vitmåla väldigt mycket. Där, om något, måste 

man välja bort gråskalor för tydlighet och för att det ska bli en tydlig 

konfrontation, och det tyckte jag var så jävla jobbigt när jag försökte både avslöja 

något, men samtidigt kände jag en enorm empati för den där gubben som hade 

gjort fel. 

     Åsa Blanck 

 

6.2 De journalistiska idealen 

6.2.1 Etiska riktlinjer 

Respondenternas svar visar tydligt att det etiska är en väsentlig del av arbetet. Förtroende och 

varsamhet mellan dokumentärfilmare och den porträtterade är något som majoriteten av 

respondenterna strävar efter. Flera påpekar vikten av att de personer som skildras i filmen ska 

kunna stå för det de säger och känna sig komfortabla med hur de porträtteras. 

 

[…] för ett recap så handlar det väl om ansvarsfrågan gentemot dem man 

involverar, eftersom det är dokumentär, det är riktiga människor som ska visas 

upp inför världen… 

     David Herdies 

 

Det finns ju väldigt mycket etiska riktlinjer och etiska frågor först och 

främst som man måste hela tiden omvärdera kontinuerligt nästan varje 
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dag när man är inne i en dokumentär långfilmsprocess. Det har dels med 

förtroenden att göra men dels också själva skildringen. […] Det är  

någon slags etiskt maskineri på heltid att vara dokumentärfilmare… 

     Kirsi Nevanti 

 

Både Kristina Lindström, SVT, och Lisa Partby, egenföretagare, nämner mediernas 

genomslagskraft som en faktor i det etiska resonemanget. De pekar på att just tv har en stark 

förmåga att nå ut till människor och att de som dokumentärfilmare måste ha det i åtanke. 

Partby reflekterar kring arbetet med dokumentärfilmen En lever åt herr Bergman (2003) som 

handlar om hennes pojkvän som blev livshotande sjuk: 

 

[…] då fick vi se hur stor genomslagskraft tv har. Och när man fattar det så måste 

man ju på något sätt vara snäll mot dem man filmar, man kan ju inte hänga ut 

dem, jag kan inte det, filmen kommer ju finnas resten av deras liv. 

     Lisa Partby 

 

Lindström nämner också hur det särskilda regelverket för public service spelar in: 

 

[…] dels så finns det ju etiska värderingar inom journalistiken, och sen så finns  

det för SVT, Sveriges Radio och SVT så finns det ju också ett regelverk som ju 

också gör att det är ett större ansvar. […] det finns ju någon, en sån här paragraf 

som handlar om mediets genomslag, och det är ju faktiskt så att om man säger 

något i en bok, eller om man säger det i tv, det får större genomslag och det 

påverkar ju människor. 

     Kristina Lindström 

 

Tom Alandh, också på SVT, svarar att anställda inom public service har en speciell uppgift att 

fullfölja gällande etiska överväganden: 

 

Nej men de regler vi har det är ju de som hör till uppdraget på Sveriges  

Television. Alltså saklighet, opartiskhet, däremot inte objektivitet. För jag tror 

inte att det finns någon objektiv människa. […] Men för övrigt så tycker jag, finns 

det ju informella regler, alltså varsamhet med människor, framför allt 
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människor på marginalen, att man tar hänsyn, man är rädd om människor 

helt enkelt. Ja etiska, det tycker jag absolut. […] Så att jag tror det gäller att 

förhålla sig någonstans till en rättviseregel då va. Att man försöker hitta, 

sanningen är svår att säga, men en slags verklighet som är så nära sanningen 

 som möjligt. 

     Tom Alandh 

 

6.2.2 Opartiskhet 

När det kommer till frågan om det finns ett krav att lyfta båda sidor i en konflikt syns en 

tydlig delning mellan de SVT-anställda dokumentärfilmarna och de som driver eget 

produktionsbolag. De som jobbar/har jobbat inom public service upplever att de känner ett 

krav att lyfta båda sidor.  

 

Ja, absolut, självklart. Det tycker jag. Inte bara för att det är ett krav utan också för 

att det gör programmet så mycket bättre. Att entydigt ta och säga det här är såhär 

och såhär, för det första så är det felaktigt men dessutom så tar det ju bort all 

spänning. Spänning består ju väldigt ofta av konflikter, att folk har olika synsätt. 

[…] Dokumentärfilm är ju mycket på djupet, inte yta utan ner på djupet. 

     Tom Alandh 

 

Respondenterna som har studerat dokumentärfilm uppger att de inte känner ett krav, men 

snarare att de vill göra det för berättelsens skull. 

 

Jag känner inte ett krav men jag känner att jag vill det… 

     Lisa Partby 

Nej, det gör jag inte. Men däremot så känner jag ett, samma sak där, 

ett ansvar att inte förenkla, utan leta efter komplexitet istället. 

     David Herdies 

 

6.2.3 Objektivitet  

Nima Sarvestani, egenföretagare med journalistisk bakgrund, anser att han kan vara objektiv i 
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sina dokumentärfilmer, samtidigt lyfter han att det även kan finnas en viss subjektivitet. 

Resten av respondenterna är fast beslutsamma om att det inte existerar någon objektivitet.  

 

Vad är objektivitet? Jag tror att objektivitet är med all respekt för er 

fråga, helt fel att tala om för det finns egentligen ingen objektivitet. 

Det är mycket bättre om du byter ut det där ordet mot ordet saklig.  

Varför tycker jag så, jo för att sanningen är inte objektiv, sanningen är 

subjektiv. Sanningen tar alltid parti för något eller någon. 

     Folke Rydén 

Hur fasen ska man kunna vara det? Man blir ju engagerad, liksom. 

     Åsa Blanck  

 

Både egenföretagare och SVT-anställda menar att dokumentärfilm alltid har ett subjektivt 

perspektiv, antingen från deras sida eller utifrån personen de följer. Några påpekar att det 

perspektiv som syns i filmen oftast är en blandning av deras egen tolkning och den 

porträtterades. 

 

[…] man skapar den tillsammans. […] Det faktum att jag riktar min kamera 

mot den här personen gör att den personen blir medveten om sin egen 

verklighet och påverkar, det blir en växelverkan, för att så fort man gör det och 

ställer vissa frågor, då börjar den personen titta på vissa grejer och har 

förväntningar om att ”det kanske är det här som filmaren är ute efter”, så att det 

blir en växelverkan där som gör att det är svårt att särskilja om det är min 

verklighet eller den personens verklighet, det sker i dialog med varandra, som jag 

ser det. 

     David Herdies 

 

Kanske både och tycker jag. Det är det som är en rolig mix. Fast det blir ju alltid 

utifrån mig själv för jag kan ju inte jobba utifrån den. Men jag tycker att försöka 

förstå den andra är ju roligt. 

     Lisa Partby 
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6.2.4  Källkritik 

Respondenterna anser att källkritik är ett värdefullt verktyg i deras arbete, däremot använder 

de sig av det på olika sätt beroende på vilken typ av dokumentärfilm de gör. De respondenter 

som har journalistisk bakgrund är bestämda i sina svar gällande källkritikens vikt. 

 

Alltså källkritiken är förutsättningen för vårt arbete. Den som inte säger det, 

han kanske är konstnär. Men för mig, när ni frågar mig, då är det det svaret. 

     Tom Alandh 

 

Jo, men det är klart att man måste kolla upp, det är ju helt galet annars, det är ju 

helt sinnessjukt. […] allt måste ju vara rätt. […] alltså det är ju otroligt viktigt, 

man förlorar hela sin trovärdighet om man bygger på något som man inte har en 

aning om. 

     Kristina Lindström 

 

Några av de dokumentärfilmare som inte har varit verksamma som journalister uppger att de 

inte är lika källkritiska när de gör exempelvis personporträtt.  

 

[…] ibland så måste man ju faktiskt lita på den personen, det är ju den 

personens verklighetsskildring det handlar om, jag kan inte censurera 

”så kan du inte tycka, för jag vet inte om du har rätt i sak”, det är ju  

ändå den personens uppfattning som jag framför. 

     Kirsi Nevanti 

 

David Herdies, egenföretagare, menar att det finns en skillnad i arbetet med källkritiken 

beroende på om det är en journalistisk dokumentär eller en mer kreativ dokumentär han 

jobbar med: 

 

Men sen är det ju en fråga, om jag följer några människor i deras liv, vad är 

källkritiken i det sammanhanget så att säga? Om vi gör en 

film som den där till exempel, som är mer journalistisk, då är det 

jätteviktigt med källkritik. […] Så det handlar ju om att om du påstår 
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någonting, så är det viktigt att du vet, att det är grundat i ordentlig research. 

     David Herdies 

 

Lisa Partby tycker också att det är viktigt att vara källkritisk, däremot anser hon att det ibland 

kan finnas en anledning till att medvetet låta en person säga saker som inte stämmer helt på 

film: 

 

Ja men jag gör ju inte saker där jag påstår något. […] Så ibland om någon skulle 

skarva så tycker jag också att det kan säga någonting om dem, och att då kan man 

klippa så att man skulle kunna känna att den kanske skarvar. 

     Lisa Partby 

 

6.2.5 Värderingar 

Respondenterna ger spridda svar på frågan om gemensamma värderingar och normer inom 

yrkeskåren för dokumentärfilmare. Några av dem säger bestämt att det inte finns några delade 

värderingar, medan andra argumenterar för att det visst finns normer som genomsyrar hela 

yrkeskåren. Det går inte att se någon specifik skillnad på hur dokumentärfilmarna på SVT 

tänker jämfört med de med egna produktionsbolag. Alla har olika åsikter i frågan. 

 

Ja, ja, absolut. Jag tror att vi alla har ambitionen, det måste varje intervju ha gett 

er, det svaret att de vill berätta en historia, du vill beröra människor, och så finns 

det pretentiösa människor som vill förändra världen. Jag raljerar lite, det är klart 

man vill förändra världen på något sätt. Det tror jag är gemensamt för alla… 

     Folke Rydén 

 

Nej det gör det inte. Det tycker jag ju inte, eftersom vi är så olika allihop. […] Jag 

tror att bra dokumentärfilm är väldigt särpräglade, ungefär som journalistik, bra 

journalistik. […] Så att den där gemensamheten tror jag inte så mycket på va. 

Däremot att man kanske hoppas i grunden att filmen ska bli bra och att folk ska 

tycka om den.  

Tom Alandh 
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Ja men ibland kan det kännas som att det är lite fint att göra dokumentärfilm, att 

det är lite såhär gott. Egentligen är det ju bluff. Jag tycker ändå att det är fint 

också men det känns ändå som att det är, jag vet inte, det är nånting som är lite 

problematiskt till det där att tänka att åh man jobbar så mycket för att någon annan 

ska få en bild av nåt. Men egentligen är det ju nåt slags själviskt det man gör, tror 

jag.  

Lisa Partby 

 

Respondenternas svar visar att den aspekt som främst påverkar hur dokumentärfilmare 

upplever sin yrkesroll i förhållande till de journalistiska idealen och uppgifterna är deras 

bakgrund. De som har varit verksamma som journalister har en starkare anknytning till den 

professionella journalistiska identiteten. Detta beror förmodligen på att dokumentärfilmarna 

som har arbetat som journalister delar yrkesmässiga erfarenheter och kunskaper, vilket enligt 

Jenny Wiik är de faktorer som bland annat skapar en professionell identitet (Wiik 2010, s. 

58). De med journalistisk bakgrund nämner till högre grad att journalistiska ideal och rutiner 

inverkar på deras arbete med dokumentärfilm, jämfört med de som inte har en bakgrund inom 

journalistik. Källkritik, opartiskhet och etiska riktlinjer är däremot väsentligt för samtliga 

dokumentärfilmare, dock menar de utan journalistisk bakgrund att det snarare är viktigt för 

dem personligen, till skillnad från de som har varit verksamma journalister som upplever 

dessa ideal som ett krav. Värt att nämna är att dokumentärfilmarna som ej har jobbat som 

journalister inte anser att de är tvungna att lyfta båda sidorna i en konflikt, men att de oftast 

gör det för filmens skull. Förmodligen beror dessa skillnader på att de nämnda idealen är en 

del av den journalistiska yrkeskodexen och därmed det journalistiska fältets doxa (Bourdieu 

2005, s. 36 - 37). Dokumentärfilmarna med journalistisk bakgrund har därför tagit till sig 

dessa normer på ett mer yrkesmässigt plan och ser dem som måsten för deras yrkesroll, med 

det går det att säga att idealen finns i deras sociala identitet. Detta är extra tydligt hos de som 

är SVT-anställda, förmodligen eftersom de i sin yrkesroll inte bara styrs av journalistiska 

ideal utan även av public service riktlinjer. För dokumentärfilmarna utan journalistisk 

bakgrund är källkritik, opartiskhet, etiska riktlinjer etcetera istället en del av deras personliga 

identitet. Detta eftersom de väljer att följa idealen styrda av sin självkänsla och deras syn på 

sig själva som personer (Nilsson 1996, s. 171).   

     Nästan alla av de tillfrågade respondenterna i denna undersökning anser att det inte går att 

vara objektiv. På den punkten märks alltså ingen skillnad mellan dokumentärfilmare med 
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journalistisk bakgrund och de utan, något som är förvånande då objektivitet under lång tid har 

ansetts vara ett av de journalistiska idealen, och som Wiik nämner ett av den professionella 

journalistikens grunddrag. Respondenternas syn på objektivitet beror möjligen på att normen 

kring begreppet har börjat ifrågasättas även inom journalistiken och därför inte längre är en 

självklar del av den journalistiska professionella identiteten. Senmodern teori säger som sagt 

att identiteten är konstruerad och kan förändras över tid (Wiik 2010, s. 61-62). Vidare skulle 

det även kunna vara ett resultat av dokumentärfilmarnas arbetssätt. Enligt Wiik uppstår 

objektivitet, som sagt, i avståndet mellan journalist och källa (Wiik 2010, s. 58-59). 

Dokumentärfilmare har inte samma avstånd till personerna de porträtterar utan kommer 

närmare, och kanske är det därför de anser att det inte går att vara objektiv. En annan möjlig 

förklaring är att dokumentärfilmsfältet i sig snarare har ett ideal att vara subjektiv och att 

dokumentärfilmarna med journalistisk bakgrund i sin kontakt med dokumentärfilmsfältet har 

tagit till sig av rådande normer inom detta, och därmed blivit mer subjektiva i sitt arbete 

(Marchetti 2005, s. 74-75). Att de SVT-anställda dokumentärfilmarna säger att de inte kan 

vara objektiva i sitt arbete skulle vid en första anblick kunna vara förvånande, men egentligen 

finns det inget krav inom public service på objektivitet. Istället finns det villkor gällande 

opartiskhet och saklighet, och några av dokumentärfilmarna menar att det går att vara saklig 

trots att en är subjektiv.  

     Då majoriteten av dokumentärfilmarna anser att de inte har några gemensamma 

värderingar eller ideal, så går det emot att dokumentärfilmare skulle ha en specifik 

professionell identitet, eftersom dessa två aspekter är viktiga i skapandet av en gemensam 

social identitet inom en yrkesgrupp (Wiik 2010, s. 60). Det faktum att respondenterna nämner 

så olika yrkesideal kan tyda på att de befinner sig i olika delar av dokumentärfilmens delfält. 

Precis som kulturjournalister kan påverkas av två olika paradigmer, så kanske även 

dokumentärfilmarna dras mellan olika ideal beroende på var i fältet de befinner sig, om det är 

vid den estetiska paradigmen eller den journalistiska (Jaakkola 2012, s. 484). 

     Några av respondenterna nämnde, om än på ett ironiskt sätt, att en gemensam känsla hos 

dokumentärfilmare är att de anser sig vara ”lite bättre” och att de gör en ”fin sak” för 

samhället och världen. Även om detta sades på ett skämtsamt vis så går det att relatera till hur 

kulturjournalister ser på sig själva som lite bättre än och annorlunda från ”vanliga” 

journalister (Jaakkola 2012, s. 484). Med utgångspunkt i begreppet status så går det att se att 

dokumentärfilmare med journalistisk bakgrund har hög status inom det journalistiska fältet, 

eftersom mer djupgående journalistik anses ha ett högre värde än exempelvis 
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nöjesjournalistik. De besitter även en expertis som inte ”vanliga” journalister har, i och med 

att de även har en specifik inriktning på dokumentärfilm (Wiik 2010, s. 59). Inom 

dokumentärfilmsfältet har istället dokumentärfilmarna utan bakgrund inom journalistik högre 

status, detta eftersom de är utbildade dokumentärfilmare och därmed mer specialiserade än de 

som har studerat journalistik. Det faktum att dokumentärfilmarna utan journalistisk bakgrund 

oftare gör kreativ dokumentärfilm är en bidragande faktor till deras höga status, eftersom 

dokumentärfilm oftast förväntas vara en konstnärlig upplevelse. 

 

6.3 Ämnesval och mål 

6.3.1 Val av ämne 

Alla respondenter uppger att det som främst driver dem till att skildra ett specifikt ämne eller 

en fråga är eget engagemang och intresse. Var de hittar sin inspiration skiljer sig dock åt. 

Några av respondenterna säger att de finner den i mötet med människor medan andra fastnar 

för något de har hört eller iakttagit i samhället. 

 

Inspirationen får jag mycket av att jag läser mycket tidningar, snackar mycket 

med folk, åker tunnelbana, ser saker på tunnelbanan. Rör mig väldigt mycket ute, 

men framför allt genom tidningsläsningen. 

     Tom Alandh 

 

I musik och i människor. Jag hittar aldrig inspiration i att läsa tidningen, som vissa 

andra kan göra. […] Så jag vill ofta ha något sorts känslomässigt band, för att 

tycka att jag är berättigad till att göra den filmen. 

     Lisa Partby 

 

Jag tänker nog att det är väldigt mycket att försöka berätta en historia som öppnar 

olika dörrar till olika världar. […] Jag blir inspirerad av bilder, stämningar, 

historia, politik, sammanhang. Att sätta saker i sammanhang. 

     Kristina Lindström 
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6.3.2 Mål med filmen 

På frågan om vad respondenterna vill uppnå med sina filmer kan två linjer urskiljas. Hälften 

svarar att de på något sätt vill beröra tittaren känslomässigt.  

 

[…] jag tror att filmen har potential att känslomässigt beröra, att man på något sätt 

öppnar upp känslomässiga dörrar till människor vilket gör att man har ett bra läge 

att påverka. Men i andra sammanhang kan det ju handla om att göra en film som 

är väldigt fin, eller väldigt känslomässig eller som har ett konstnärligt värde som 

kan beröra på andra plan. 

     David Herdies 

 

Folke Rydén, tidigare anställd hos SVT och numera egenföretagare, lyfter fram att det är 

genom att beröra tittaren som dokumentärfilmaren kan väcka tittarens intresse för en 

samhällsfråga. Han menar att tittaren lättare tar till sig information när väl intresset är väckt, 

och att medborgarna på så sätt får den kunskap de behöver för att kunna fatta demokratiska 

beslut.  

     Den linje som är tydlig hos den resterande hälften är viljan att förändra och göra världen 

mer begriplig. Lisa Partby säger att hon vill skapa en ökad förståelse mellan människor.  

Nima Sarvestani säger att det är viljan att påverka samhället som driver honom: 

 

Jag var aktivist sedan jag var tretton, fjorton år gammal och ville förändra på 

något sätt. Antingen via bilder, journalistik, och jag tycker att dokumentärfilm, 

den typ vi gör, den måste påverka. Påverkar den inte, har den ingen effekt liksom i 

samhället då är den värdelös. Då ska jag inte göra sån film. […] Men jag menar 

för mig, gör jag dokumentär för att påverka. 

       Nima Sarvestani 

 

I valet av ämne blir det tydligt att alla dokumentärfilmarna, oavsett bakgrund, främst utgår 

från sig själva och sitt eget intresse, något som går emot det journalistiska tillvägagångssättet. 

Journalister har som uppdrag att objektivt välja ämne utifrån aktualitet och nyhetsvärde. 

Respondenterna nämner inte aktualitet som en faktor som har inverkan på deras beslut kring 

ämne. Kopplat till Jaakkolas teorier kring kulturjournalistik och de två paradigmerna, så pekar 

det på att dokumentärfilmarna främst styrs av den estetiska paradigmen när de väljer ämne. 



33 

 

Inom den estetiska paradigmen påverkas aktörerna inte av aktualitet som inom den 

journalistiska paradigmen, och inte heller av objektivitet, utan istället styr subjektiviteten och 

den relation aktören har till ämnet den skildrar (Jaakkola 2012, s. 484 – 485).  

     De dokumentärfilmare som är anställda på SVT samt de som tidigare har varit verksamma 

som journalister lyfter, förutom att beröra, ytterligare mål med sina filmer. Hos dem finns en 

vilja att förändra, sprida kunskap och informera, något som indikerar att de påverkas av 

typiska journalistiska uppgifter (Stigbrand & Nygren 2013, s. 17). Förmodligen beror detta på 

att de, som tidigare nämnts, har varit verksamma inom det journalistiska fältet under en tid 

och därmed har påverkats starkare av de journalistiska idealen. Detta står i kontrast till de 

resterande som ej har varit verksamma som journalister. De lyfter nämligen främst viljan att 

beröra känslomässigt som det mål de vill uppnå. Återigen utgår de främst från personliga krav 

istället för yrkesmässiga, och alltså är det deras personliga identitet som styr dem i yrkesrollen 

istället för en social identitet (Nilsson 1996, s. 171). 

 

6.4 Verkligheten 

6.4.1 Att skildra verkligheten 

Nästan alla respondenter svarar att det inte finns bara en verklighet att skildra, utan 

verkligheter i plural. De berättar att de med sina dokumentärfilmer gör en tolkning av världen, 

och menar att de inte heller är ute efter att skildra någon exakt verklighet.  

 

Jag är väldigt tydlig med, och har alltid varit tydlig med, att det är alltid en 

tolkning av verkligheten en filmare jobbar med, åtminstone jag gör det. Jag 

kan inte påstå att det skulle finnas en verklighet som är på ett visst sätt där ute, 

som man bara går och sen tar ett avtryck på. 

     Kirsi Nevanti 

 

De skildrar ju en del av verkligheten, de skildrar ju inte en hel verklighet utan  

de skildrar en del av verkligheten. 

     Åsa Blanck 
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Lisa Partby tror att varken dokumentärfilmare eller journalister visar upp verkligheten som 

den är. Likt de andra respondenterna svarar även Partby att den verklighet hon skildrar är en 

verklighet sedd ur hennes ögon: 

 

Jag tror inte att journalister heller porträtterar verkligheten, jag tror inte 

att någon gör det, eller så gör vi alla det. Det där känns som att vi försöker 

hitta en sanning, det är klart att jag inte hittar en sanning, jag visar ju 

världen som jag ser den och det är det enda jag kan göra. 

                                                                                        Lisa Partby  

 

Nima Sarvestani säger att han skildrar verkligheten i sina filmer och menar att det är syftet 

med den sorts dokumentärfilm som han gör. Samtidigt lyfter Sarvestani att bildberättande 

också på något sätt är konst.  

 

6.4.2 Skyldighet att visa verkligheten 

Respondenternas svar visar tydligt att nästan alla anser att de har en skyldighet att göra 

dokumentärfilmer som ligger så nära verkligheten som möjligt, dock varierar det vad eller 

vem de känner skyldigheten gentemot. Hälften uppger att det främst är gentemot personerna 

de filmar som de känner ett ansvar. 

 

Skyldighet, jag menar, det är ju en passion att jobba med dokumentärfilm, 

och jag har nog ingen skyldighet mot nånting annat än att vara sann nånstans 

mot de som jag skildrar, vars liv och drömmar och mardrömmar som jag 

arbetar med… 

     Kirsi Nevanti 

Tom Alandh menar att skyldigheten att visa verkligheten är kopplad till hans uppgift inom 

public service: 

 

Nej men det är klart, det är mitt uppdrag. Jag jobbar ju på Sveriges Television, 

det är public service. Mitt uppdrag är att berätta på ett sakligt och opartiskt 

sätt om människor och företeelser i Sverige. 

     Tom Alandh 
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Nima Sarvestani trycker snarare på att han känner en skyldighet som dokumentärfilmare att 

uppmärksamma orättvisor i världen, även om det innebär att han personligen blir drabbad: 

 

Absolut… Men den typ jag gör, jag känner mig skyldig att jag måste göra det, 

därför det kostar mig väldigt mycket också. 

     Nima Sarvestani  

 

6.4.3 Redigering 

På frågan om det är accepterat att klippa bort delar av det inspelade materialet svarar samtliga 

ja. De menar att det är ett måste eftersom materialet är så stort till en början. Några anser att 

det är till fördel för dramaturgin, medan andra uppger att man kan behöva klippa bort för att 

historien ska bli tydligare för tittarna. 

 

[…] det är ju som att skulptera en skulptur, du måste ta bort saker och ting 

för att få fram det du vill få fram, det är ungefär samma med klippning. 

     Kirsi Nevanti 

 

Ja, så måste det ju bli ibland. Men för filmens dramaturgi skulle jag kanske  

inte kalla det för, utan snarare för trovärdighetens skull. […]  den mån man 

kanske väljer bort bitar så kan det ju också handla om att man gör det lite 

tydligare, begripligt liksom. 

     Åsa Blanck 

 

Absolut. Det handlar ju om att, återigen, fånga och beröra en tittare. 

Och då måste man ta till alla knep i boken och de är ju lika gamla som  

gatan, lika länge som folk har suttit vid lägerelden så har ju människor lyssnat på 

de som har varit de mest spännande och mest intressanta berättarna. 

     Folke Rydén 

 

Några av respondenterna påpekar att de inte medvetet skulle förvränga genom att välja bort 

material eller information. 
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Som att jag skulle låtsas som att någon inte hade en pappa för att då är det 

synd om den? Jag har svårt för sånt… 

     Lisa Partby 

 

Problemet i den här frågan nånstans ligger ju i uppfattningen om vad dokumentär 

är, att dokumentär ska vara verkligheten på något sätt. Jag är inte så inne på det, 

om jag ska vara helt ärlig. Jag tänker att det handlar om att göra film som utspelar 

sig i verkligheten, som tar språng i verkligheten. […] Jamen det är ju, återigen 

det här, vilket ansvar har man mot den människan som man filmar? 

     David Herdies 

 

De journalistiska idealen går bland annat ut på att vara objektiv och att visa verkligheten som 

den ser ut. Men precis som i fallet med objektivitet där respondenterna anser att det inte går 

att vara objektiv, menar majoriteten av dem att de inte heller kan skildra verkligheten, då det 

inte finns enbart en att skildra. Detta går alltså emot de journalistiska idealen, och här går det 

att se en gemensam nämnare för dokumentärfilmarna oavsett deras bakgrund. Kanske skulle 

en nyhetsjournalist se annorlunda på verklighetsaspekten jämfört med hur en 

dokumentärfilmare med journalistisk bakgrund gör. Detta skulle kunna bero på att 

dokumentärfilmarna som tidigare har varit verksamma som journalister har lämnat vissa 

journalistiska ideal bakom sig, i och med att de nu även befinner sig i och anpassar sig till 

dokumentärfilmsfältet (Marchetti 2005, s. 74 - 75).  

     Även om dokumentärfilmarna säger att de inte kan skildra en verklighet, så försöker de så 

gott det går att visa den verklighet de urskiljer, eftersom de känner sig skyldiga att göra det 

gentemot de medverkande i filmen. Majoriteten lyfter att det är viktigt att just de 

medverkande ska vara nöjda med hur de porträtteras. Detta beror förmodligen på att 

dokumentärfilmarna får ett starkare band till de personer de filmar än exempelvis en 

nyhetsjournalist (Jaakkola 2012, s. 484 - 485). Även här går det att dra kopplingar till Jenny 

Wiiks förklaring kring hur objektivitet uppstår i avståndet mellan journalisten och källan. 

Eftersom avståndet i dokumentärfilmarnas fall inte är stort så bidrar det till ett mer subjektivt 

perspektiv som i sin tur påverkar verklighetsskildringen (Wiik 2010, s. 58 - 59). 
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6.5 Dokumentärfilmare och/eller journalist 

6.5.1 Egen definition 

På frågan om respondenterna definierar sig som journalister eller inte syns en tydlig delning. 

De som har varit verksamma som journalister definierar sig som både journalist och 

dokumentärfilmare. De som inte har jobbat som journalister svarar att de aldrig har definierat 

sig som journalister, utan ser sig själva som filmare eller konstnärer. Folke Rydén svarar inte 

på frågan utan ger istället en motfråga. 

 

Vad är skillnaden? 

     Folke Rydén  

 

6.5.2 Likheter och skillnader  

Alla respondenter tycker att det finns vissa likheter mellan arbetet med en dokumentärfilm 

och det journalistiska arbetet. Likheterna beror enligt dem främst på vilken typ av 

dokumentärfilm man pratar om, och att viss dokumentärfilmsproduktion medför mer 

journalistiskt arbete än annan. Den del av arbetsprocessen som respondenterna framför allt 

säger har ett journalistiskt tillvägagångssätt är researchen. Flera lyfter även intervjusituationen 

som en gemensam metod. 

 

En dokumentärfilmare måste vara också journalist för att kunna göra research, få 

folk, få fram personer, få fram bakgrund, och sen börjar allt. På något sätt är det 

som en dokumentärfilmare fortsätter ett journalistisk arbete, och när han är klar 

med journalistiken då börjar han filma dokumentär. Och dokumentär, det är som 

att man har jobbat med research och gjort reportage. Och skillnaden är också att 

en dokumentärfilm stannar för alltid eller länge, ett reportage är ett reportage.  

     Nima Sarvestani 

 

Jamen det beror på vad man gör för dokumentärfilm. Viss typ av dokumentärfilm 

är ju superjournalistisk och man gör jättemycket research. […] Så, jag menar, 

även om jag gör filmer ibland som man inte har intervjuer utan som bygger på 

scener, så är man ju ändå där, vad är det vi ska förmedla med den här scenen, vad 

är det den ska säga? Och det är ju någonstans ett journalistiskt öga man har hela 
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tiden på berättelsen skulle jag säga. 

     Åsa Blanck 

 

De som inte har jobbat som journalister påpekar inte lika tydligt likheterna mellan arbetet med 

en dokumentärfilm och en journalistisk produkt, och några lyfter även skillnader. 

 

Ja, det är klart att det gör, men sen är dokumentär ju så jäkla, det är sånt spann 

alltså. […] Likheten är väl om man ska säga någonting, så handlar det väl om att 

man går ut i det vi kallar verkligheten, och  filmar med personer som är i sina 

egna liv, så. Men… för mig så stannar det nästan där, om jag ska vara helt ärlig. 

Det handlar ju om att göra bra film. […] Nej men jag säger inte att vi håller på 

med journalistik utan vi håller på med kreativ dokumentär som är baserad på 

verkliga händelser men där vi använder filmens möjligheter för att göra bra film.  

     David Herdies 

 

6.5.3 Är dokumentärfilm journalistik 

Samtliga respondenter är överens om att det finns dokumentärfilm som kan räknas som 

journalistik, men samtidigt säger flera av dem att det också finns konstnärlig, kreativ, 

dokumentärfilm som inte alls hamnar i samma kategori som den journalistiska. 

  

Ja men det finns ju massa journalistiska dokumentärfilmer, sen finns det ju de som 

är lite mer personliga dokumentärfilmer, jag tillhör ju dem. 

     Lisa Partby 

 

Ja, absolut. Oh ja. Vi brukar ibland skoja om att det finns journalistiska 

dokumentärer och konstnärliga dokumentärer, och de konstnärliga kan man titta 

på och behöver inte fatta någonting. Men en journalistisk dokumentär, om du tittar 

på den och inte fattar någonting så är det förmodligen en ganska dålig 

dokumentär, men om du tittar på en konstnärlig dokumentär och inte fattar 

någonting så behöver den inte vara dålig för det. Man kan ha upplevt något eller 

känt något.  

     Folke Rydén 
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Tom Alandh och Åsa Blanck svarar tydligt att de tycker att dokumentärfilm är journalistik: 

 

Ja, det hoppas jag  ju verkligen. Eftersom jag är en journalist som gör 

dokumentärfilm. Skulle jag ha svarat nej på den frågan så skulle vi ju ha suttit här 

helt i onödan. 

     Tom Alandh 

 

Jag ser inte att det finns en motsättning, i alla fall. Varför ska man hålla på  

och separera det… 

     Åsa Blanck 

 

Alla respondenter anser att det finns likheter mellan dokumentärfilm och journalistik, vilket 

tyder på att dokumentärfilm kan ses som ett journalistiskt delfält. Utifrån det faktum att 

dokumentärfilm anses vara en specifik inriktning där aktörerna besitter särskild expertis så går 

det att säga att dokumentärfilmsfältet kretsar kring den specialiserade polen inom det 

journalistiska fältet (Marchetti 2005, s. 64). Dock betyder inte det att det enbart befinner sig 

inom det journalistiska fältet, utan en del av dokumentärfilmsfältet kan lika väl gå in i ett 

annat fält.  

     Att dokumentärfilmarna med bakgrund inom journalistik definierar sig som både 

dokumentärfilmare och journalister bör innebära att de påverkas av båda fältens doxa 

(Bourdieu 2005, s. 36 - 37). Kopplat till Jaakkola skulle det kunna peka på att de styrs av en 

journalistisk paradigm inom dokumentärfilmsfältet. Dokumentärfilmarna som ej har varit 

verksamma som journalister styrs, som tidigare nämnts, av en estetisk paradigm, och de 

definierar sig inte som journalister. Det är även de som lyfter fler skillnader än likheter mellan 

dokumentärfilm och journalistik. Detta avståndstagande skulle kunna vara ett resultat av den 

självständighet som Jaakkola säger finns inom den estetiska paradigmen, som innebär att 

aktören ska vara självständig från den journalistiska paradigmen (Jaakkola 2012, s. 484 - 

485). Ytterligare en anledning till att de inte definierar sig som journalister kan vara jakten på 

status inom ett fält. Som redan uppmärksammats tidigare i analysen så får 

dokumentärfilmarna utan journalistisk bakgrund ingen högre status inom 

dokumentärfilmsfältet genom att definiera sig som journalister, eftersom de redan besitter hög 

status tack vare sin utbildning inom just dokumentärfilm (Wiik 2010, s. 59).  

     Respondenterna delar själva in dokumentärfilmsfältet i mindre delfält genom att påpeka att 
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det finns olika typer av dokumentärfilm, exempelvis journalistisk och kreativ, etcetera. Att 

vara anställd på SVT är inte någon aspekt som påverkar i denna frågan utan det är snarare den 

journalistiska bakgrunden som spelar in på hur dokumentärfilmarna uppfattar likheterna och 

skillnaderna mellan journalistik och dokumentärfilm. 

 

 

7. Slutsats och diskussion 

Studiens syfte är att undersöka hur dokumentärfilmare ser på sin yrkesroll i relation till de 

journalistiska idealen och uppgifterna, för att förstå i vilken utsträckning dokumentärfilmare 

ser sig själva som journalister. 

     Studien antyder att dokumentärfilmarna med en bakgrund inom journalistik har en starkare 

anknytning till de journalistiska idealen och uppgifterna. Det beror förmodligen på att de till 

större del har påverkats av de värderingar och normer som genomsyrar det journalistiska 

fältet, till skillnad från dokumentärfilmarna utan journalistisk bakgrund som inte har varit en 

del av det ovan nämnda fältet (Bourdieu 2005, s. 36 - 37). De sistnämnda menar att de 

journalistiska idealen och uppgifterna inte på något vis påverkar deras arbete, även om vissa 

av deras arbetsmetoder också används av journalister. Vi tycker oss se att de istället tar 

avstånd från journalistiken, och hellre ser sig som konstnärer än journalister. De eftersträvar 

personliga ideal och mål, och vill skapa en visuellt tilltalande produkt som berör tittaren. I 

våra ögon är avståndstagandet ett sätt att visa sin självständighet gentemot journalistiken 

(Jaakkola 2012, s. 484 – 485).  

     Dokumentärfilmarna med journalistisk bakgrund rör sig istället mellan både det 

journalistiska fältet och dokumentärfilmsfältet, samt mellan de två paradigmerna inom 

dokumentärfilmsfältet: den estetiska och den journalistiska (Jaakkola 2012, s. 484). Med det 

menar vi att de håller fast vid vissa av journalistikens normer, men att de samtidigt tar till sig 

och anammar den estetiska paradigmens ideal. Detta är samtidigt ett resultat av att de befinner 

sig inom de båda fälten. Ett exempel på en anpassning är deras syn på objektivitet. Att 

majoriteten av dokumentärfilmarna, oavsett deras bakgrund, anser att de inte kan vara 

objektiva i sitt arbete tyder på att objektivitet inte är ett yrkesideal inom 

dokumentärfilmsfältet. Att dokumentärfilmarna med journalistisk bakgrund också menar att 

de utgår ifrån ett subjektivt perspektiv pekar på att de har tagit till sig av 

dokumentärfilmsfältets värderingar, något som kan hända när man är i nära kontakt med ett 
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annat fält (Marchetti 2005, s. 74 - 75). Att respondenternas syn på objektivitet inte 

överensstämmer med de journalistiska idealen kan även bero på att dokumentärfilmarna inte 

har samma avstånd till personerna de porträtterar som exempelvis journalister, utan istället 

kommer närmare inpå (Wiik 2010, s. 58 - 59). 

     En teori vi har är att dokumentärfilmarna med journalistisk bakgrund gärna anpassar sig 

till dokumentärfilmsfältet för att de på så sätt får högre status inom det journalistiska fältet. 

Detta eftersom deras inriktning på dokumentärfilm ger en expertis inom det journalistiska 

fältet (Wiik 2010, s. 59). Vi tror att dokumentärfilmarna utan journalistisk bakgrund däremot 

inte vill närma sig det journalistiska fältet, eftersom det inte skulle tillföra dem något. Deras 

mer konstnärliga bakgrund ger dem redan en hög status inom dokumentärfilmsfältet, och att 

närma sig journalistiken skulle snarare ge dem en lägre status. Vår teori är att respondenterna 

utan journalistisk bakgrund besitter en position inom dokumentärfilmsfältet som inte har 

någon anknytning till det journalistiska fältet, eftersom de snarare befinner sig vid den 

estetiska paradigmen av dokumentärfilmsfältet. Det till trots påverkas de ändå av det 

journalistiska fältet, och framför allt av den journalistiska paradigmen, och de behöver 

förhålla sig till dem och bestämma huruvida de vill närma sig eller distansera sig (Bourdieu 

2005, s. 30). Vår studie har som sagt visat att de snarare väljer att distansera sig.  

     De likheter som dokumentärfilmarna lyfter mellan dokumentärfilm och journalistik är 

främst gällande arbetsmetoden, exempelvis intervju och research. De pekar inte på så många 

likheter mellan värderingar och normer inom de olika genrerna, dock menar alla att de 

försöker vara etiska och källkritiska. Däremot ser de SVT-anställda dokumentärfilmarna dessa 

ideal som yrkesmässiga krav, medan de utan journalistisk bakgrund snarare ser det som 

personliga ideal som de vill följa eftersom de inverkar på hur de ser på sig själva som 

yrkesmän. Studien visar att dokumentärfilmarna utan journalistisk bakgrund främst styrs av 

sin personliga identitet i sin yrkesroll och alltså inte av en social yrkesidentitet (Nilsson 1996, 

s. 171). De agerar inte utifrån några måsten utan istället med aspekter som filmens dramaturgi 

eller personerna de porträtterar i åtanke. 

     Dokumentärfilmarna med journalistisk bakgrund är mer angelägna om att lyfta likheter, 

och menar att man inte behöver skilja genrerna åt, vilket förmodligen har sin grund i att de 

står med en fot i vardera fält och även är mer villiga att närma sig dokumentärfilmsfältet. 

Dokumentärfilmarna utan journalistisk bakgrund menar att det finns fler skillnader än 

likheter, men pekar inte ut några specifika exempel, utan svarar att de personligen inte gör 

journalistik. Däremot nämner de att det såklart finns journalistiska dokumentärfilmer, men 
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trycker på att de inte producerar den typen av film. Något som alla respondenterna är ense om 

är att dokumentärfilm går mer på djupet än vad journalistik generellt gör, vilket är en 

övergripande skillnad mellan genrerna. Relationen med de medverkande i filmen är också 

viktig för alla, något som kanske går hand i hand med det faktum att dokumentärfilm är mer 

fördjupad, och därför innebär att dokumentärfilmarna har  mer tid med personerna och lär 

känna dem på ett djupare plan. Återigen går det att se en koppling till Jaakkolas teorier kring 

den estetiska paradigmen där aktörerna är mer subjektiva och har en starkare relation till de 

människor de skildrar, och i just den här frågan går det alltså att säga att alla 

dokumentärfilmarna närmar sig den estetiska paradigmen (Jaakkola 2012, s. 484 – 485).   

     På samma sätt som bakgrund inom journalistik inverkar på dokumentärfilmarens syn på 

sin yrkesroll, påverkar även det faktum att vara anställd hos SVT och därmed ha ett uppdrag 

för public service. Däremot tycker vi oss se att just bakgrund som journalist till högre grad 

påverkar dokumentärfilmarnas upplevelse av sin yrkesroll, än vad en anställning hos SVT 

gör.  

     Slutligen pekar den här studiens resultat på att dokumentärfilmsfältet inte är enhetligt. 

Precis som det journalistiska fältet har delfält, så har dokumentärfilmsfältet också det. 

Beroende på vilken position en aktör har i fältet så påverkas den av olika värderingar, vilket 

blir tydligt i respondenternas svar (Bourdieu 2005, s. 30).  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har fokus legat på dokumentärfilmares yrkesroll och deras relation till 

journalistiken och journalistikens ideal. Vidare forskning skulle istället kunna vända på det 

och gå djupare in på vilka konstnärliga värderingar och ideal som påverkar 

dokumentärfilmarna i deras arbete. Om dokumentärfilmsfältet delvis går in i journalistikens 

fält, finns det i så fall något annat fält som det också mynnar ut i? Vilket fält skulle det kunna 

vara i så fall, den fiktiva filmens? Och på vilket sätt påverkar personens filmutbildning synen 

på hens yrkesroll? Detta skulle vara intressant att undersöka i framtiden.      

     Ytterligare en intressant aspekt att forska vidare i skulle vara hur dokumentärfilmarna 

påverkas av samhället och teknikens utveckling. Journalisternas professionella identitet har, 

enligt exempelvis Jenny Wiik, blivit hotad av det faktum att nästan vem som helst kan 

producera journalistik idag (Wiik 2010, s. 59). Det är inte längre bara journalister som har 

tillgång till den teknik som behövs. Därför undrar vi hur dokumentärfilmare påverkas av 

denna utveckling? Känner även de ett hot mot sin professionalitet? Och på vilket sätt måste 
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dokumentärfilmare förhålla sig till det faktum att det konstanta flödet av information når oss 

människor via olika plattformar? Journalistiken har blivit allt mer digital och är koncentrerad 

till webben. Hur ser det ut för dokumenärfilmsgenren? Hur kommer den utvecklas i 

framtiden? 
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9. Bilaga 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. Kan du kort beskriva din bakgrund och berätta hur du kom in på dokumentärfilm? 

2. Utbildning? 

3. Hur många år har du varit verksam som dokumentärfilmare? 

4. Jobbar du i team eller själv? 

5. Kan du kortfattat beskriva de olika stegen i arbetsprocessen med en dokumentärfilm? 

6. Var hittar du din inspiration? 

7. Finns det några externa faktorer som kan påverka vilket ämne du väljer att ta dig an?  

8. Gör du filmer på uppdrag? 

9. Finns det några krav, regler eller etiska riktlinjer som du känner att du behöver ha i 

åtanke när du arbetar med dokumentärfilm? 

10. Vad vill du uppnå med dina filmer? 

11. Är du transparent med dina mål i filmerna? 

12. Skildrar dina filmer verkligheten så som den är? 

13. Anser du att du som dokumentärfilmare har en skyldighet att visa verkligheten? 

14. Känner du ett krav att lyfta båda sidorna i en konflikt? 

15. Tycker du att dokumentärfilm bör vara objektiv? 

16. Om inte, tycker du att den bör vara subjektiv utifrån ditt perspektiv eller utifrån 

personen du porträtterar? 

http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/vad-styr-public-service
http://tempofestival.se/nyheter/
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17. Vad är viktigast i redigeringsprocessen? 

18. Tycker du att det är okej att inte ta med vissa delar till förmån för filmens dramaturgi? 

19. Hur förhåller du dig till källkritik? 

20. Definierar du dig som journalist? Om inte, hur definierar du dig? 

21. Tycker du att det finns några likheter eller skillnader mellan det journalistiska arbetet 

och arbetet med en dokumentärfilm? 

22. Tycker du att dokumentärfilmer kan räknas som journalistik? 

23. Tror du att det finns några gemensamma värderingar eller normer inom yrkeskåren för 

dokumentärfilmare? 

24. Vad tycker du klassas som en bra respektive en mindre bra dokumentärfilm? 

25. Vad tycker du är bäst respektive sämst med det dokumentära formatet? 

26. (Fråga endast till de med journalistisk bakgrund) Vad har din bakgrund som journalist 

betytt för dig i ditt arbete som dokumentärfilmare?  


