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Sammanfattning 

Hur viktig är relationen mellan filmare objekt och publik? Uppfattar betraktaren en film 

annorlunda utifrån hur denna relation ser ut? Genom en enkätundersökning via internet har ett 

tjugotal personer fått svara på frågor angående deras känslor och tolkningar av tre olika filmer 

som var redigerade utefter tre olika exempel på relationen mellan filmare, objekt och publik. 

Jag har undersökt vilken av dessa filmer som har förmedlat informationen och behandlat 

ämnet på bäst sätt. Respondenterna i undersökningen har fått svara på frågor om hur de anser 

att personerna i filmerna framstår i de olika versionerna och vilken av dessa filmer som varit 

mest intressant och bäst lämpad för att berätta om dessa människor. Jag har tittat närmare på 

hur denna relation har förändrat filmens budskap och dess påverkan på betraktaren. 
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1 Introduktion 

I sin bok Introduction to Documentary delar Bill Nichols (2010) in dokumentärfilm i sex 

olika berättarmodus. Dessa olika definitioner är enligt Nichols de vanligaste sätt att göra 

dokumentärfilm på och de har alla en egen stil och ett sätt att berätta om en händelse för 

publiken. Några använder sig av berättarröst, någon betraktar och någon agerar tillsammans 

med aktörerna i filmen. Dessa olika sätt att som filmskapare berätta en berättelse på, påverkar 

hur vi som tittare uppfattar vad vi ser och hur vi tolkar information och de bilder som visas för 

oss.  Dessa olika stiler på dokumentärfilm har också satt en bestämd form på hur vissa 

berättelser och händelser ska visualiseras inom dokumentärt berättande. Vi som publik har en 

förutfattad mening om hur viss information kommer att presenteras för oss och hur vi kommer 

att känna då vi ser filmen. Det var denna teori om att vi förväntar oss en viss form på en 

särskild berättelse som fick mig att känna att en och samma berättelse får en annorlunda och 

ny mening om den berättas genom dessa olika sätt. Det är denna relation mellan filmskapare, 

objekt och publik som jag finner är intressant och starkt kopplad till hur vi tolkar filmen.  Är 

det denna relation som är det viktigaste inom dokumentären för hur publiken uppfattar och 

tolkar det de ser? Kan en och samma berättelse verkligen mottagas så annorlunda från samma 

publik beroende på hur man hanterar denna relation?  

Detta kommer jag undersöka genom att göra olika filmer som var och en har en av dessa 

relationer som Nichols pratar om. Jag kommer filma och intervjua personer som har varit 

offer för våld i nära relationer. Jag tror att bilden av hur offer ska framställas och se ut i 

dokumentära sammanhang är väldigt bestämd och skapar hos publiken ofta samma känslor. 

Vi förväntas känna sympati och förståelse med offret så att vi kan lättare intressera oss för 

berättelsen. Kommer detta ändras i och med att jag förändrar formen och relationen mellan 

filmare, objekt och publik? Hur mycket isåfall och varför? Det kanske inte alls blir en annan 

tolkning hos publiken och varför inte isåfall?  

Två grupper med cirka 20 personer i vardera kommer sedan se materialet och besvara en 

enkät. Ena gruppen ska ha någorlunda god medievana medan den andra inte skall ha mer 

erfarenhet av media än vad som idag anses vara normalt för en som inte studerat någon form 

av media.  
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2 Bakgrund 

I sin bok Film Art, an Introduction skriver David Bordwell och Kristin Thompson (2004) att 

vi som tittare alltid har en uppfattning om ifall filmen vi ser är en dokumentär eller fiktion. 

Detta innebär att vi som tittare redan har en bestämd tanke om hur vi ska tolka det vi ser. Vi 

accepterar dokumentären som ett verktyg för att förmedla sanning och information om den 

värld vi lever i medan fiktion är något som är påhittat. En film som kommer till oss märkt 

som en dokumentär har redan innan visning trovärdighet vilket gör att filmskaparen kan få oss 

att tycka och tro så som han själv vill. Bill Nichols (2010) menar i inledningskapitlet till 

Introduction to Documentary att den verklighet vi ser i en dokumentär är skapad på ett 

bestämt sätt efter filmskaparens val och arrangemang av bilder. En dokumentär, menar 

Nichols berättar sanningen för oss ifall vi som publik väljer att tro på filmen. Vårt förtroende 

för filmens mening och värde beror på vilket sätt filmen berättar detta för och om den lyckas 

övertyga oss om sin ståndpunkt. (Nichols, 2010) 

Dokumentärfilm kan på flera olika sätt försöka berätta för oss tittare vad vi ser och vad vi ska 

tro. Vissa dokumentärer använder sig av en auktoritär berättarröst som talar om för oss vad vi 

ser och hur vi ska tolka de bilder som visas för oss. Stella Bruzzi (2006) skriver i boken New 

Documentary att de primära kännetecknen av en berättarröst ledd dokumentär är att den talar 

direkt till åskådaren genom en allvetande och intim röst. Rösten har en dominant och konstant 

syn på händelserna och den erbjuder tittaren en lösning på problemen och därmed ett avslut 

på hela problemet. (Bruzzi, 2006: 49) 

Stella Bruzzi är dock väldigt kritisk till Bill Nichols sätt att dela in dokumentärfilmen i olika 

berättarmodus. Hon menar att Nichols skapar skillnader mellan dokumentärer som i andra 

avseenden liknar varandra. (2006, s. 49)  Dock anser jag att Nichols olika definitioner av 

dokumentärfilm är viktiga i detta sammanhang då de genom sitt sätt att presentera ett problem 

eller personer skapar olika relationer mellan filmskaparen, objekt och publiken. Denna 

relation tror jag påverkar hur dokumentären tas emot och vad den har för syfte och mening. 

Den form av dokumentär som Bruzzi menar vara ledd av en berättarröst definerar Nichols 

som en dokumentär av ”Expository mode”. Denna sorts dokumentär skriver Nichols talar 

direkt till åskådaren genom text eller en röst som lägger fram ett perspektiv eller ett tydligt 

argument. Dessa dokumentärer använder sig av en ”voice of god” berättarröst. En auktoritär 

manlig röst vi hör men vi får aldrig se källan till rösten. Eller så kan de använda sig av en röst 
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som kallas ”voice of authority”, en röst vi ser och också hör. Enlig Nichols koncentrerar sig 

dessa dokumentärer på rösten och bilderna är endast där för att stödja och illustrera det som 

sägs. (Nichols, 2010: 31) 

Dokumentärer kan också vara konstnärliga och förmedla kunskap genom alternativa former 

istället för att på ett klart och tydligt sätt presentera ett argument eller åsikt för oss. Dessa 

typer dokumentärer kallar Nichols för ”The Poetic mode”. Dessa dokumentärer betonar enligt 

Nichols vikten av känsla, det visuella och påverkan istället för ren kunskap och försök till att 

övertyga om en viss synvinkel. (Nichols, 2010: 31) 

 

”The observational mode” är en form av dokumentärer där filmskaparen inte lägger sig i 

produktionen eller utvecklingen i filmen. Här filmar filmskaparen det som händer då det 

händer. Alla former av kontroll som filmskaparen kan i ”Expository mode” eller ”Poetic 

mode” är i denna form borta. Som Nichols skriver får vi se livet medans det levs och där 

sociala aktörer agerar med varandra. (Nichols, 2010: 31) 

När en dokumentärfilmare beslutar sig för att leva med dem han tänkt att filma och delar 

deras vardag och dagliga problem kallar Nichols detta för ”The Participatory mode”. Dessa 

dokumentärer visar enligt Nichols upp för oss en värld reprensenterad av någon som aktivt 

deltar i den istället för att enbart observera, poetiskt förklara eller argumentera för den 

världen. I dessa dokumentärer är filmskaparen kroppsligt medverkande och det vi som publik 

förväntas lära oss utav filmen är det som händer i mötet mellan filmskaparen och den värld 

han undersöker. (Nichols, 2010: 31). 

De två sista definitionerna av dokumentär film kallar Nichols för ”The Reflexive mode” och 

”The Performative mode”.  

”The Reflexive mode” är en kategori av dokumentärer där filmaren Nichols ber oss att inte se 

världen genom dokumentären utan istället att se dokumentären för vad den är, det vill säga en 

konstruktion av reprensentation. Istället för att se filmskaparen agera med andra sociala 

aktörer är det nu filmskaparens agerande tillsammans med publiken som vi bevittnar. 

(Nichols, 2010: 31) 

”The Performative mode” beskriver Nichols som en dokumentär som uforskar kunskap och 

erfarenhet genom personligt utövande och deltagande. Dokumentären engagerar sig med 
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världen genom att reprensentera den på tre olika sätt. Den visar upp en likhet eller avbildning 

av den värld vi lever i och vi som publik kan relatera till det vi ser. Det som dokumentären 

visar oss kan vi också ibland stöta på själva ute i samhället så vi tror på det kameran fångar.  

Dokumentären reprensenterar också andra personers intresse , en reprensativ demokrati som 

Nichols kallar det. Dokumentärfilmare tar ofta på sig rollen som en reprensentant för 

allmänheten och de pratar för någon annans räkning. Dokumentären reprensenterar också 

världen på samma sätt som en advokat kan reprensentera sin klients intressen menar Nichols. 

Dokumentären presenterar en viss ståndpunkt för oss eller lägger fram bevis för ett visst 

argument för att vinna gehör eller för att påverka en viss ställning. (Nichols, 2010: 43) 

För min egen del är det sättet en dokumentär presenterar och reprensenterar ett problem eller 

en person på, som jag finner intressant. Dokumentären kan presentera problem och personer 

på olika sätt och tala till oss som publik genom olika röster och värderingar. Det är relationen 

mellan filmskapare, objekt och publik som jag anser är det mest intressanta och det som jag 

tror påverkar dokumentärens mening och syfte allra starkast.  

 

 

2.1 Relationen mellan filmskapare, objekt och publik 

Nichols olika kategorier för dokumentärfilm har sina brister. Som Bruzzi skriver (2006) 

överlapar dokumentärfilmer idag varandra och det är svårt att prata om dokumentärfilmer som 

enbart kan sättas i en viss kategori och så vidare. Dock hjälper Nichols olika kategorier oss att 

lättare se och förstå relationen mellan filmskapare, objekt och publik. Om en dokumentärfilm 

uppfyller kriterierna för att räknas till vad Nichols kallar för ”the expository mode” kan vi 

någorlunda förstå samspelet mellan filmskapare, objekt och publik. Om objektet i detta fall är 

en händelse kan vi med god tro att filmskapare i detta fall presenterar och berättar om 

händelsen på ett sådant sätt för publiken att de inte själva tillåts någon tolkning. Filmskaparen 

tolkar bilderna åt publiken med hjälp av en berättarröst och publiken tillåts inte att tänka efter 

och själva tolka bilderna. I dessa fall skulle jag säga att filmskaparen har en stor roll i vad 

publiken ska tycka och tänka och publiken är helt utelämnad till filmskaparens egna motiv 

och syften.  
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Det är denna relation i dokumentärfilm som jag vill titta närmare på och se hur den påverkar  

publikens mottagande av filmen.  

Dessa olika definitioner Nichols pratar om lämpar sig också i vissa fall åt en viss typ av 

berättelse och en och samma historia tror jag skulle få annorlunda mottagande och mening om 

den skulle berättas på dessa olika sätt. Det är detta jag kommer göra i mitt arbete.  

Den viktigaste frågan att ställa sig som dokumentärfilmare när man behandlar denna relation 

är enligt Nichols (2010, s. 59) hur ska man behandla folket eller händelsen man filmar? Ska 

man som dokumentärfilmare agera med dem? Enbart betrakta? Påverka genom medvetna val?  

Dessa frågor är viktiga att ha i åtanke då de påverkar relationen mellan filmare, objekt och 

publik och i slutändan vad jag tror hur man som tittare upplever och tolkar filmen.  

Denna invecklade relation mellan filmskapare, objekt och publik hjälper oss att tolka och 

förstå berättelsen på olika sätt. Vissa relationer skapar en klyfta mellan publik och objekt och 

andra skapar en närhet och ett förtroende och kanske höjer trovärdighet hos publiken för vad 

de ser. Då dessa relationer enligt Nichols påverkar det dokumentära berättandet och dess 

mening så starkt anser jag det vara intressant att utforska närmare. 
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3 Problemformulering  

Min frågeställning går ut på att undersöka ifall olika relationer mellan filmskapare, objekt och 

publik kan förändra en och samma berättelse så mycket att den förmedlar olika känslor och 

upplevelser till tittaren?  

Jag vill tittare närmare på hur de olika sätten att berätta en berättelse i dokumentära 

sammanhang kan förändra eller påverka det tittaren känner för filmen. Går det som 

medieproducent att framställa objekten på olika sätt och fortfarande väcka samma känslor och 

resultat hos tittaren eller påverkar relationen så mycket mellan filmskapare, objekt och publik 

att berättelsen får en annan mening och upplevelse vid mottagandet?  

Vi som tittare förväntas känna sympati och förståelse med människor som varit utsatta för 

våld och en typisk bild av offer i dokumentära sammanhang är att de är ledsna, försvarslösa 

och kränkta. Förändras denna bild av offer genom att man förändrar relationen mellan 

filmskapare, offer och publik och förändras det tittaren känner och tycker för offret?   

Det jag i grund och botten pratar om är hur man ska behandla de människor man som 

dokumentärfilmare filmar. Bill Nichols (2010) pratar om denna relation i sin bok Introduction 

to Documentary och delar upp den i tre olika sorts förhållanden. Det är dessa sju sätt att 

redigera och behandla relationen mellan filmskapare, objekt och publik som jag vill utforska 

och se om de skapar olika känslor och resultat vid mottagandet.  

Jag kommer inte göra filmerna efter Nichols kriterier för de olika kategorierna utan de 

använder jag mig av i de fall då jag kan behöva skilja på de olika relationerna mellan 

filmskapare, objekt och publik. 

3.1 Metodbeskrivning 

 

3.1 Metodbeskrivning  

Jag kommer göra ett antal intervjuer med kvinnor som varit utsatta för olika sorters våld och 

övergrepp i nära relationer. De kommer berätta om sina erfarenheter, känslor och tankar 

angående det som hänt och hur de lever idag. Jag kommer utgå från samma material till alla 

tre olika sätt att redigera och anpassa relationen mellan filmskapare, objekt och publik.  



 

7 
 

Bill Nichols (2010, s. 59-65) definerar de olika förhållande på följande vis: 

 

1) I speak about them to you 

2) It speaks about them or it to us 

3) I or We speak about us to you 

 

Jag kommer inte förhålla mig till Nichols rekvisit under själva filmprocessen utan jag 

kommer försöka lita på min känsla som filmskapare och försöka få med så mycket material 

som möjligt och skapa dessa olika relationer i redigeringsarbetet. Jag vill se om det finns 

någon tydlig kontrast mellan dessa relationer och om de påverkar dokumentärens roll och 

syfte.  

 

3.1.1 Etiska aspekter 

Mitt arbete kräver av mig som filmskapare att jag har en nära och ärlig diskussion med de 

människor jag filmar. De måste vara medvetna om den exponering de kommer att bli föremål 

för genom min film och dess konsekvenser. Dessa berättelser är väldigt personliga och 

känsliga och det kan vara svårt att både som filmskapare och som subjekt att veta när ens 

personliga sfär och anonymitet kränks. Detta kräver av mig ett väldigt genomtänkt 

ställningstagande i de situationer där jag måste göra vissa moraliska val. Jag måste tänka på 

att det inte är berättelsen som är de viktigaste utan människorna bakom. Jag har ingått ett 

avtal med personerna som jag filmar på Utväg där de får se allt material, både oredigerat och 

redigerat, innan visning och där de får avgöra vad som ska visas och inte. Detta avtal ger 

personerna i filmen en frihet och möjlighet till att själva bestämma hur de ska exponeras i 

filmen. De får även en möjlighet till att diskutera med mig som filmskapare ifall de anser att 

jag har förändrat berättelsen i mitt sätt att redigera bilderna och ljudet. Men då detta är en del 

av min vetenskapliga undersökning så måste personerna också vara medvetna om detta och ge 

sitt godkännande till att materialet används på det sättet.  

Ett liknande muntligt avtal har ingåtts med personerna på kvinnohuset Tranan. Här får 

personerna också se allt material innan visning och ge sina synpunkter på vad som bör ändras 

eller tas bort. Jag kommer lyssna på deras åsikter och respektera dem och ändra min film efter 

deras önskemål. Jag kommer ha under hela arbetsprocessen en väldigt tydlig och intim 

diskussion med personerna på kvinnohuset så de förstår vad meningen med filmen är och hur 



 

8 
 

de kommer att exponeras och eventuellt tolkas av de som ser filmen. Dessa avtal är väldigt 

viktiga så personerna får en chans att se och förstå hur de kan komma att uppfattas av 

publiken. Jag som filmskapare kan inte skydda dem från publikens tolkning men jag kan göra 

dem medvetna om hur de kan komma att uppfattas och ge dem chans till att säga ifrån ifall de 

anser att bilden av dem inte stämmer.   

Mitt stora ansvar som filmare ligger också i skydda och bevara dessa berättelser och dess 

allvarliga ton då de faktiskt handlar om våld mot kvinnor. Jag måste försöka bevara den 

ärlighet som personerna berättar historierna igenom och inte låta den förvrängas eller 

förlöjligas i de olika redigeringsfaserna. Här blir det viktigt med respons från personerna 

själva och de känner att deras berättelse inte har förlöjligats eller förändrats i redigeringen. 

Här ligger också den största utmaningen i mitt arbete. Jag kan ju inte själv veta ifall jag 

omedvetet förändrar kvinnornas historier genom min undersökning. Hur ska jag undersöka 

olika aspekter av begreppet offer men samtidigt förmedla en och samma berättelse?  

Jag tror att kvinnornas respons här blir viktig för mitt arbete och för mitt sätt att själv se på 

min redigering och hur jag gör medvetna och omedvetna val i min redigering.Dock handlar ju 

min vetenskapliga undersökning om reception, hur berättelsen kan tolkas och förändras 

genom att man redigerar den på olika sätt. Om detta är något som dessa människor inte 

känner sig bekväma med kommer jag behöva använda mig av skådespelare för att försäkra 

dem om deras anonymitet och person inte blir utsatt.  

 

3.1.2 Relationerna mellan filmare, objekt och publik 

“I speak about them to you” är enligt Nichols den mest vanliga relationen mellan filmare, 

objekt och publik. I denna relation har filmskaparen en nära roll till sina objekt antingen 

genom att själv medverka framför kameran och tala om för tittarna vad vi ser eller genom en 

berättarröst. Här kommer jag själv medverka i handlingen antingen genom en berättarröst 

eller framför kameran som en socialt medveten filmskapare som vill undersöka problemet på 

egen hand.  

 

”It speaks about them or it to us” är en relation där filmskaparen och rösten är separerad från 

publiken och verkar sakna en egen individualitet. Ett tydligt exempel på en sådan röst är en 

manlig auktoritär ”voice of god” som berättar för publiken vad de ser och vad de ska tro.  
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”I or We speak about us to you” är en relation där filmskaparen och objekt är av samma sort. 

Filmskaparen är i denna relation ett av objekten och visar upp sin berättelse för oss tittare som 

inte är en del av berättelsen. Denna relation har en väldigt hög grad av närhet och trygghet 

mellan filmare och objekt som enligt Nichols kan vara väldigt övertygande.  

 

Jag kommer redigera filmerna efter dessa sex olika sätt och genom att ändra på relationen 

mellan filmare, objekt och publik vill jag se om även berättelsen förändras. Jag kommer låta 

mina försöksgrupper titta på alla filmer och sedan genom en enkätundersökning låta dem 

svara på frågor angående varje film. Att jag använder mig av offer i våldsrelaterade brott i 

dessa filmer tror jag kommer förtydliga skillnaderna mellan de olika relationerna. Jag tror att 

de flesta har en förutbestämd bild av hur offer porträtteras i media och några av dessa sex 

olika relationer kommer inte alls platsa för att förmedla bilden av människor som utsatts för 

våld, detta är vad jag tror.  

 

3.1.3 Enkätundersökning 

Jag anser att två grupper på cirka 20 personer vardera med en jämn fördelning mellan män 

och kvinnor är tillräckligt. En grupp kommer innehålla personer med någon form av 

medievana och den andra gruppen personer som inte har lika stor erfarenhet av 

dokumentärfilmer eller besitter någon stor teoretisk kunskap inom ämnet. Åldern i båda 

grupper kommer variera från 18 år till 60.  

 

3.1.3.1 Respondenterna 

Grupp 1. Personer med en god medivana och som kanske besitter någon del av teoretisk 

kunskap inom ämnet dokumentärfilm. Dessa personer har störst chans att märka de olika 

relationerna mellan filmskapare, offer och publik och vad de olika relationerna åstadkommer 

för känslor etc.  

Grupp 2. Personer med en mediavana som är vanlig för den som inte jobbar inom media. Jag 

tror inte personerna i denna grupp är lika medvetna om de olika relationer och berättarsätt 

som finns inom dokumentärfilm utan min teori är att för den som inte besitter någon teoretisk 
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kunskap inom ämnet är det svårare att skilja på relationerna och deras sätt att övertyga eller 

förmedla berättelsen. Jag tror att det är lättare att genom olika redigeringssätt att få personerna 

i grupp 2 att känna och tycka som man vill som filmskapare att publiken ska känna för filmen.  
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4 Relaterad/tidigare forskning 

Mycket som kan sägas om dokumentärens olika former har redan sagts och det pågår än idag 

diskussioner angående dokumentärens roll och sätt att fömedla budskap i samhället. Bill 

Nichols sätt att dela in dokumentären i olika modus har enligt Stella Bruzzi (2006, s. 3) blivit 

den mest dominanta synen att se på dokumentärt berättande istället för en alternativ syn på 

dokumentären och dess olika former. Bruzzi kallar denna indelning för Nichols ”familjeträd” 

och hon anklagar Nichols för att skapa en falsk kronologisk ordning i dokumentärfilmens 

historia då dessa olika changrar är specifika för en viss tid av vår historia. Nichols skriver att 

”the Expository mode” härstammar från 30- och 40-talet då berättarröst ledda dokumentärer 

var det som gjordes och ”the observatory mode” kom inte först på 60-talet. Detta menar 

Bruzzi är fel då det finns lika mycket av ”observatory mode” i ”expository mode” och vice 

versa. Alla filmer observerar och berättar något för oss med en röst menar Bruzzi (2006, s. 4).  

Dock menar vissa att samhällets utveckling och sociala levandsvillkor har format 

dokumentärens utveckling. Mike Wayne skriver i sin artikel ”Documentary as Critical and 

Creative Research” i boken Rethinking Documentary att då dokumentärfilm involverar sig 

och engagerar sig med värdeladdade argument och människor påverkas bilden av dessa i och 

med hur filmskaparen hanterar och utvärderar dessa objekt. Filmskaparen under 30- och 40- 

talet levde i en värld som uppfattades som ett väloljat kugghjul där samhället styrdes med 

universiella lagar som skötte ett fungerande, kontrollerat och välordnat industriellt samhälle.  

(Wayne, 2008: 83)  Dokumentären kom därmed att fungera som ett lärande och förklarande 

verktyg. En manlig auktoritär röst förklarade bilderna för publiken starkt påverkad av den 

samhällssyn som då existerade. Vare sig man nu håller med Bruzzi eller Nichols så finns det 

olika sorters former på dokumentärer som kan förmedla olika relationer mellan filmskapare, 

objekt och publik. Denna relation kan enligt Nichols se ut på olika sätt och lägger grunden för 

hur man ska uppfatta filmen.  

Denna allians mellan filmskapare, objekt och publik är vad jag finner intressant och dess sätt 

hur den påverkar eller inte påverkar hur publiken uppfattar filmen. Kan ett och samma ämne 

berättas genom dessa olika sätt men ändå förbli oförändrad och förmedla samma budskap och 

syfte? 
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5 Genomförande  

 

5.1 Filmandet  

Det viktigaste för min del var att få så mycket användbart material som möjligt. Under själva 

filmandet tänkte jag inte på hur materialet skulle filmas för att lättare kunna redigeras efter 

Nichols regler för hur de olika relationerna mellan filmare, objekt och publik ser ut utan själva 

inspelningen av materialet spelades in utan några speciella tankar på hur bilderna var 

kompositerade. Då jag spelade in materialet tillsammans med Viktor Rydbäck gjorde detta att 

jag inte kunde påverka materialet efter min egen agenda eftersom Viktor var ute efter material 

som han skulle kunna använda i sitt projekt. Detta gjorde det än viktigare för oss att ha 

mycket material som innehöll många olika aspekter av dokumentärfilm och många olika 

berättarstilar. Detta gjorde att vi hade flera timmar av oredigerat material vid tiden för 

redigeringen. Vi träffade kvinnorna på kvinnohuset Tranan i Skövde vid flera olika tillfällen, 

både med och utan kamera. Jag och Viktor kände att det var viktigt att bygga upp ett 

förtroende och en intim relation till kvinnorna innan vi började filma och intervjua dem om 

deras liv. Detta gjorde tror jag att vi fick mycket bra och intimt material där kvinnorna 

verkligen öppnade upp sig själva för oss och berättade om sina liv så detaljrikt de kunde.  

5.1.1 Estetik 

Mitt projekt har nu resulterat i tre olika filmer som alla behandlar och berättar om dessa 

kvinnors liv och berättelser på tre olika sätt. Jag har utgått ifrån Bill Nichols (2001) olika sätt 

att definera relationen mellan filmare, objekt och publik och därefter försökt att skapa i 

redigeringen dessa tre olika relationer i varje film. Detta har gjort att jag har varit väldigt 

bestämd i mitt sätt hur bilderna ska sättas ihop för att skapa dessa relationer. Även om jag har 

haft mycket intervjumaterial har det andra materialet som inklippsbilder och miljöbilder varit 

väldigt begränsat då vi inte fått filma överallt i huset och inte heller filmat andra människor 

som för stunden då kanske befann sig på kvinnohuset av olika skäl. Detta har gjort att många 

estetiska val har handlat om hur intervjuerna ska klippas och sättas ihop i förhållande till 

varandra. Ibland har jag blandat olika intervjuer med varandra för att försöka hålla upp 

tittarens intresse medans jag också ibland har valt att inte klippa mitt i en intervju på grund av 

att det personen berättar är så personligt och allvarligt att jag inte har velat påverka hennes 

berättelse med redigering. Detta etiska dilemma som jag har stött på har gjort att visa svar i 

filmerna är väldigt långa och bilderna är hela tiden på personen som berättar för att jag känt 
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att det vore etiskt fel att bryta i personens berättelse med hjälp av inklippsbilder eller 

liknande.   

Dock har jag varit tvungen för att kunna genomföra min undersökning och mitt projekt varit 

tvungen i vissa fall att redigera och klippa på ett visst sätt för att skapa en viss relation mellan 

filmare, objekt och publik. Relationen ”It speaks about them or it to us” är den formen av 

redigering där jag varit mest begränsad i mitt sätt att behandla och berätta om dessa kvinnor. 

Jag var tvungen att skapa en form av separation mellan mig som filmskapare och kvinnorna 

så att publiken skulle få en känsla av denna form av anonymitet från filmskaparen gentemot 

det han filmar eller berättar om. I denna relation använder jag mig enbart av berättarröst och 

vi får inte höra kvinnorna själva prata. Berättarrösten tolkar bilderna och berättar för publiken 

vad de ska tro och detta sätt är det som jag anser passar sämst för detta ämne och som vållat 

mig de största etiska problemen. Jag som filmare anser själv att detta sätt är väldigt fel att 

presentera dessa människor och problem på och skapar en missvissande bild av människorna 

hos publiken. Den filmen är därför kortast och innehåller kortast berättelse.  

5.2 Förstudie / Planering av det praktiska arbetet 

Det som inspirerat mig till denna undersökning är Bill Nichols teorier om olika relationer som 

existerar i dokumentärfilmer mellan filmare, objekt och publik. Dessa tre olika relationer är 

som jag tidigare nämnt: 

1) I speak about them to you 

2) It speaks about them or it to us 

3) I or We speak about us to you 

 

Dessa tre olika sätt att berätta om ett ämne i dokumentärer påverkar hur dokumentären är 

utformad rent visuellt och tekniskt. Bilderna blir sammansatta på olika sätt och även ljud och 

berättarröst används på olika sätt. ”I speak about them to you” kommer jag hädanefter att 

kalla för ”Version 1” och den är enligt Nichols den mest vanliga relationen. Filmskaparen har 

här en nära relation till ämnet i dokumentären genom att själv undersöka det som en socialt 

medveten aktör framför filmkameran eller som berättar om ämnet genom berättarröst. 

Michael Moore är väl den mest kända dokumentärfilmaren som använder sig av denna metod 

och hans sätt att redigera film har varit för mig en stor inspiration när jag sammansatt min 

”Version 1”. Dock är jag själv inte med framför kameran då jag av estetiska skäl valde bort de 

bilderna för att jag inte tyckte de var tillräckligt bra.  
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”Version 2”, ”It speaks about them or it to us”, är den version jag anser vara mest föråldrad 

och opassande för detta ämne. Denna relation talar om en väldigt stark separation mellan 

ämnet och filmskaparen och berättarrösten finns där för att tolka och förklara bilderna för 

tittaren. Det är svårt som tittare att skapa en egen uppfattning då en väldigt auktoritär och 

bestämd röst talar om vad man ser och vad man ska tro. Denna relation förekommer mycket i 

gamla dokumentärfilmer och journalfilmer och det var dessa jag hade som inspiration.  

”I or We speak about us to you” var den version jag anser var svårast att skapa i redigeringen. 

Denna relation står för en film där filmskaparen är en del av problemet eller personerna som 

filmen handlar om. Då jag inte är en av kvinnorna kvinnohuset eller har upplevt det de själva 

varit med om vet jag inte om jag har lyckats med att skapa denna relation. Jag har klippt det 

på det sättet att bara kvinnorna hörs och syns i denna version, ingen berättarröst. Personligen 

känner jag att denna version blev väldigt lik min ”version 1” och kanske hade jag lyckats 

bättre med om jag försett kvinnorna med en egen kamera och bett dem filma själva om 

dagarna. Lite som en videodagbok.  

5.3 Progression 

Jag har väldigt noga följt min planering under hela arbetesprocessen och jag kan inte rikigt 

säga att min idé har förändrats under själva arbetsprocessen. Jag var väldigt säker på att jag 

skulle behöva genomföra många intervjuer med personerna för att kunna få till ett bra 

material och detta är vad jag har gjort. Jag hade också bestämt mig för att inte förhålla mig till 

Nichols rekvisit under själva filmningen utan de olika relationerna mellan filmare, objekt och 

publik skulle jag skapa i redigeringen och inte under själva filmandet. Detta gjorde att många 

problem och frågor uppstod inte förens i själva redigeringsprocessen då jag som redigerare 

såg och förstod vad för material som fattades eller behövdes för att skapa ännu starkare 

kontraster mellan de tre olika versionerna. Skälet till att jag valde att inte förhålla mig till 

Nichols rekvisit under själva filmprocessen var för att se ifall det går att skapa dessa olika 

relationer av samma material i redigeringen. Detta skulle isåfall innebära att den viktigaste 

processen är själva redigeringen och redigerarens val och inflytande påverkar hur vi ser på ett 

ämnet eller problemet. Hade jag filmat efter Nichols rekvisit hade jag redan där påverkat hur 

redigeringen skulle sett ut och jag hade varit ännu mer begränsad i mitt val att redigera och 

sätta ihop bilderna och berättelsen. Nu har jag filmat från ett objektivt perspektiv för att 

senare kunna skapa dessa relationer och genomföra min undersökning om ifall dessa olika sätt 

att redigera kan förändra en berättelses innehåll och tolkning.  
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6 Undersökning 

Undersökningen genomfördes genom ett internetnätbaserat utvärderingssytem. En enkät 

skickades ut till nästa 100 personer  med ett antal frågor om de olika filmerna och länkarna till 

filmerna. Av alla personer som mailades svarade endast 22 stycken. Anonymiteten gjorde att 

jag inte visste vilka som inte svarat och även fast enkäten skickades ut två gånger till till 

samma personer fick jag endast in 22 svar. Jag hade som mål att få 40 personer att svara på 

denna enkät och kanske är det längden på undersökningen som gör att folk inte har lust att 

delta. Mina tre olika filmer var tillsammans 21 minuter långa och med frågorna skulle enkäten 

ta runt 30 minuter att genomföra. 6 av de 22 svarande var kvinnor och åldrarna på de svarande 

varierar från 15 till 60 år. Av de som svarade hade 50% en eftergymnasial medieutbildning.  

6.1 Metod 

Enkäten var indelad i tre delar där personen i första delen skulle fylla i kön, ålder och ifall 

personen hade en eftergymnasial medieutbildning.  

Andra delen bestod av frågor rörande de tre olika filmerna och alla filmer hade samma frågor. 

Dessa frågor var: 

1) Hur kände du när du såg version 1? 

2) Hur upplevde du kvinnorna i version 1? 

3) Känner du att kvinnorna i version 1 behandlades på ett respektabelt sätt? 

4) Känner du att version 1 kan vara en del ur en längre produktion som behandlar ”våld 

mot kvinnor”? 

När det handlade om version 2 eller 3 så stod det såklart version 2 eller 3 istället för version 1. 

Alla fyra frågor hade tio olika svarsalternativ där alternativ tio i fråga 1 stod för ”ledsen”  och 

alternativ ett stod för ”glad”. Alternativ fem var ”neutral”.  

I fråga 2 stod alternativ tio för ”mycket självständiga” och alternativ ett för ”inget 

självständiga”. I fråga 3 och 4 stod tio för ”mycket” och alternativ ett för ”inte alls”. 

 

Del tre var en sammanfattning som bestod av fyra frågor rörande alla filmer.  

De två första frågorna var: 

1) Anser du att redigerarens sätt att klippa filmen påverkar hur du tolkar berättelsen? 

2) Upplever du att de tre  versionerna behandlade våld mot kvinnor på tre olika sätt? 
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Båda frågorna hade tio svarsalternativ där tio var ”mycket” och ett var ”inte alls”.  

De två sista frågorna hade tre svarsalternativ och det var ”Version ” , ”Version 2” eller 

”Version 3”. Det jag frågade var ”Vilken av dessa versioner anser du passar bäst när det 

handlar om att berätta om våld mot kvinnor?” och ”Vilken av dessa versioner väckte hos dig 

det största attraktionsvärdet?”. Jag ville också att respondenterna skulle motivera kortfattat 

sina svar på dessa två frågor och av 22 stycken var det endast 6 stycken som motiverade sina 

svar.  

6.2 Utfall 

 

Av 22 respondenter var 6 kvinnor och resten män. 50% angav att de hade en eftergymnasial 

medieutbildning och 2 stycken var över 50 år, 8 stycken mellan 15 och 25 år och 12 stycken 

var mellan 25 och 50 år.  
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6.2.1 Version 1 

”Hur kände du när du såg version 1?” 

 

Av 22 stycken svarade majoriteten av att de kände sig ledsna när de såg filmen. Endast två 

stycken kände ingen känsla av ledsamhet när de såg filmen. Flest valde alternativ sju nära 

följt av alternativ nio. 

 

”Hur upplevde du kvinnorna i version 1?” 
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Majoriteten upplevde kvinnorna i version 1 som självständiga kvinnor. Där 32% valde 

svarsalternativ 8.  

 

”Känner du att kvinnorna i version 1 behandlades på ett respektabelt sätt?” 

 

 

 

  

32% valde svarsalternativ ett och och endast en tyckte att kvinnorna behandlades på ett 

respektabelt sätt.  

”Känner du att version 1 kan vara en del ur en längre produktion som behandlar ”våld mot 

kvinnor”?  
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På denna fråga svarade majoriteten att de mycket väl kunde se version 1 som en del ur en 

längre produktion som handlar om våld mot kvinnor. Enbart en person svarade att det inte 

gick att se denna version som en del ur en längre produktion.  

 

6.2.2 Version 2 

”Hur kände du när du såg version 2?” 

 

Här valde 23% svarsalternativ åtta.  

”Hur upplevde du kvinnorna i version 2?” 

 

Jämfört med version 1 ansåg folk att kvinnorna kändes mindre självständiga i version 2. 14% 

såg dem som knappt självständiga. 
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”Känner du att kvinnorna i version 2 behandlades på ett respektabelt sätt?” 

 

23% anser att kvinnorna inte behandlades på ett respektabelt sätt.  

”Känner du att version 2 kan vara en del ur en längre produktion som behandlar ”våld mot 

kvinnor”? 

 

Här valde majoriteten svarsalternativ åtta. 
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6.2.3 Version 3 

”Hur kände du när du såg version 3?” 

 

 

Version 3 fick alla respondenter att känna en känsla av ledsamhet. 32% valde svarsalternativ 

tio. 

”Hur upplevde du kvinnorna i version 3?” 

 

14% valde svarsalternativ tio. Jämfört med 5% i version 2. 

”Känner du att kvinnorna i version 3 behandlades på ett respektabelt sätt?” 
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Version 3 fick det största antalet av respondenter som tyckte att kvinnorna behandlades på ett 

respektabelt sätt.  

”Känner du att version 3 kan vara en del ur en längre produktion som behandlar våld mot 

kvinnor?” 

 

Här ansåg alla respondenter att version 3 kunde vara en del ur en längre produktion. 

6.3 Sammanfattning 

”Anser du att redigerarens sätt att klippa filmen påverkar hur du tolkar berättelsen?” 

 

Här valde 46% svarslaternativ nio eller tio.  
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”Upplever du att de tre versionerna behandlade ämnet ”våld mot kvinnor” på tre olika sätt?” 

 

Majoriteten valde här svarsalternativ sju. 

 

”Vilken av dessa versioner anser du passar bäst när det handlar om att berätta om ”våld mot 

kvinnor”? Motivera kortfattat varför.” 

 

Här svarade 64% att version 3 lämpade sig bäst för att diskutera om detta ämne.  Endast sex 

personer motiverade sina svar. Bland svaren fanns förklaringar som att de tyckte att version 3 

var mest professionell och inte lika utdragen som version 1.  
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”Vilken av dessa versioner väckte hos dig det största attraktionsvärdet”? 

 

Här svarade 64% version 3. Endast fyra stycken motiverade sina svar. En tyckte att det 

viktigaste var att kvinnorna fick prata och ansåg därför att version 3 var den som gjorde att 

man blev mest intresserad. 
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7 Analys och Slutdiskussion 

Tre olika filmer redigerande utifrån olika sätt har nu setts av en grupp människor i blandade 

åldrar och där hälften av personerna hade en eftergymnasial medieutbildning. De tre filmerna 

var redigerande utifrån olika sätt att visa på relationen mellan filmare, objekt och publik och 

det var min förhoppning att dessa tre olika versioner av filmerna skulle skilja sig så mycket åt 

att de gav upphov till olika tolkningar och känslor hos respondenterna. Svaren som 

respondenterna gav visade på en skillnad i tolkningen av filmerna och att de gav upphov till 

olika känslor och påverkan hos tittaren. Dock var inte skillnande så markant mellan filmerna 

som jag trodde den skulle vara men att relationen mellan filmare, objekt och publik är viktig 

för hur man uppfattar och tolkar en berättelse är tydligt. Ett exempel på detta är att ingen av 

respondenterna ansåg att version 2 som jag har redigerat utifrån relationen ”It speaks about 

them or it to us” passade ur en moralisk och etisk synpunkt att presentera och behandla ämnet 

”våld mot kvinnor”. Detta beror på anser jag att som Nichols (2001) skriver så står denna 

relation för en  en stark separation mellan filmaren och de personer han filmar. Detta är ett 

väldigt förlegat och gammalt sätt att  filma på anser jag och som jag skrev innan 

undersökningen gjordes förväntade jag mig att denna relation var den som skulle väcka minst 

intresse hos tittarna och som passade sämst för att behandla detta ämne. 

Hälften av respondenterna har en eftergymnasial medieutbildning men det har inte visat sig 

påverka hur man har svarat i undersökningen gentemot de som inte hade någon 

eftergymnasial medieutbildning. Respondenterna har oftast svarat väldigt lika och det är 

enstaka fall där en eller några respondenterna har svarat tvärtemot majoriteten. Detta finner 

jag intressant då jag anser att respondenterna har svarat utifrån deras känslor och hur de 

påverkats av filmerna och dess innehåll och inte försökt att svara utifrån en fackmans 

perspektiv. Med en fackmans perspektiv menar jag någon som har kunskaper inom ämnet 

både teoretiskt och praktiskt. Jag tror att båda dessa grupper har stött på samma problem vad 

gäller sättet de olika filmerna behandlar detta ämnet och i många fall kommit fram till samma 

slutsatser när det gäller på vilket sätt det tre olika versionerna har påverkat dem.  

Av de som medverkade i undersökningen var 27% kvinnor. Den stora skillnaden var hur 

kvinnorna uppfattade den manliga berättarrösten gentemot de män som gjorde 

undersökningen. De flesta kvinnorna påpekade att det kändes fel att ha en manlig berättarröst 

till en film som handlar om våld mot kvinnor. ”Sätt aldrig en mansröst som voice over till en 

film som handlar om våld mot kvinnor!” Detta var något som inte männen tänkte på eller ens 
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uppfattade som störande. ”Det var skönt att höra berättarröst och kvinnornas berättelser i 

kombination.” Här tror jag att den manliga berättarrösten hjälpte till att separera de kvinnliga 

tittarna från kvinnorna i filmerna vilket gjorde att dessa versioner tappade de kvinnliga 

respondenternas intresse mer än vad de gjorde hos männen. En större majoritet hos kvinnorna 

uppfattade version 3 som den bäst lämpade och mer intressanta versionen då det inte finns 

någon manlig berättarröst i den versionen medans fler män även fann version 1 intressant och 

lämplig för detta ämne. Detta finner jag intressant då det inte bara är relationen mellan 

filmare, objekt och publik som påverkar hur man som tittare uppfattar filmen men utan även 

vilka erfarenheter och personliga åsikter och relationer tittaren har gentemot objektet eller 

filmaren. En filmskapare kan påverka en publik åt ett visst håll och hjälpa dem komma fram 

till en slutsats men en publik anser jag är också alltid självständig från filmskaparens agenda i 

många fall och personer i samma publik kan påverkas på olika sätt.  När det handlar om 

ämnet ”våld mot kvinnor” i dokumentära sammanhang verkar det som att kvinnorna har 

svårare att acceptera manlig inverkan i berättelserna medans män inte ser detta som ett 

problem eller ens uppfattar detta som problematiskt.  

 

7.1 Resultatsammanfattning 

Min undersökning har visat att det inte spelar så stor roll ifall man har en eftergymnasial 

medieutbildning när det kommer till hur man låter sig påverkas av en berättelse och på det 

sättet den berättas. Majoriteten av respondenterna har kommit till samma slutsats i de flesta 

fall och detta visar på att även om man är utbildad inom media eller inte har man en god insikt 

i hur en berättelse borde berättas utefter vad den handlar om. Detta är tydligt då ingen av 

respondenterna anser att version 2 är lämpad för att behandla ämnet ”våld mot kvinnor”.  

Det mest intressanta genomgående svaret i min undersökning anser jag är hur nästan alla 

respondenter har svarat att de tycker att kvinnorna behandlas respektlöst i alla versioner. Detta 

även fast version 1 och 3 har en hög grad av trovärdighet hos respondenterna. Dessa två 

versioner ansåg respondenterna mycket väl kunde vara delar ur längre produktioner som 

behandlade ämnet ”våld mot kvinnor”. Detta anser jag tyder på en hög igenkännlighetsfaktor 

hos tittaren, man har sett dessa typer av redigering av liknande ämnen förut vilket gör att de 

tror på det de ser. Detta gör också tror jag att man som respondent har godkänt hur version 1 

och 3 har behandlat detta ämne och därför anser man att de kan funka som längre 

produktioner. Detta gör tror jag att det har uppstått ett missförstånd mellan respondenterna 
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och mig som utformat frågan. Det jag var intresserad av att veta var om tittarna ansåg om 

filmskaparen behandlat kvinnorna respektfullt och på ett bra sätt i redigeringen. Jag tror att 

respondenterna i de flesta fall uppfattat frågan som att den undersöker ifall de anser att 

kvinnorna har behandlats respektfullt av de personer som utsatt dem för våld. Svaret då är ju 

självklart att det har de inte.  

 

En annan genomgående trend i undersökningen var att alla tre versioner framkallade en känsla 

av ledsamhet och medlidande hos respondenterna. Dock var dessa känslor starkast hos 

version 1 och 3. Version 2 var den version där svaren till frågorna rörde sig mest över hela 

spektrumet av svarsalternativ. Detta är ju då interssant då den på så sätt har väckt mest olika 

känslor hos tittarna men kanske inte lika starkt som som version 1 eller 3. Detta gör att den i 

mina ögon måste varit mest lättittad för respondenterna då den inte väckt lika starka känslor 

som den andra men ändå föredrar alla respondenterna de andra versionerna. Detta tyder på 

anser jag att man som tittare vill påverkas starkt känslomässigt när man ser sådana här filmer 

och om det är jobbigt att titta på så tar man som tittare åt sig och påverkas starkare.  

7.2 Diskussion 

Syftet med min undersökning var att undersöka ifall olika relationer mellan filmare, objekt 

och publik kan förändra en berättelse så mycket att den förmedlar olika känslor och 

upplevelser till tittaren. Min undersökning visar att man som tittare uppfattar dessa filmer på 

olika sätt beroende på vilken relation jag har skapat i redigeringen. Denna relation mellan 

filmare, objekt och publik visar sig vara viktig när det handlar om hur tittaren uppfattar de 

människor eller problem filmskaparen belyser. Jag anser att denna relation i grund och botten 

är den aspekt som visar på vilka sorts förväntningar filmskaparen sätter till sin publik. Med 

andra ord handlar det väldigt mycket om ifall filmskaparen ser sin publik som en självständig 

kritisk tänkande grupp eller som en grupp av människor som behöver få problemet förklarat 

för sig på ett mer enkelt och lättittat sätt. Jag anser att en filmskapare som sätter väldigt stor 

tillit till sin publik och dess förmåga att komma fram till egna slutsatser själva försöker nog i 

största hand låta relationen mellan filmskapare, objekt och publik vara så enkel som möjligt. 

Med detta menar jag att filmskaparen filmar medans objekten talar och publiken tittar. Detta 

låter som ett väldigt enkelt koncept men min undersökning har fått mig att förstå att det är så 

mycket mer än bara relationen mellan filmare, objekt och publik som påverkar hur vi tolkar 

en berättelse. I just detta ämne fann visa kvinnliga respondenter den manliga berättarrösten 
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illa vald då en man enligt dem inte ska vara berättarröst när det handlar om ”våld mot 

kvinnor”. 

7.3 Framtida arbete 

Om en bild säger mer än tusen ord vad säger då inte en film? Vad har man för ansvar som 

filmskapare i dagens samhälle där det är lättare än någonsin att filma människor och få 

tusentals andra människor att se det man filmat? Jag tror att vi idag är väldigt vana vid att se 

människor blotta sig själva känslomässigt för en osynlig publik som ser och hör allt ute på 

internet. Videobloggar, egna dokumentärfilmer och socialamedier hjälper alla till att 

förminska den personliga sfär som en gång var mycket mer privat och svårtillgänglig.  

Om jag i framtiden skulle fortsätta på detta arbete skulle jag vilja undersöka hur relationen till 

den osynliga publiken på internet ser ut. Hur förhåller man sig till en publik som anonymt kan 

kommentera och diskutera de filmer som läggs upp på internet? Ser relationen mellan 

filmskapare, objekt och publik annorlunda ut för de filmer som skapas för internet? 

En annan intressant aspekt är hur äldre människor skulle förhålla sig till de filmer jag gjort. 

Hur skulle människor över 70 år tolkat mina filmer?  

Jag skulle även vilja göra undersökningen utanför landsgränser för att se om olika kulturella 

skillnade går att se i hur man uppfattar en berättelse.  
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