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Sammanfattning 
 

Hur återberättar man ett minne från sin tidiga barndom? Vilken gestaltning ger 
publiken bäst inblick i minnet och får dem själva att tänka tillbaka på deras egen 
barndom? Detta arbete utgår från dessa frågeställningar och undersöktes genom en 
testgrupp som fick se det eget skapade material och sedan svarat på en frågeenkät. 
Svaren ifrån enkäten har sedan analyserats och resultaten redovisas i detalj i detta 
arbetes sista kapitel. 

För att kunna göra ett bildmaterial så trovärdigt som möjligt för arbetets 
undersökningsgrupp att se på så utgick jag från ett eget minne, mer specifikt, ett 
minne från det år jag och min familj bodde i Albanien. Jag var då 5 år gammal och 
där gick jag lucia för första gången. Det skapade materialet blev två filmer av samma 
minne, en utifrån mitt perspektiv, film X, och ett utifrån mina föräldrars, film Y, och 
undersökningen kretsade kring vilken gestaltning som passar bäst för 
frågeställningen.  

Arbetets hypotes är att den gestaltningen, som på ett genomgående sätt visar att 
minnet är äkta är den som vidare ska användas i liknande arbete. Publiken ska kunna 
relatera till filmen så att de känner sig nostalgiska. Publiken ska få känslan av att vara 
tillbaka i sina egna barndomsår. De föräldrar som såg film Y kommer trodde jag, 
skulle snarare minnas sina egna barns första luciatåg än sitt eget första luciatåg. 
Detta visade sig inte stämma i detta arbetes analys. 

Resultatet som framkom i detta arbete är att det är vissa komponenter som har visat 
ha större betydelse för trovärdigheten och den nostalgiska känslan. Det är 
användandet av originalmaterial och berättarens äkthet och sanningshalt.  

Nyckelord: bildens trovärdighet, barndom, minnen, återberättande och film. 
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1 Introduktion 
Dagen jag fyllde 5 år var jag inte i Sverige. Jag var i Albanien, ett land jag då bott i under 
några månader. Min familj var där i ett år, 1993-94, och hjälpte människorna i Pukë, en fattig 
bergsprovinsstad i norra delen av landet. Från det året minns jag flera olika saker och det är 
ett av dessa minnen som jag har behandlat i detta arbete.  

Nu är det snart 20 år sedan jag var där och för att bättre genomföra detta arbete så har jag 
besökt Pukë igen men dessvärre används inget av det foto- och filmmaterial som inhämtades 
under den tiden i detta arbete. Resan var inte svår att genomföra utan det har istället varit ett 
stort och svårt arbete att forma min erfarenhet ifrån Albanien till ett arbete och en 
frågeställning som går att undersöka. 

Alla har vi barndomsminnen och jag var intresserad av att undersöka hur man kan 
återberätta detta bäst genom filmmediet. Detta arbete försökte hitta ett genomförande att på 
bästa sätt gestalta minnen från barndomen. Hur presenteras minnet på bästa sätt och vilka 
komponenter ger gensvar hos de respondentgrupper som kommer att delta.  

Jag valde ett minne från när jag var i Albanien som 5-åring och har sedan återberättat detta 
på två olika sätt. En film baserad på min upplevelse och en film på mina föräldrars, Noomi 
och Nils-Olof Perssons, upplevelse. En enkätundersökning skickades ut baserad på min 
frågeställning. Två testgrupper tittade på en tilldelad film och svarade sedan på de 11 frågor 
som tillhör detta arbete (se Bilaga 1).   

Till detta arbete undersöktes texter om minne, fotografi samt tidigare gjorda filmer som 
behandlar barndomsminnen eller minnesgestaltning i allmänhet. Filmerna var Sans Soleil 
(1983, C. Marker, Frankrike) och Persepolis (2008, V Paronnaud/ M. Satrapi, Frankrike).  

Filmerna som skapades inom detta arbete bestod av samma grundformat, en intervju, 
innehåller relevanta inklippsbilder samt fotografier från 1993. Detta arbete skrevs utifrån 
frågan om hur man återberättar minnen från barndomen med en filmisk gestaltning och vad 
i filmen som ger publiken en känsla av nostalgi tillbaka till deras egen barndom. 
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning 
Alla har vi minnen från vår barndom. Vissa minns längre tillbaka än andra men vi kan alla 
relatera till hur det var att vara barn och vad man gjorde under sina första 10 år. Sättet man 
återberättar ett minne varierar, enligt mig, på flera sätt. Beroende på vart du står och hur du 
betraktar en händelse så kommer du minnas det annorlunda än låt oss säga dina föräldrar. 
Ni kommer att återberätta samma händelse på olika sätt.  

Hur berättar man genom rörlig bild? Arbetet undersökte om det fanns en mall där ens 
berättelse kan passa in oavsett vad det är för minne; glatt, ledsamt, upprörande, en resa eller 
en chockerande upptäckt. Finns det en konvention gällande berättande av ett specifikt 
material eller inte? 

2.2 Minnet 
Att förklara och berätta om ens bildbaserade minne i ord görs mer sällan i en sådan noggrann 
förklaring som det kommer vara i detta arbete när det handlar om ett så gammalt minne: 20 
år. Därför ska det bli intressant att se hur minnet fungerar när en kamera står på plats och 
spelar in allt som sägs. Leon N. Cooper (1995) skriver i sin artikelbok How we learn; how we 
remember: towards an understanding of brain and neural systems att många 
undersökningar har gjorts för att kunna lägga fram några generella principer gällande 
nervernas nätverksmetoder för minneshantering. I artikeln Some properties of a neural 
model of memory (publicerad 1972) listar han upp sju principer för minneshantering. Några 
är specifikt intressanta för detta arbete. (Cooper, 1995:5-6) 

• Minnessystemet är stojigt så det som någon återberättar är inte alltid identiskt med 
vad som lagrats från början.  

• Den fysiska lagringen i hjärnan är placerad på många olika platser.  

• Områden i hjärnan reserverade för minneshantering skrivs om och om igen över med 
ny information. 

Under intervjuerna kommer fotoalbumen vara en betydelsefull del för att få berättaren att 
fokusera på ett specifikt minne och kunna hämta nya minnen utifrån de kort som finns däri. 
John R. Anderson menar på att korten i detta arbete då blir minnessystemets ”cues to 
prompt recall for that memory.” (Anderson 2000: 206). Han skriver i sin bok Learning and 
memory (2000) att specifika ting aktiverar associationsförmågan till ett eller flera minnen 
hos personen. Han ger exemplet att siffran 4 får person A att tänka på multiplikationstal och 
antal däck på en bil utan att de egentligen hör ihop, det är person A´s minne som kopplar 
siffran tillsammans med dessa (Anderson 2000:205). 

2.3 Filmer med minne som motiv 
Sunless (1983, C. Marker, Frankrike) är en montage-inspirerad film av Chris Marker där 
berättarrösten och filmmaterialet inte alltid matchar varandra. En kvinnlig berättarröst läser 
upp brev som redigerats ihop med filmat material som kompletterar historierna som läses 
upp. Uppläsningen är en blandning av hågkomst utav innehållet i breven och direkt 
uppläsning av dessa. Vid ett tillfälle säger rösten: ”one rewrite ones memory as much as one 
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rewrites history”. Narrationen pratar i dåtid samtidigt som publiken får se samma händelser i 
nutid. Breven som läses upp av mottagaren är kortfattade minnen och upplevelser som 
skickats men det är hans, skribentens, filmade material som är mer detaljerad och informativ 
för publiken. Det är bilderna som publiken får se som främst skapar en känsla av att vara där 
kameran är istället för den text som hörs. Filmen består av resor vid flera tillfällen, med flera 
olika transportmedel så som tåg och bil och historien är baserad på brev från resor – detta 
resulterar i att filmen reser i minnena utav resorna.  

Ett brev berättar att det bara är tekniken som kan visa upp gamla minnen och historia, ett 
ögonblick bränns fast på näthinnan och skapar ett minne som för alltid kommer att existera. 
Kopplingen till minne syns i klippningen igenom hela filmen – sekvenserna är sporadiska 
och korta så som minnen är. Ett exempel på denna redigering: narrationen berättar om ett 
klipp och säger sedan att nu, på nästa bild, så har vi flyttats ett år framåt och inte ens han 
som filmat vet varför. Det är bara så minnet fungerar – korta sekvenser som bäst kan 
berättas och beskrivas utifrån bilder. Mot slutet av filmen så berättas det att i Japan, i en scen 
där kvinnliga präster går mot en ceremoni hörs berättarrösten säga: det är kvinnorna som 
har minnet, det är de som minns allt. Det är genom kvinnorna som magisk kunskap förs 
vidare till nästa generation. Minnena av det filmade materialet har tagit över minnet jag själv 
hade från den dagen, säger rösten i slutet av filmen. 

Persepolis (2008, V Paronnaud/ M. Satrapi, Frankrike) är en animerad film om Marjane som 
vid åtta års ålder börjar fundera över livet. När Iran går in i krig blir hon ivägskickad och 
hamnar till slut i Frankrike. Det är Marjane Satrapi som producerat filmen om hennes egen 
barndom. Valet att utgå ifrån den tecknade serien och göra filmen i animation baserades på 
att teckningar har en universell dragningskraft enligt henne. Att använda sig av animation 
gör att publiken lättare förstår att denna händelse kan ha skett oavsett vart i världen man 
bor, enligt henne. Marjane Satrapi säger i filmens extramaterial att ritningar går att adaptera 
och är lättare att använda för drömsekvenser än om scenerna hade gjorts med riktiga 
människor. 

Innan filmen gjordes så hade Marjane Satrapi gjort serieteckningar och en bok utav dessa. De 
ritningar hon själv hade gjort, inklusive boken, blev sedan basen för filmen Persepolis. Hon 
har då mints tillbaka på sitt liv och därifrån gjort ritningar. Alla scener i filmen är ifrån 
hennes eget perspektiv och de är då färgade av hennes minnen av vad som hände. I arbetet 
med animatörerna har Marjane Satrapi fått berätta hur hon minns att händelser skett och 
hur dessa sedan ska visas upp. Filmen är hennes minnesbilder från barndom, tonår och vuxet 
liv som tar form i filmen. 
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3 Problemformulering  
Arbetet berör återberättandet av barndomsminnen och en undersökning om hur man kan, 
genom en filmisk återberättning, påverka publiken till att känna nostalgi över deras egen 
barndom. Hypotesen utgick ifrån att det handlar om att få tittaren att förstå att minnet är 
äkta. Materialet ska vara sådant att publiken kan relatera till det och börjar tänka på sin egen 
barndom. 

Frågeställningen löd: Vilken gestaltning ger publiken bäst förståelse för barndomsminnet och 
får dem att själva tänka tillbaka på sin egen barndom? Hur återberättar man ett minne från 
sin tidiga barndom utifrån en stillbild?  

För att besvara frågeställningen skapades två filmer utifrån ett och samma barndomsminne, 
berättade ur två olika perspektiv. För att få inspiration till dessa filmer undersöktes andra 
dokumentärfilmer som behandlar minnesporträttering. 

Testgruppen delades in i två grupper där varje grupp fick se varsin film och sedan svara på en 
enkät. Resultaten sammanställdes sedan för att bland annat kunna konstatera vilken film 
som gjorde att tittarna började minnas sin egen barndom samt vilken film som hade högst 
autentisk känsla. Enkäten innehöll frågor gällande historien som berättades, huruvida de 
minns tillbaka till sin egen barndom, originalfotografiernas roll för autenciteten samt vad i 
filmen som gjorde störst inverkan på dem (se Bilaga 1).  

3.1 Metodbeskrivning – Val av minne 
Från det år jag och min familj bodde i Albanien (1993-94) har jag några få barndomsminnen 
och ännu färre där jag minns en längre sekvens. Många minnen är bara ögonblickshändelser; 
jag minns att jag var där men inte vad som hände och det är tack vare fotografierna som togs 
som jag kan komma ihåg händelsen bättre. Till detta arbete är en längre minnesekvens mer 
lämpad för visuell gestaltning och därför valdes ett sådant för detta arbete.  

Det material som testgrupperna såg berättade vad som hände den 13 december 1993 – dagen 
vi firar lucia. Detta är inte en ”helgdag” som firas i Albanien och det blev därför mer 
överraskande när jag och min lillasyster visade upp vårt lilla luciatåg inför grannarna i vår 
lägenhet. Från detta tillfälle finns några stillbilder och två av dessa kommer att användas som 
inklippsbilder i båda filmerna. 

Jag minns hur jag och min syster stod i hallen, som var nersläckt, iklädda vita särkar. Innan 
vi började gå tände mamma ljusen i kronan och handljuset och jag visade min syster hur man 
skulle hålla händerna. Vi började sjunga ute i hallen och tog oss in i vardagsrummet där alla 
sitter och jag minns hur vi ställde upp oss framför dem, kameran pappa höll i blixtrar till två 
gånger och vi sjöng kanske ytterligare en sång. Om min syster sjöng när detta hände eller inte 
vet jag inte och jag kan inte påminna mig vad som hände sedan. Det jag har kvar är känslan 
av iver att få visa upp något nytt, att få vara lucia och att jag bossade min syster ute i hallen 
för att få henne att förstå att jag skulle gå först och hur vi skulle hålla händerna när vi gick. 

Ytterligare ett skäl för att välja denna historia är att de som bor i norden har stött på denna 
”helgdag”. Många har gått i ett luciatåg när de var små antingen frivilligt eller påtvingat och 
minns hur det kändes. Lucia är en av Sveriges mest firade dagar - en viktig dag på året som 
ska genomföras på ett vackert sätt. Många har en relation med denna högtid och det gjorde 



5 

detta arbete mer genomförbart då barndomsminnet arbetet utgår ifrån är av den typen som 
många troligen har. Detta är en upptäckt som uppkom under arbetets gång och valet att 
använda just detta minne blev mer självklart.  

3.2 Metodbeskrivning – Två olika filmer 
Valet av att göra två filmer grundade sig i att ha variation på undersökningsmaterialet och 
därmed mera att jämföra inför undersökningsgruppen. Båda filmerna hade samma 
grundformat som sedan byggdes på med olika delar för att kunna porträttera minnet på två 
olika sätt, två olika vinklar och filmer. 

Grundformatet bestod av intervju, de ursprungliga fotografierna från händelsen och 
musikläggning. Intervjuerna bestod av mig samt mina föräldrar och sedan tillkom relevanta 
inklippsbilder. Bildmaterialet hämtades ifrån intervjuer gjorda under våren/sommaren 2012.  

Film X är då jag återberättar händelsen utifrån mitt perspektiv som liten 5-åring som ska gå 
lucia inför vänner och grannar. I film Y är intervjun med mina föräldrar som återberättar vad 
som hände den dagen och hur det upplevdes att se döttrarna komma in i ett litet luciatåg. 

3.3 Metodbeskrivning – Val av testgrupp 
Huruvida personerna som ingår i testgruppen har tidigare erfarenheter av film är inte av vikt, 
då det inte handlar om rätt klippning eller andra tekniska saker som yrkesmänniskor skulle 
titta efter. Då arbetet istället inriktar sig på hur de skapade filmerna berättar minnet på ett 
trovärdigt sätt så har tidigare erfarenheter av film lite eller inget värde i sig. 

Två grupper användes då det är två filmer som framställts och för att få ett bra resultat så är 
det viktigt att grupperna inte har färre än tio stycken i varje. Det var alltså minst 20 personer 
som deltog och de var i olika åldrar för att få bättre spridning på resultatet.  

Ett resultat som förhoppningsvis framkommer är att publiken får en känsla av sin egen 
barndom när de tittar på filmen. De ska gradera i frågeformuläret hur stor inverkan filmen 
gjorde på dem i den mån att de tänkte tillbaka till sin egen barndom. För att detta ska kunna 
genomföras och för att understryka vikten av äkthet i materialet är det av vikt att 
delgrupperna bara ser deras utvalda film. Då de ska besvara frågor gällande äkthet i 
gestaltandet av minnet så kommer den andra filmen av samma minne att förstöra deras 
första uppfattning och resultaten kommer att vara färgade av vilken film de först såg. Av 
denna anledning fick grupperna endast se en film och få frågor gällande den filmen. 

Då det är viktigare att få ett korrekt resultat än att omvandla olika sorters frågor till samma 
svar i resultatläsningen är frågeställningen samma för båda filmerna. Det underlättar 
analysen om frågorna är samma och då arbetet undersökte samma frågeställning i båda 
filmerna så fanns det ingen anledning till att använda olika frågor till varje film. 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bildteorier gällande en bilds autencitet och teorier om bildens 
påverkan på minnet kopplade till detta arbete. Teoretiker jag utgår ifrån är Bill Nichols, Stella 
Bruzzi, Steve Edwards, Allan Paivio samt Austin och de Jong’s essäbok. Många personer har 
talat och skrivit om bildens autencitet och hur minnet fungerar och dessa åsikter redogörs 
kortfattat i texten som följer. 

4.2 Bildteori - Bilden som autentiskt 
För att kunna gestalta en berättelse måste först texter som skrivits om bild och dess 
autencitet undersökas, så att de filmer som skapas i detta arbete följer de teorier som arbetet 
stödjer. Stella Bruzzi (2006) skriver i sin introduktion om hur det finns en omkastad relation 
mellan autenticitet och stil. Hon menar att materialet i sin råa form utan justeringar och 
artistiska övergångar är den mest äkta gestaltningen. Trovärdigheten ökar om materialet är 
oredigerat - utan inblandning av redigerare. Bruzzi menar att grunden för alla 
dokumentärfilmer inte handlar om att filmerna skapar en exakt version av verkligheten utan 
det är i mötet mellan filmskaparen och verkligheten som fokuset ligger (2006:9). 
Dokumentärer har i sin grund en tyst förståelse för samarbetet mellan objektiviteten och 
subjektiviteten. Samtidigt finns inte någon osynlig övergång i att all dokumentärfilm 
representera verkligheten på film på ett ytterst äkta sätt. När återskapande av händelser ska 
användas istället för arkivmaterial så påverkar det hur publiken bjuds in att respondera på 
bilderna som visas (2006:43-44). 

Steve Edwards (2007) menar i sin bok att fotografier sporrar till återblickande till minnena 
av den händelsen som hör till fotografiet. Fotografiet som är ett föremål med stark 
associationspunkt för tankarna tillbaka till den tid och plats när fotografiet togs (Edwards 
2007:123). Fotografiet kan också frammana olika perspektiv hos de som var involverade i 
samma händelse (Edwards 2007:173) och det är vad detta arbete ska undersöka.  

Bill Nichols (2010) är teoretikern som skapade och namngav modus för dokumentärfilmer. I 
sin introduktion skriver han att autencitet ligger lika mycket hos åskådaren som den ligger i 
relationen mellan det som händer framför kameran och kameran i sig. Nichols deltagande 
modus (Nichols 2010:115) är det modus som närmast kan kopplas till detta arbete då 
skaparen är en del av materialet. Då materialet i detta arbete återger ett perspektiv på en 
händelse som skedde för 20 år sedan ingår detta, enligt Nichols, i det deltagande modus. 
Materialet innefattar intervjuer istället för voice-over samt en mycket involverande och 
deltagande filmskapare som spenderat tid tillsammans med subjekten innan filmandet. 
Dokumentära filmers material ska kännas realistiskt i tid och rum och i sin introduktion 
skriver Nichols att dokumentärfilm som filmgenre grundar sig på att kunna uppvisa 
autencitet (Nichols 2010:xiii). Nichols menar att film är det medium som bäst kan återge 
detaljer från minnet: ”It is an external, visible representation of what was said and done.” 
(Nichols 2010:58) vilket är detta arbetes mål.  

Film är det främsta verktyget inom media att fånga personliga historier och subjektiva 
händelser med, skriver Michael Renov om självbiografin. Han skriver om självbiografin som 
metoden för att gå tillbaka till en annan plats och tid (Austin 2010:43). I denna metod är 
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intervjuer det som främst ska användas då detta verktyg har möjligheten att styrka 
berättelsen och därmed öka autenciteten (Austin, 2010:41). Han fortsätter med att skriva att 
självbiografiska filmer skulle kunna kallas psykologiska filmer då dessa utgör det yttersta 
beviset på äkthet på film. Renov ser även att det finns en problematik med självbiografifilmer 
då filmen fokuserar på en person som sitter med alla svaren. Det som berättas kommer 
endast från personen själv och vi har, som publik, ingen möjlighet att vara säkra på att det 
som sägs också stämmer.  

4.3 Bildminne 
I sin bok Images in Mind (1991) skriver Allan Paivio om inlärning, kognition samt om språk 
och minne. I kapitlen presenteras undersökningar, metod för dessa, resultat och diskussion 
om dessa. Boken är en sammanställning av flera artiklar och arbeten skrivna av honom själv 
samt i samarbete med andra. 

Paivio skriver i kapitlet Picture superiority in free recall: imagery or dual coding? att 
minnet återkommer bättre när bilder på igenkännande objekt är presenterade än när ord på 
samma objekt presenteras för personer (Paivio 1991:76). Han fortsätter med att det är 
förbryllande varför bilder ska kunna uppkalla en snabbare respons än ord och ger fyra 
hypoteser för detta – ”Verbal elaboration”, att presenterade bilder genererar en större verbal 
förklaring, om tidsutrymme finns för detta, än presenterade ord skulle göra; ”Image 
encoding”, att bilder sparas som viktigare ting än ord i minnet och är därför enklare att 
återge samt att de bilder och ord som sparas är delvis ihopkopplade; ”Dual encoding”, att 
människan minns bilder bättre då de sparas som både bilder och ord i minnet; och ”Some 
combinations of the above” (Paivio 1991: 78-79).  

Metoden som används, i experimenten i kapitlet i Paivios´ bok, är att en grupp studenter får 
titta på 72 stycken bilder i hastig fart på någon sekunds intervall och sedan passa ihop dessa 
med ord eller bilder de fått på en lista. Detta papper samlades sedan in. Skillnaderna i de fem 
experimenten låg i instruktionerna studenterna fått vid start om hur de skulle använda och 
förhålla sig till pappret med ord eller pappret med både ord och bilder på, beroende på 
experiment.  

Författaren skriver i kapitlets diskussion att det var tydligt, av de två- ord och bilder, att 
bilder var enklare att minnas och återberättas när de bara hade setts vid ett tillfälle (1991:99). 

I ett senare kapitel ”Imagery and Language”, gällande barns inlärande av språk, lägger Paivio 
fram två teorier om kognitiva modus: 

”The major theoretical assumption here is that language is closely 
linked to two basic coding systems, or cognitive modes. One mode 
is related directly to speech itself; that is, we can think in terms of 
words and their interrelations and these implicit verbal processes 
can mediate our language behavior. The other code is nonverbal 
and is presumable tied closely to the private experience that we call 
imagery.” (1991:107) 

I kapitlet menar han starkt att bilder kan bli en reaktion till ord och att bilder spelar stor roll i 
vårt lärande av språk. Han avslutar kapitlet med att skriva att barn lär sig språk genom 
konkreta objekt, med tillhörande ord som lagras i deras minnesbank och genom att de 



8 

reagerar på ett objekt/ord så är det tydligt att barnet har ett tidigare minne utav detta 
objekt/ord (1991: 130).  Detta är specifikt intressant då arbetet undersöker en vuxen 
människas återberättande av ett barndomsminne.  

Effektiviteten av bildspråket är högre om minnet är organiserat i minnesbanken från början. 
Det är då lättare att ”komma åt det” och minnas/återberätta det (1991:262).  

Paivio menar, genom att analysera en äldre studie han själv gjort tillsammans med 
Harshman år 1983, att kvinnor har ett bättre bildspråk än män (1991:298), något jag tror är 
fallet för mina föräldrar senare i filmningen. Troligen är det Noomi som kommer minnas och 
kunna återberätta mest utifrån fotografierna. Studien de då utförde bestod utav 86 stycken 
påståenden där studenterna som ingick i testgruppen fick svara ”sant/falskt” på dessa.  
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5 Genomförande  

5.1 Introduktion 
För att kunna visa min undersökningsgrupp gestaltningar av barndomsminnet behövdes ett 
material till denna uppgift. Då jag själv var delaktig i materialet så blev detta ett deltagande 
modus utifrån Nichols (2010)  där intervjuer utgör huvudmaterialet. 

Till detta arbete gjordes ett deadline- och arbetsschema. I det fanns inte, som det från början 
var planerat, plats för att göra en tredje film, en montage-inspirerad film. Arbetsprocessen 
här nedan är för de två filmerna som i slutändan skapades. Frågeställningen är, enligt min 
mening, fortfarande gångbar med bara två filmer.  

När båda filmerna redigerats färdigt laddades de upp på min Youtube-kanal där 
respondenterna fick ett mejl med en länk till sitt tilldelade klipp samt en länk till den 
tillhörande enkäten.  

5.2 Intervjusituationen 
Detta arbete är en research in i mitt eget minne och i vad som hände för cirka tjugo år sedan. 
Som Wayne skriver så är intervju den metod som helst ska användas för att få ett kvalitativt 
material (Austin 2010:84). Arbetet riskerar att bli mindre autentiskt om en annan metod 
skulle använts.  

Placeringen av intervjuerna var förbestämt så att bakgrunden inte blev distraherande för 
tittarna, så långt som möjligt innehöll naturligt ljus och hade utrymme för två kameror samt 
lampor. Tid lades på att ta bort diverse saker ifrån den inspelningsplatsen som skulle 
användas för att förhindra distraktion och andra störande moment i bilden. Precis som Mike 
Wayne (Austin 2010:86) skriver så var det av vikt att bakgrunderna var informativa och 
relevanta för innehållet. 

Förtroendet mellan subjekten och intervjuaren måste synas i den slutgiltiga filmen annars 
riskerar man att varken de intervjuade eller tittarna vill kännas vid filmen. Silke Panse 
förklarar att det är innehållet i filmen som bestämmer formen och att det handlar om att få 
en existerande estetik av förtroende i materialet (Austin 2010:77). Då det var deras egen 
dotter som intervjuade dem, så kunde Noomi och Nils-Olof vara mer avslappnade och känna 
att de var fria att prata. Hade någon annan intervjuat dem i samma syfte hade de inte varit 
lika avslappnade som de nu är i film Y. Paul Basu skriver om vikten att spendera mycket tid 
med de som ska bli intervjuade för att uppnå just denna känsla när kameran väl är igång 
(Austin 2010:105). Då det är min egen familjs historia som visas upp i detta arbete, så ligger 
ansvaret på mig som skapare att göra tydliga skillnader och klippa bort material som inte blir 
representativt för familjen precis som Paul Ward skriver (Austin 2010:193). 

Björn Häger (2007) skriver ut tio sätt för att bättre kunna intervjua vanliga personer så att 
intervjun går smidigare. Han menar att en intervju handlar om att relationen mellan 
subjektet och intervjuaren måste vara sådan att intervjun blir ett material som går att 
använda. Intervjuaren bör vara väl inläst på ämnet och ha självinsikt när det gäller tonläge 
och egna ticks för att inte uppröra den som blir intervjuad. Häger menar också på att när 
båda parter är medvetna om varför intervjun görs så fungerar dessa då utan större problem 
(Häger 2007:43). 
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Ett kapitel i Hägers bok handlar om konsten av att lyssna (Häger 2007:74) där han ger flera 
lösningar och exempel för att påvisa vikten av att lyssna hos intervjuaren. Då materialet som 
gjorts till detta arbete inte innehåller intervjuarens röst så satt jag, under inspelningen, utan 
att ge ifrån mig något ljud som skulle kunna komma på ljudupptagningen senare. Innan 
inspelningen började informerades därför Noomi och Nils-Olof om att jag skulle sitta tyst, att 
de skulle använda fotoalbumen för att återberätta minnet och att inte tala åt mig i form av 
”du” utan istället berätta om ”min dotter” eller ”Louise och hennes syster”.  

Som Häger skriver så kan det ibland vara viktigt att avdramatisera tekniken som används för 
intervjupersonernas skull (Häger 2007:143). Den praktiska utrustningen som användes 
under inspelningen skulle inte märkas, i intervjuerna skulle det inte finnas någon scen där 
berättarna tittade in i kameran. Fokuset för dem skulle ligga vid sidan av en av kamerorna 
och då var det viktigt att kamerorna, mikrofonen och de extra lamporna som användes inte 
skulle kännas främmande.  

Innan en intervju startar så måste båda parter vara överens om syftet och användandet av 
materialet. Häger har ett kapitel om spelregler och den etiska aspekten på intervjuer där 
syftet av intervjun, hänsyn åt ovana intervjuobjekt och användandet av tjuvlyssning beskrivs 
(Häger 2007:176).  

5.3 Filmning 
Till inspelningen användes två kameror på stativ med en mikrofon kopplad till 
huvudkameran (K1) som filmade intervjun. Den andra kameran (K2) användes för att fånga 
inklippsbilder till filmerna då jag inte ville åstadkomma ett material med endast ”talking 
heads” (enbart pratande ansikten utan inklippsbilder) att visa för undersökningsgrupperna. 
Placering av intervjuerna i lägenheten var planlagda sedan tidigare. Vid ankomst togs ett 
antal stillbilder för att se hur bilden på film skulle se ut. Ting som skulle skapa distraktioner 
för publiken plockades bort enligt Waynes (Austin 2010) rekommendation.  

Inspelningen av mig, film X, spelades in på altanen mitt på dagen för att få naturligt ljus. 
Mina föräldrars inspelning, film Y, var placerad i vardagsrummet tillsammans med familjens 
porträttkort i bakgrunden och med extra ljus ifrån lampor (se Figur 1). 

I båda filmerna skulle fotopärmarna med berörda fotografier i synas i bild. Monologen blir då 

Figur 1 
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”naturlig” som om personen minns den valda historien när fotografiet bläddras upp och blir 
då det objekt som väcker minnet och som startar processen med återberättandet i enlighet 
med Edwards (2007) och Paivio (1991). 

Det var av vikt att film X spelades in först så att jag inte skulle bli färgad och påverkad på 
något sätt vad gäller hur jag mindes mitt eget minne. Målet var att få en enda tagning på båda 
inspelningarna, detta för att slippa klippa i materialet och då det skulle uppfattas mer 
autentiskt med ett oredigerat material. Detta mål uppfylldes varken för min eller Noomis 
inspelningsmaterial däremot med Nils-Olofs. Han behövde bara några få frågar att utgå ifrån 
medan jag och Noomi fick ta om vissa partier i historien. Detta visade på att vårt minne inte 
var så organiserat som vi först hade trott och som Paivio (1991) menar underlättar 
återberättandet. En praktisk svårighet bestod i att få Noomi att inte säga ”du” och ”du och din 
syster”, då det lät som att hon pratade med mig. En svårighet som jag visste att jag skulle ha 
med Nils-Olof var att få honom att prata naturligt med kameran igång. När vi var i Albanien 
hade jag märkt att han hade problem med att låta flytande i talet med kameran igång. När jag 
bad honom repetera med kameran påslagen så lät han mer strikt och delvis opersonlig. Detta 
löstes med att jag diskret satte igång kamerorna och satte mig ner för att lyssna. Målet för 
intervjuernas form var att det skulle låta som om Noomi och Nils-Olof talade med någon som 
inte hört historien förut och att det inte var deras dotter som satt bakom kameran.  

Under intervjuerna med mina föräldrar satt jag och fokuserade på att inte åstadkomma ljud 
som kunde höras av kameran och att aktivt lyssna på vad de sade precis som Häger (2007) 
menar att man som intervjuare ska göra. 

Efter att intervjun var inspelade bad jag Noomi att spela den klassiska luciasången ”Sankta 
Lucia” på pianot för att kanske använda den som bakgrundsmusik. Den användes i slutet på 
båda filmerna.  

5.4 Redigering 
Valet att ha samma introduktionsscen i båda filmerna grundar sig i att visa på en aktiv 
handling innan historien börjar – att hämta fotoalbumen för att minnas tillbaka. När 
albumen hämtats klipptes materialet så att berättelsen går i kronologisk ordning. Därefter 
lades övergångar, inklippsbilder, fotografierna och ljudläggning.  

Ett problem jag stötte på under inspelningsfasen var att det inte var optimalt att spela in flera 
tagningar utan manus. Detta faktum gjorde det svårt att klippa materialet då både jag och 
Noomi ändrade på detaljer, glömde bort samt lade till nytt, ju längre inspelningen pågick. 
Detta visar på minnets egen ofullkomlighet. 

Redigeringstiden varvades mellan filmerna för att få distans till materialet och se nya 
klippningsmöjligheter. Detta har varit till hjälp så att inte all tid fokuserats på bara en film 
och tid har då funnits för att återkomma till en klippning och då se om det var ett bra val eller 
inte. 

5.4.1 Användandet av fotografier 
Det var en självklarhet att fotografierna som togs 1993 skulle användas i detta arbete (se 
Figur 2 & 3) i deras ursprungsform för att på så sätt stärka historiens autencitet. Bruzzi 
(2008) menar att om bilden är i sitt original utan redigering så ger detta vikt åt bildens 
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äkthet. Ingen retuschering gjordes. Figur 2 och Figur 3 visar de fotografier som förekommer i 
familjens album och i de färdiga filmerna.  

För att göra dem mer levande så användes Ken Burns-effekten i båda filmerna och på båda 
fotografierna. Tilt-rörelser och zoomningar inåt i bilderna användes så att bilderna på så sätt 
blev mer levande och gav möjligheten för publiken att se detaljer i fotografiet som de annars 
skulle missat.  

5.4.2 Film X  
Materialet ifrån inspelningen sågs över och användbara sekvenser valdes ut.  

Efter introduktionssekvensen med hämtning av albumen så lades en etableringsbild på 
berättaren som bläddrar i dessa album för att publiken snabbt skulle möta huvudpersonen 
och förstå handlingen. Handlingen var att återberätta ett minne utifrån fotografierna. Det 
behövdes inte göras någon färgkorrigering på intervjumaterialet. 

För att sedan få publiken att förstå vad som skulle hända så lades första fotografiet in 
tillsammans med ljudspåret ”första gången jag var lucia”. Därefter kan historien börja då 
publiken nu vet vad som kommer att berättas för dem. 

Under min inspelning tittade jag inte upp många gånger mot kameran och hade inte heller 
någon fast punkt för ögonen. Det skulle se ut som att det fanns en intervjuare på plats men 
detta framgår inte. Detta var inte något som var önskvärt att ha med i filmen och för att 
maskera intervjuarens frånvaro användes fotografierna samt närbilder från K2.  

Då ljudspåret vid ett tillfälle säger att det existerar flera kort på händelsen så kunde båda 
korten användas som inklippsbilder. Det behövdes då inte maskeras att det i intervjun även 
existerar ett separat kort. Det gav istället en bra koppling till att det är två kort som 
förekommer i filmen. 

När ljudspåret klipptes till inklippsbilderna i början av filmen, uppstod en irritation över att 
det där existerar bakgrundsljud ifrån albumens blad som vänds under tiden som rösten talar. 
Bakgrundsljudet ifrån albumet gick inte att redigera bort.  

Det behövdes en slutbild till ljudspåret med den sista meningen ”… alla barns dröm, att vara 
lucia” då filmen annars kändes abrupt avslutad. Slutbilden blev de båda albumen liggandes 
hopvikta på bordet. Till detta visade det sig vara ett bra val att spela in pianomusiken då 
bilden behövde ett stöd och då kunde pianot också knyta ihop hela historien på ett 
tillfredställande sätt. 

Figur 2 Figur 3 
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Denna film kommer att heta Film X i enkätundersökningen. 

5.4.3 Film Y 
Materialet ifrån inspelningen sågs över och användbara sekvenser valdes ut så som det 
gjordes för film X. Svårigheter uppstod när relevanta och användbara sekvenser ur Noomis 
material skulle klippas fram. Det visade sig att hon mindes nya saker, lade till och tog bort 
detaljer ju längre i inspelningen höll på, vilket visar på att minnet inte var organiserat hos 
henne något som Paivio (1991) menar hjälper återberättande väsentligt. Detta resulterade i 
att det inte blev en hel sekvens med berättelsen från början till slut. 

Efter introduktionssekvensen lades en etableringsbild med en nedåtgående tilt med start på 
fotografierna på väggen till personen som sitter och tittar i ett fotoalbum. Både Noomi och 
Nils- Olof filmades med samma tilt-rörelse där de sitter och tittar i fotoalbumen. Dessa lades 
efter varandra med en övergång halvvägs ner i tilten så att det framgår att det är två personer 
som berättar. 

För att etablera handlingen och skapa intresse för filmen så lades först den sekvens in där 
Nils-Olof berättar hur de närvarande albanerna reagerade med ”spetsade öron, nu kommer vi 
få se något nytt – vad är detta?”. Han berättar vad som syns i fotografiet och sedan kommer 
Noomis första sekvens där hon berättar vart handlingen utspelar sig och vad som ska 
berättas.  

Formen för denna film var att ha varannan bildsekvens med de två berättarna. Vid ett tillfälle 
var detta inte genomförbart men maskerades med fotografiet som inklippsbild samt med ett 
flytande ljudspår. Berättarna lades omlott i kronologisk ordning efter hur händelsen fortgick. 
Detta för att ge publiken en chans att lära känna de båda berättarna och för att underlätta 
klippningen, då det inte fanns en hel tagning med alla detaljer inkluderande. Hela filmen blev 
nästan 11 minuter långt vilket var mer än vad som först var planerad. Film Y kunde dock inte 
vara kortare om både Noomi och Nils-Olof skulle vara med. Om en maxtid för filmen hade 
varit utgångläget så hade någon av berättarna behövts ta bort. Då det inte blev en 
kontinuerlig tagning med Noomi, som målet var först, så behövdes detta maskeras. 
Maskeringen ligger i att ha båda berättarna växelvis i filmen.  

Färgskalan hade som mål att vara så genomgående som möjligt och då fick båda intervjuerna 
en mindre färgkorrigering.  Noomis material gjordes ljusare och med större kontrast (jmf 
Figur 4 & 5) och Nils-Olofs material gjordes mörkare och med ökad kontrast (jmf Figur 6 & 
7). Detta gjorde också att materialet fick en ”luddig” effekt utan starka kanter i motiven, 
något som blev mycket passande. 

Avslutningssekvensen till denna film valdes då motsvarande sekvensen hade lagts för film X. 
Sekvensen är med Noomi där hon går ifrån intervjupositionen med pärmarna. Till detta lades 
samma ljudspår som i film X så att både introduktionssekvensen och slutet är samma i båda 
filmerna. 

Denna film kommer att heta Film Y i enkätundersökningen. 
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Figur 4 "Noomi före redigering" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 "Noomi efter redigering" 

Figur 6 "Nils-Olof före redigering" Figur 7 "Nils-Olof efter redigering" 
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6 Enkätundersökning 

6.1 Metod 
Undersökningen har gjorts i två steg där grupperna först sett på den tilldelade filmen och 
sedan svarat på den tillhörande enkäten. Antal respondenter skiljde sig markant åt mellan 
filmerna, 80 svar på film X och 48 svar på film Y. Efter att ha slumpat fram, genom en 
hemsida som slumpar fram det antal mellan de parametrar man själv väljer, 20 respektive 45 
svar från båda enkäterna så jämfördes dessa procentuella svar mot originalsvarens procent. 
Det visade sig att gruppen med 45 respondenter låg närmast originalsvaret procentuellt sett 
och 45 svar valdes därför för båda enkäterna.  

Frågorna har främst behandlat autencitet och trovärdighet. Det var sammanlagt 11 frågor 
inklusive ”Övriga kommentarer” där fem frågor utav dessa var graderingsfrågor (se Bilaga 1). 
Förutom ”Övriga kommentarer” så fanns två ytterligare frågor där svarsgruppen fick utveckla 
sina svar – Om fotografierna har betydelse samt Var historien trovärdig. Den senare hade 
en svarmöjlighet på ja/nej där de som svarat ”ja” fick utveckla sina svar. 

 

 

 

6.2 Enkätsvar Film X 
Filmen som visades kopplad till denna enkät var ca 3 minuter lång. Antal svarspersoner: 45. 

 

 

Tabell 1 Svarsresultat för film X, fråga 1 
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Tabell 2 Svarsresultat för film X, fråga 2 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Svarsresultat för film X, fråga 3 

 

 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

100	  

	  (13%)	  -‐20	   21-‐30	  (56%)	   31-‐40	  (18%)	   41-‐50	  (4%)	   51-‐60	  (4%)	   60	  -‐	  (4%)	  

Ålder	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

100	  

Ja	  (36%)	   Nej	  (64%)	  

Har	  du	  barn?	  



17 

Tabell 4 Svarsresultat för film X, fråga 4 

 

 

 

 

Tabell 5 Svarsresultat för film X, fråga 5 
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Tabell 6 Svarsresultat för film X, fråga 6 

 

 

 

 

 

Tabell 7 Svarsresultat för film X, fråga 7 
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Tabell 8 Svarsresultat för film X, fråga 8 

 

 

 

Tabell 9 Svarsresultat för film X, fråga 9 

 

 

Efter fråga 9 fick de som svarat ”Ja” utveckla sitt svar. Majoriteten menade på att det var 
fotografiernas existerande som var avgörande i trovärdigheten. Det respondenterna främst 
skrev om var att berättelsen inte kändes inövad, att berättaren levde sig in i historien, att 
detta var en historia som kunde hänt en själv och att framförandet kändes äkta. ( Se Bilaga 2) 
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Fråga nr 10 - Hur stor betydelse hade fotografierna för filmen? 

Här fick respondenterna själva lämna egna kommentarer.  1 utav 45 svarade inte.  
Majoriteten sade att den hade stor eller mycket stor betydelse. Respondenterna skrev att 
historien lätt kunde kopplas ihop med fotografierna, att de gav liv till berättelsen och att det 
inte skulle vara en film som sade så mycket utan dem. Två av respondenterna skrev att de 
hade liten eller ingen betydelse; filmen hade fungerat utan dem och fotografierna behöver 
inte nödvändigtvis vara den vuxna människan. (Se Bilaga 2) 

Fråga nr 11 - Övriga kommentarer  

Sju respondenter lämnade ytterligare kommentarer. Respondenterna skrev att de hade börjat 
tänka på bilder som de hade när de var barn samt att det var stressande att berättaren 
pratade långsamt då berättelser gärna ska vara flytande. En person menade på att miljön 
runt omkring berättaren hade stört trovärdigheten och hellre hade sett en informell miljö 
inomhus. (Se Bilaga 2) 

 

6.3 Enkätsvar Film Y 
Filmen som visades kopplad till denna enkät var ca 11 minuter lång. Antal respondenter: 45. 

Tabell 10 Svarsresultat för film Y, fråga 1 
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Tabell 11 Svarsresultat för film Y, fråga 2 

 

 

 

 

 

Tabell 12 Svarsresultat för film Y, fråga 3 
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Tabell 13 Svarsresultat för film Y, fråga 4 

 

 

 

Tabell 14 Svarsresultat för film Y, fråga 5 
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Tabell 15 Svarsresultat för film Y, fråga 6 

 

Tabell 16 Svarsresultat för film Y, fråga 7 
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Tabell 17 Svarsresultat för film Y, fråga 8 

 

 

 

Tabell 18 Svarsresultat för film Y, fråga 9 
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Efter fråga 9 fick de som svarat ”Ja” utveckla sitt svar. Majoriteten menade på att det var 
fotografiernas existerande som var avgörande för trovärdigheten. Respondenterna menade 
på att det är detaljerade berättare samt fotografiernas existerande som skapar trovärdigheten 
i film Y. (Se Bilaga 3) 

Fråga nr 10 - Hur stor betydelse hade fotografierna för filmen? 

Här fick respondenterna själva lämna egna kommentarer. En handfull skrev att de inte hade 
särskilt mycket betydelse då de inte visades ofta och menade att filmen hade klarats sig utan 
dem samtidigt som en person menade på att de ändå hjälpte att etablera historien. 
Majoriteten sade att de hade stor eller ganska stor betydelse och utvecklade detta med att 
utan fotografierna så hade denna berättelse ”… kunde det lika gärna hänt i dec 2012”, och att 
fotografierna kunde ”… hjälpa till att skapa en röd tråd…”. En kommentar som är värd att 
lyfta fram är nummer 42 – ”På en skala rån 1-10 upplever jag 8. De gjorde berättelserna mer 
levande och gjorde att jag blev påmind om mina egna Lucia-minnen.” (Se Bilaga 3) 

Fråga nr 11 - Övriga kommentarer  

15 respondenter lämnade ytterligare kommentarer. På denna punkt skiljer sig texterna åt. 
Några respondenter ansåg att det var en mycket fin film och andra ansåg det var svårt att 
höra Nils-Olofs röst på grund av hans dialekt. En respondent uttryckte att filmen var alldeles 
för lång och en annan ansåg att som tittare så klipptes de rakt in i en längre dokumentär som 
inte var färdig. Den sista kommentaren är värd att nämna för att kunna diskutera den senare 
– ”Kanske fundera på att använda andra ord än ”autencitet” och ”nostalgi” eftersom nu fick 
jag leta upp vad orden betyder.”(Se Bilaga 3) 
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7 Analys och Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer undersökningsresultaten samt respondenternas svar jämföras och 
analyseras. Frågeställningen kommer att försöka besvaras och andra arbetsmöjligheten 
kommer att redovisas utifrån detta arbete. 

7.1 Analys 
För att lättare få en överblick och möjliggöra en analys av respondenternas svar 
sammanställs de här i gemensamma stapeldiagram. Fyra frågor jämförs; fråga 4, 5, 6 och 9, 
som är speciellt intressanta för arbetets frågeställning samt respondenternas egna 
kommentarer i fråga 9, 10 och 11. 

Fråga 3 eftersökte hur många av respondenterna som var föräldrar. Förhoppningen var att få 
se de som svarade ”Ja” utveckla huruvida de mindes sina egna barns första lucia istället för 
deras egen barndomsupplevelse. Detta gav inga synliga resultat som direkt pekade på detta 
utan de svar som gavs indikerade att de mindes sin egen lucia-upplevelse även om de svarat 
att de var föräldrar (Se Bilaga 4).  

 

Fråga 4 – Filmen fick mig att minnas min barndom (Se tabell 19). 

Tabell 19 Sammanställning av fråga 4 

 

Utifrån svaren kan man tydligt avläsa att varken film X eller Y hade någon större påverkan på 
respondenterna till att minnas tillbaka till deras barndom även om film X hade en större 
genomsnittssiffra på 3,5. Respondenter som svarat en 5:a och 6:a utgör tillsammans 26 % för 
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film X och 22 % för film Y. De utgör inte en stor procent utav antal svar men påvisar att 
filmerna för vissa ger impuls av tillbakablickande till barndom.  

För att ytterligare undersöka dessa svar så jämfördes svaren med respondenternas ålder för 
att se om det finns någon koppling till hur respondenterna svarat. Från Film X är det flest 
från åldern 21-30 som menar på att de inte mindes tillbaka och där är majoriteten inte 
föräldrar. Går man upp i åldersgrupperna är det både i 31-40 och 60- majoritet på att minnas 
sin egenbarndom och att samtidigt vara föräldrar. Film Y har liknande resultat gällande 
gruppen 21-30 men i 31-40 har majoriteten svarat att de inte mindes sin barndom samt var 
föräldrar (Se Bilaga 4). 

Värt att lägga märke till är de höga svarstopparna för svarsiffra 1 (29 %) och 4 (27 %) som är 
de högsta för respektive film. Film Y har ett högt antal svar för svarssiffra 1 som kan tolkas att 
det är den film som minst inger impuls för tillbakablickande. Svaren för siffran 4 i film X 
påvisar inte en hög grad av tillbakablickande men svaren är närmare ”instämmer helt” än 
”instämmer inte”.  Något som i detta arbete får ses som positivt. 

 

Fråga 5 – Användandet av fotografier gav autencitet (Se tabell 20). 

Tabell 20 Sammanställning av fråga 5 

 

I svarsresultaten kan det tydligt avläsas att respondenterna för båda filmerna är av den 
åsikten att fotografierna hade en stor inverkan på filmens autencitet. Genomsnittssiffran är 
höga för båda svarsgrupperna och majoriteten gav respektive film 5:or och 6:or – 63 % för 
film X och 73 % för film Y. Det är tydligt att fotografierna är en bidragande faktor till att ge en 
film autencitet något som även ses tydligt i respondenternas egna kommentarer.  
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Fråga 6 – Jag blev nostalgisk under filmen (Se tabell 21). 

Tabell 21 Sammanställning av fråga 6 

 

I tabellen kan man tydligt avläsa att varken film X eller Y gjorde respondenterna nostalgiska 
även om genomsnitten var aningen högre för film Y – 3,1. Det är värt att lägga märke till 
filmernas respektive högsta svarsgrupp; 2:a för film X och 4:a för film Y. Dessa spelar roll i 
framräknandet av genomsnittssiffrorna där film Y fått en högre siffra och därmed är den film 
som gett respondenterna mer känslan av nostalgi.  

För att ytterligare undersöka dessa svar så jämfördes svaren, även här, med ålder för att se 
om det finns någon koppling till hur respondenterna svarat. För fråga 6 från Film X är 
åldersgruppen 21-30 den grupp där flest svarat att de inte blev nostalgiska och det är 
majoriteten i den åldersgruppen som inte är föräldrar. Från Film Y är resultaten liknande för 
åldersgruppen 21-30 där åldersgruppen 31-40 är den grupp där flest respondenter svarat att 
de blev nostalgiska och majoriteten, 5 stycken utav 7, var föräldrar (Se Bilaga 4).  
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Fråga 9 – Var historien trovärdig? (Se tabell 22) 

Tabell 22 Sammanställning av fråga 9 

 

Gällande fråga 9 så är respondenternas egna motiveringar mer intressanta då majoriteten 
tydligt visar på i tabellen att båda filmerna innehöll en trovärdig historia (Se Bilaga 2 & 3). 
Det hade varit av intresse att veta vad de respondenter som svarat ”Nej” hade för 
resonemang. 

 

7.2 Slutdiskussion 
Detta arbete har besvarat frågeställningen genom den undersökningsmetod som använts. 
Tack vare det stora antalet respondenter som deltog har resultatet fått en bredd i svaren, 
vilket är synligt genom både åldersgrupperna samt på svaren i sig.  

Undersökningen har visat att fotografier spelar en avgörande roll för återberättandet av ett 
minne. Av respondenternas svar går det även att utläsa att berättarnas ärlighet och genuint 
vetande utav minnet i fråga ökar trovärdigheten och därmed autenciteten i berättelsen. 
Respondenterna som såg Film X såg en tydlig koppling mellan berättaren och historien men 
det var flera som uppskattade mammans sätt att i Film Y vara så detaljrik och återberätta 
med värme och stolthet.  

Istället för att det existerar en mall för genren ”återberättande filmer” så finns det flera 
komponenter som återfinns i båda filmerna inom detta arbete som undersökningen visat har 
stor betydelse. Det är användandet av originalmaterial och berättarens äkthet och 
sanningshalt.  

Att föräldrar som sett filmerna för detta arbete skulle minnas sina barns lucia stämde inte. 
Det fanns inga tydliga indikationer bland svaren för varken film X eller Y att detta skulle 
stämma. Ingen av filmerna har haft majoritet i alla frågorna, dock hade film Y högsta 
genomsnittssiffran i fråga 4, 5 och 6.  

Den sista kommentaren i bilaga 3 under ”Övriga kommentarer” är värd att nämna – ”Kanske 
fundera på att använda andra ord än ”autencitet” och ”nostalgi” eftersom nu fick jag leta upp 
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vad orden betyder.” Utifrån den kommentaren så kan man argumentera att orden borde 
förklarats utifrån detta arbetes utgångpunkt. Vidare så får man ha lite krav på sina 
respondenter i den meningen att de två orden ovan nämna ändå är relativt kända svenska 
terminologiord och i processen med detta arbete utgå ifrån att respondenterna är tillräckligt 
belästa för att hantera dessa ord. 

Så som Andersson (2000) och Edwards (2007) skrev så blev fotografierna en viktig 
komponent i detta arbete både under filminspelningen samt i resultatet för undersökningen. 

7.3 Framtida arbete 
Då det i planeringen inte skulle finnas tid för en tredje film så finns möjligheten att utveckla 
denna frågeställning med att lägga till en montage-inspirerad film som komplement till film 
X och Y. Något som även skulle vara av intressant att undersöka är att låta respondenterna se 
två filmer för att där jämföra information och upplevelse. 

I frågeställningen så hade vissa av respondenterna svarat ”Nej” på fråga 9 ”Var historien 
trovärdig?” och det skulle varit intressant att ge kommande respondenter möjligheten att 
utveckla det nekande svaret, något de inte fick i denna undersökning.  

Vidare skulle jag vilja undersöka möjligheten för vad fotografier i filmer har för intryck på 
publiken om jag fått en längre arbetsperiod för denna frågeställning. Metoden jag använt mig 
av här anser jag är applicerbar på en sådan vidare undersökning där man då ger 
respondenterna två filmer att ta ställning till. En film skulle då innehålla fotografier och den 
andra filmen skulle inte innehålla några fotografier för att undersöka påverkan av 
fotografiernas roll i filmer om tillbakablickande.  



31 

Referenser 
Litteratur: 

Anderson, J, R. (2000) Learning and memory – an integrated approach second edition. 
John Wiley & Sons, Inc. 

Austin. T; de Jong, W. (2010) Rethinking documentary, new perspectives, new practices. 
Open University Press. 

Bruzzi, S. (2006) New Documentary second edition. Routledge. 

Cooper, L. N. (1995) How we learn; how we remember: towards an understanding of brain 
and neural systems – Selected papers of Leon N. Cooper. World Scientific.  

Edwards, S. (2007) Fotografi – en introduktion. Raster. 

Häger, B. (2007) Intervjuteknik. Liber. 

Nichols, B. (2010) Introduction to documentary second edition. Indiana University Press.  

Paivio. A. (1991) Images in Mind. Harvester Wheatsheaf. 

 

Film: 

Marker, C. (1983) La jetée sans soleil/ Sunless. Nouveux Pictures. 

Robert, M-A; Rigault, X. (2008) Persepolis. Sandrew Metronome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

BILAGA 1 - ENKÄTFRÅGORNA 
1. Kön 

Man -Kvinna 

2. Ålder 

-20, 20-25, 25-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60 - 

3. Har du barn? 

Ja – Nej  

4. Filmen fick mig att minnas min egen barndom. 

1 2 3 4 5 6  

Instämmer inte – Instämmer helt 

5. Användandet av fotografierna gav autencitet. 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer inte – Instämmer helt 

6. Jag blev nostalgisk under filmen. 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer inte – Instämmer helt  

7. Det var enkelt att förstå handlingen. 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer inte – Instämmer helt 

8. Formen av filmen fungerade för innehållet. 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer inte – Instämmer helt 

9. Var historien trovärdig? 

Ja – Nej 

Om JA – Utveckla: på vilken sätt? Varför? 

10. Hur stor betydelse hade fotografierna för filmen? 

Egna kommentarer 

11. Övriga kommentarer 
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BILAGA 2 – KOMMENTARER FRÅN ENKÄT X  
FRÅGA 9: ”VAR HISTORIEN TROVÄRDIG?”  RESPONDENTERNAS KOMMENTARER 

1. Vissa minnesluckor känns normalt som fem-åring, inte konstigt att de inte firar lucia. 
Lite tveksam bara över hur man får tag i kläderna o ett land som normalt inte firar 
händelsen. 

2. Det kändes som att tjejen som berättade om sitt barndomsminne verkligen mindes 
det.  

3. Jag såg personen som berättade sina egna minen - historien. 
4. Det var väldigt realistiskt film. Jag har sett liknande filmer där man berättar om 

specifika minnen från tidigare. 
5. Jag brukar inte ifrågasätta utan tro på det folk säger först. Sedan kan man ju undra 

lite när mamman fick tag på ljus i ett land där man inte firar lucia. Och hur vanligt det 
var att man åkte till Albanien för ett antal år sedan. 

6. Skulle kunna hänt en själv 
7. Tjejen som berättade hade den typen av utseende och ton i rösten så man inte hade 

någon anledning att tvivla på det hon sa. 
8. Därför hon talar utifrån sina egna minnet + är ärlig med det hon inte minns 
9. Det var en historia de flesta kan se sig själva i och man har nog ingen anledning till att 

misstro videon. Framförandet verkade ärligt. 
10. Det är så jag själv minns. 
11. På grund av att man fick se foton från händelsen samtidigt som historien berättades 

trovärdigt. 
12. Fanns egentligen ingenting som skulle tyda på att det inte var trovärdigt. 
13. Sättet som berättelsen framförs känns inte inrepeterad utan som en verkligt upplevd 

händelse. 
14. Fotona såg mycket äkta ut och bilder övertygar mycket mer än ord. Dessutom så var 

det ett fint minne samtidigt som det fattades en del bitar. Det gör det mer trovärdigt 
än ett fint minne som man kommer ihåg otroligt väl. 

15. Fotoalbumen såg ut som att dom var gamla nog. Bilderna såg tillräckligt "gamla" ut. 
Historien hade inga direkta fel förutom att möjligtvis barnen på bilden såg lite äldre 
ut än vad som sades. 

16. En berättelse från livet, kändes äkta. 
17. Det är troligt att det är du på bilden, din historia är rimlig och du berättar dina 

minnen så som jag kan föreställa mig själv med att återberätta minnen. 
18. Berättaren tänkte och verkade minnas. Levde sig in i berättelsen. Plus bilderna så 

klart 
19. Trevlig 
20. Eftersom någon berättade samt att man fick se fotografier.  
21. För att du visade bilder samtidig som du berättade. 
22. Fanns inte så mycket som talade emot det, =) 
23. Händelsen med "Lucia tåget" beskrivs med vissa detaljer som oftast förekommer när 

man minns tillbaka. Som vilka som var där, hur det såg ut (den mörka hallen), vad 
man hade på sig osv. Ändå är det inte beskrivet på ett sätt som får det att verka 
påhittat. 

24. Berättandet var trovärdigt. 
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25. Man utgår från att människor är ärliga och med albumet gjordes det mer tydligt. Det 
ända som talar emot det är att det verkade ta sådan tid att minnas hur det va... drog 
ut på tiden lite för mycket. 

26. Man frågar sig väl varför det inte skulle kunna vara sant. 
27. För att foton visades. 
28. Det skulle kunna vara hon på bilderna. Man hade inte någon anledning att ifrågasätta 

det. 
29. Det kunde vara så. 
30. Trodde inte att den var påhittad. Fotografierna gjorde att man tänkte på att flickan på 

bilderna var samma som hon som berättade. 
31. Det hördes på ditt berättande. 
32. Med både ord och bilder samt musik så var det trovärdigt. 
33. Den blir trovärdig genom det sätt den berättas. 
34. Det såg ut att vara den miljön som det talades om då det ej var "juligt" förutom lucian 

och tärnan. 
35. Enkel och kortfattad. 
36. Kändes personlig, plus att äldre "pappers" foton känns mer äkta numer eftersom allt 

på nätet så lätt redigeras. 
37. Det var ju hon som var med på filmen 

 
FRÅGA 10: ”HUR STOR DEL BETYDELSE HADE FOTOGRAFIERNA FÖR FILMEN? 

1. Ganska stor, förstod lätt att det handlade om lillasyster och hur rummen såg ut i 
förhållande till varandra. 

2. Större trovärdighet, man kunde sammankoppla historien med bilderna. 
3. Ganska stor, eftersom de bevisade att luciatåget har ägt rum 
4. Det gjorde att det blev mer verkligt då man förstod att det hänt eller i alla fall kunde 

ha hänt på riktigt. 
5. Stor betydelse. De gav liv till historien och gjorde den trovärdig. Mycket fina bilder. 
6. Det gav mer trovärdighet, fast kanske kunde det vara fler kort från "albanerna" och 

stället man var på. 
7. Viktig, annars hade det varit mer fokus på hur berättelsen 
8. Stor 
9. Väldigt mycket. De fungerade ju som någon slags bevisning för att det hon sa var sant 

och man fick också en klarare bild av hur det såg ut då. 
10. Mycket stor! 
11. Stor 
12. Omöjligt att avgöra om personerna på bilden faktiskt stämde in med berättelsen men 

det hjälpte nog till med ens egen fantasi. 
13. De hjälpte mig att se det framför mig. 
14. Mycket stor betydelse! 
15. Det blev mycket mer nostalgiskt och började genast tänka på sin egen barndom 

istället för bilderna. 
16. Bilder säger mer än tusen ord! Klyschigt men sant, utan de hade det varit en rätt platt 

historia utan något att relatera till. 
17. Mycket stor enligt mig. Som sagt så tror man mycket lättare på bilder än på bara ord. 

Jag tycker dock även att det lilla antalet bilder också var viktigt. Hade det varit fler 
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bilder från kanske olika vinklar eller liknande så hade det bara känts mindre 
trovärdigt då man antagligen inte skulle tagit så många foton i det sammanhanget. 

18. Det gjorde ju filmen trovärdigare så ganska stor betydelse. 
19. Stor betydelse, man använder många sinnen & kan "se" händelsen framför sig 
20. Inte speciellt stor. Men om syftet är att skapa nostalgi hos tittaren så fyller 

fotografierna en stor roll. 
21. Stor, då dessa skapar en enhetlig bild för berättaren och lyssnaren. 
22. Ganska stor. Men berättarens inlevelse hade räckt. 
23. Hyfsad. 
24. Ganska stor, men jag vet ju inte om det är du på dem. Du säger att det är du, men det 

kanske inte stämmer. 
25. Jag tycker att de hade stor betydelse. Det hade nog varit svårare att hänga med i 

berättelsen annars. 
26. Ganska stor eftersom dem gjorde själva filmen mer san 
27. Det gav en större inlevelse 
28. Fotografierna gav en bättre bild på när detta skedde och vilka som var involverade. 

Det kändes även mer personligt och man fick ta del av berättelsen på ett sätt som fick 
en att minnas tillbaka till liknande händelser i sin egen barndom. 

29. Ej stor betydelse. Hade funkat utan också. 
30. Störst betydelse 
31. Liten, foton på barn behöver inte nödvändigtvis likna den vuxna människan. Därför 

kan bilder på barn bli banala för personer som inte berörs personligen av bilden eller 
individer i den. 

32. Stor! 
33. Stor 
34. Mycket stor betydelse. 
35. Trovärdigheten. Sen kan man fråga sig om det verkligen var i Albanien. Vad gjorde 

familjen ett år i Albanien? Varför fick vi inte veta det. 
36. Mycket 
37. Stor, tror inte man hade tänkt samma utan dem. 
38. Dom var viktiga. 
39. Mycket stor, utan dem, en film som inte hade sagt så mycket. 
40. Genom fotografierna får tittaren även se hur det var inte bara höra om det. 
41. Mycket stor. 
42. Mycket stor. 
43. Stor. 
44. Man minns ju mer om man har ett fotografi att titta på 

 

FRÅGA 11 – ÖVRIGA KOMMENTARER 

1. Alldeles för lågt tempo, man väntar större delen av filmen på att det ska hända något. 
2. Så nostalgisk blev jag inte men jag började tänka på mina egna gamla foton av mig 

när jag var liten. Det blev inte mycket nostalgi dock, kanske eftersom att jag själv inte 
minns något från de situationerna och jag minns inte ens bilderna särskilt bra. 

3. Miljön omkring störde trovärdigheten. Hade du suttit i en mer informell miljö 
inomhus så hade temat varit mer trovärdigt. Jag tänker mig vid ett bord framför en 
bokhylla. Kanske en öppen spis i bakgrunden som det eldas i. 
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4. Tyvärr så hackade min film en del och lyckades inte få den helt ok men snappade upp 
innehållet ändå. 

5. I filmen nämns aldrig varför inte Lucia firas där. Jag antar att det skedde i ett annat 
land. Under hela filmsnutten så undrade jag över det, så man var inte helt fokuserad 
på det man såg. 

6. Stressande att se på en person som talar långsamt eftersom minnesbilder dyker upp 
allt eftersom. En berättelse skall gärna vara flödande och fånga intresse. Inte 
nödvändigtvis pga innehåll utan också hur den är framförd. 

7. Det står att enkäten tar 10 minuter att fylla i, men den tar ungefär 2 min. Dock vet jag 
inte om detta är en pilotstudie för att testa enkäten, är det så kan tiden minskas. 
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BILAGA 3 – KOMMENTARER FRÅN ENKÄT Y 

FRÅGA 9: ”VAR HISTORIEN TROVÄRDIG?” RESPONDENTERNAS KOMMENTARER. 

1. De pratade med inlevelse och såg nostalgiska ut. "Bildbevis", de hade kunnat vara 
från ett annat tillfälle, men det var åtminstone gamla kort och rätt motiv för 
berättelsen. 

2. De kändes äkta och talade med inlevelse. Mamman kändes njuta och vara stolt över 
barnen när hon berättade. Pappan berättade mer om landet, mottagandet och hur 
förvånade värdlandets invånare blev och även det kändes äkta men inte lika 
personligt. 

3. De pratade med inlevelse och såg nostalgiska ut. "Bildbevis", de hade kunnat vara 
från ett annat tillfälle, men det var åtminstone gamla kort och rätt motiv för 
berättelsen. 

4. Mycket inlevelse i berättandet. 
5. Det kändes genuint 
6. Jag säger "ja" eftersom Lucia är så pass vanligt samt i och med bilderna. Däremot 

dras det åt "kanske" angående om det förekommer i Albanien eller Sverige. 
7. En historia som de flesta varit med om. Att det utspelar sig i Albanien är inte heller 

konstigt. Firade själv Lucia när jag bodde i England. Ingen där hade heller sett något 
liknande innan. 

8. Inlevelse av båda berättarna och detaljrikedom i berättande och beskrivningar. 
Berättade om sin egen roll i handlingen. 

9. Ja på det sätt som de berättade på, långa pauser för att tänka sig tillbaka till 
händelsen... 

10. Det fanns inga anledningar att misstro historien. Detaljerna i moderns beskrivning av 
händelsen gjorde historien realistisk och trovärdig. 

11. Det var mycket detaljrikt och det handlade om sådant som man på något sätt hört 
förut om att fira svenska traditioner utomlands. 

12. Två olika personer berättar om samma händelse utifrån bilderna som visades i bild. 
13. Pga fotografier och personerna som berättar. 
14. Kan förstå "svenskarna" som vill visa upp sina traditioner i ett annat land… samtidigt 

som man missar att träna in flera sånger... ganska befriande på något vis;) 
15. Bilderna och dem olika detaljerade detaljerna som beskrivs. (väder, förberedelserna 

innan och olika problem som löstes) 
16. Eftersom det fanns bilder till som visade hur systrarna stod där framför gäster, och 

varför skulle man inte tro på två föräldrar som berättar om sina barn. Det enda skulle 
väll vara att föräldrarna har olika dialekt, men å andra sidan är det ju många som 
aldrig blir av med sin ursprungsdialekt fast de flyttar=) 

17. Speciellt kvinnan berättade och mindes många detaljer av historien. 
18. Filmen hade en tydlig personlig vinkel/ prägel. Ämnet framstår därför inte heller som 

ett ämne som man skulle ljuga om. 
19. Det verkar rimligt att två vuxna människor har barn tillsammans, som de levt 

utomlands med och där firat lucia med barnen framför oförstående vänner. 
Mammans fokuserande på barnens beteende och små missar är klassiska exempel på 
anekdoter framförda av föräldrar. 

20. Man kunde iaktta och känna av den känslomässiga andan i deras berättelser. 
21. Svenskar firar gärna lucia, även i andra länder. 
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22. Den lät sann 
23. Detaljer runt om, ålder på barnen, plats, "föräldratrams"-prat om ljuskronan osv. 
24. Ett vanligt minne utan en massa utsvävningar. 
25. Relativt vanligt med luciafirande om familjen är svensk. De angav relationssamband, 

dvs att de sa att de kände personerna de pratade om. De angav vissa detaljer som man 
kanske inte skulle kunna hitta på. 

26. Både mamman och pappan berättade med sådan inlevelse och att fotografierna var 
med. 

27. De höll sig till samma story. 
28. Personerna som berättade verkade vara berörda på riktigt. 
29. De som talade verkade inte ha inlärda repliker utan tycktes tala från minnet. 
30. Bilder, många små detaljer 
31. Tja, för det första så fanns det ju bilder på det, även om de inte behöver ha tagits i 

Albanien. För det andra så kan jag se framför mig hur barnen ständigt frågar om 
klockan är fem, liksom jag minns hur jag alltid frågade "är vi framme snart?" när min 
familj åkte till fjällen. Dessutom lät mamman lite drömmande, nästan som om hon 
också försökte se scenen framför sig. Jag har också fått höra liknande historier från 
mina föräldrar från när de bodde utomlands, så jag tror definitivt att den här 
historien kan vara sann. 

32. Man har ju ingen anledning att tvivla på att det som sägs är sant. Det är ju inget i 
historien som säger emot sig självt och varför skulle någon ljuga om något sådant? 
Fotografierna stämmer överens med det som berättas. 

33. Det var bra berättat, och mysigt. 
34. Mamma och Pappa berättar och fotografier förstärker. 
35. Den kändes ärlig.  
36. För att föräldrarna berättar detaljer om minnet och om sina känslor. Berättelserna 

känns som att de kommer "naturligt". Jag kan också känna igen mig i många delar av 
deras berättelse och knyta an till mina egna erfarenheter av Luciafirande som barn. 
Deras berättelser bekräftades av fotografierna, tex förstod jag och såg den allvarliga 
min Lucian hade under firandet. 

37. Att man visar fotografierna och berättar hur hon hade det. 
38. Trevligt att mamman berättade så ingående samt fotografierna. 

 

FRÅGA 10: ”HUR STOR BETYDELSE HADE FOTOGRAFIERNA FÖR FILMEN?  

1. 30 %. 
2. Inte speciellt mycket enligt mig. Visst det gjorde att man förstod att historian nog inte 

var påhittad och man fick mer nyfikenhet till historian för bilderna, men annars var 
dom inte viktiga. 

3. Man förstod vad det handlade om och kunde relatera till sin barndom 
4. De hade stor betydelse för att förstå att det de berättade om hände för längesedan, 

enligt min uppfattning för 20-30 år sedan. Utan fotografierna kunde det lika gärna 
hänt i dec 2012. Om man bortser från pappans kommentar (som jag inte minns 
exakt) om att landet var isolerat eller liknande. 

5. Stor! Det blev roligare att se den, man förstod mer och kunde leva sig in i hur det såg 
ut. 
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6. 50/50 typ. Hade gått utan fotot men med fotot kunde man få en bättre bild att 
fantisera utifrån vad berättelsen handlar om. 

7. Mycket, man fick "bevis." 
8. Mycket liten betydelse. De visades ju knappt. 
9. Ganska så stor betydelse. Det visade på att det inte enbart var tomma ord. Dock 

bevisade det inte vilket land det var genom bilderna, något som inte gör det lika 
trovärdigt. 

10. Gav lite mer "kött på benen". Visade att paret som berättade hörde ihop och hade 
familj. 

11. Bekräftar att händelsen har ägt rum. 
12. Ingen 
13. Inte så stor. Det blir ju ett hjälpmedel i att visualisera situationen och bidrar till att 

kontexten upplevs mer detaljrik. Om fotografierna hade plockats bort tror jag 
fortfarande att jag kunde ha visualiserat scenariot. 

14. Det blev ju intressant för man fick en verklig bild av hur de såg ut. Man kunde på så 
vis hänga upp berättelsen utifrån fotografierna. 

15. Bilderna hade för mig en ganska liten betydelse, dock kan bilder hjälpa till att skapa 
en röd tråd eller något att koppla ihop med berättelsen vilket kan göra en berättelse 
mer trovärdig. 

16. Ganska stor betydelse för sammanhanget men kändes väldigt gammaldags. 
17. Ganska stor. 
18. Stor för trovärdigheten även om bilderna i säg egentligen kanske inte bidrar med så 

mycket stöd för berättelsen som helhet. Och för inlevelsen, något att faktiskt fästa sig 
vid. 

19. Stor. De bidrog till atmosfären och man fördes in i berättandet. 
20. Stor betydelse då det gav liv till filmen, kan bli lite tråkigt att bara titta på två stycken 

som pratar även om det var ett mysigt minne. 
21. Mycket, det var de som gjorde att man mindes tillbaks till när man själv var liten och 

med i ett luciatåg. 
22. Stor. De bröt upp scenerna men mamman och pappan. Filmen framstod också tack 

vare bilderna som en dokumentär. 
23. Gjorde det mer trovärdigt att historien var sann, om än inte för de karaktärerna som 

berättade den. Det fanns en rätt stor chans att det som berättades hade hänt på grund 
av slitna fotografier från en tidig 90-tals analog kamera. 

24. Stor betydelse för avgörandet om historiens trovärdighet. 
25. Man kunde skapa sig en föreställning om vad deras minnen handlade om och vara 

med på händelsen på ett sätt. 
26. Dem gjorde det mer levande 
27. Man fick en bild av vad som beskrevs 
28. Fotografierna var ett bra inslag, men de borde ha infogats på ett bättre sätt. Nu blev 

några av dem lite väl långdragna. 
29. Väldigt stor 
30. "En bild säger mer än 1000 ord". Bilden visar vad som hände, lite av stämningen. 

Berättelsen upplyste om var händelsen ägde rum, vilka som var med, bakgrunden osv. 
31. Stor, de gav ett djup till berättelsen 
32. Mycket stor betydelse. Gjorde det mycket mer trovärdigt. 
33. Mycket, bra med variation intervju och foto. 
34. De gav historien tyngd och ökade det emotionella värdet. 



40 

35. Mycket, utan dem skulle det inte finnas en trovärdig grund för tittaren. 
36. Väldigt stor 
37. De hjälpte till så att man kunde förstå situationen bättre och även talade för att 

händelsen faktiskt skett. Man fick också chans att se hur de små flickorna såg ut, 
vilket var bra då föräldrarna pratade om kläderna ibland. 

38. De gjorde det gulligare. 
39. De hjälpte till med minnena, inspiration 
40. Gav verklighetsförankring och personlighet 
41. Pa en ska ett till tio eller? Fotografierna hade stor betydelse da de gav äkthetskänsla. 
42. På en skala från 1-10 upplever jag 8. De gjorde berättelserna mer levande och gjorde 

att jag blev påmind om mina egna Lucia-minnen 
43. Ger det trovärdighet. 
44. Mysigt att se fotografier men tråkigt att det bara var två stycken men de har stor 

betydelse. 
45. Det hade mycket betydelse, ger filmen en helhet och mer känsla och upplevelse. 

 

FRÅGA 11: ”ÖVRIGA KOMMENTARER” 

1. Det är ganska idiotiskt att be personer kolla på en tio minuters video. Speciellt när 
koncentrationsnivån hos en vanlig person idag ligger på <1min. 

2. Jag är väldigt nyfiken på vad det är du undersöker och mottager tacksamt en 
återkoppling. Lycka till med examensarbetet! 

3. 1337 
4. Mycket tråkig. 
5. Kan ju faktiskt vara en helt fiktiv händelse men sättet som de berättade på gav intryck 

av äkthet. 
6. Jag upplevde filmen som om att vi klipptes rakt in i en dokumentär, att filmen inte 

var komplett. Den gav ingen bakgrund eller sammanhang vilket jag saknade. 
7. Mannens breda skånska dialekt bryter starkt mot både kvinnans och mot bakgrunden 

av att ha levt utomlands. Den är fullt möjligt, bara märkvärdig. 
8. + Bra berättare 
9. Jag kommer inte från detta län ursprungligen och hörde inte ibland vad pappan sa. 
10. Svenskar har firat Lussi sen förkristlig tid. 
11. Det var en trevlig historia :) 
12. Fin film, man vill bara barn igen. 
13. Filmen hade fått samma effekt även om den inte varit lika lång. 
14. Roligt att höra och se någon annans minne av Lucia. 
15. Kanske fundera på att använda andra ord än "autencitet" och "nostalgisk" eftersom 

nu fick jag leta upp vad orden betyder. 
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BILAGA 4 

FILM X, FRÅGA 4 ”FILMEN FICK MIG ATT MINNAS MIN EGEN BARNDOM” 

SVAR INSTÄM-
MER 

INTE 

    INSTÄM-
MER 

HELT 

HAR DU BARN? 

ÅLDER 1 2 3 4 5 6 JA NEJ 

-20  2  2 1 1  6 

21-30 4 4 6 6 2 3 3 22 

31-40 2 1  3 1 1 7 1 

41-50   1 1   2  

51-60 1    1  2  

60-     1 1 2  

  

FILM Y, FRÅGA 4 ”FILMEN FICK MIG ATT MINNAS MIN EGEN BARNDOM” 

SVAR INSTÄM-
MER 

INTE 

    INSTÄM-
MER 

HELT 

HAR DU BARN? 

ÅLDER 1 2 3 4 5 6 JA NEJ 

-20 3 2 2   2  9 

21-30 8 6 5 1 4 3 4 23 

31-40 2 2 1 1 1  5 2 

41-50   1 1   2  

51-60         
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60-         

 

FILM X, FRÅGA 5 ”JAG BLEV NOSTALGISK UNDER FILMEN” 

SVAR INSTÄM-
MER 

INTE 

    INSTÄM-
MER 

HELT 

HAR DU BARN? 

ÅLDER 1 2 3 4 5 6 JA NEJ 

-20 1 2 1 1 1   6 

21-30 5 9 5 2 2 2 3 22 

31-40 3 2 1 1  1 7 1 

41-50   2    2  

51-60 1  1    2  

60-   1 1   2  

 

FILM Y, FRÅGA 5 ”JAG BLEV NOSTALGISK UNDER FILMEN” 

SVAR INSTÄM-
MER 

INTE 

    INSTÄM-
MER 

HELT 

HAR DU BARN? 

ÅLDER 1 2 3 4 5 6 JA NEJ 

-20 3 2 1 1 1 1  9 

21-30 5 4 6 6 5 1 4 23 

31-40 1 2  3 1  5 2 

41-50  1 1    2  
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51-60         

60-         

 


