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Abstract
This essay is a discourse analysis of the American documentary Countdown to Zero from 2010. It’s 

a film about nuclear bombs and the threat that these weapons pose to the human existence. Its 

explicit goal is further more to inform the viewer about this threat and emphasize a global call to 

action to end nuclear proliferation. My results however show that this goal to a significant degree 

gets distorted and neglected as a result of the films nationalistic and conflict driven worldview. As 

the film did not communicate the type of message that I was expecting I was intrigued to find 

explanations for this. The essay addresses what the different factors are that gives the documentary 

film its specific voice in general and the voice of Countdown to Zero in particular. It investigates 

how and why the film is produced in its specific way and how this affects the message it is trying to 

get across to the viewer.

Year: 2013

Author: Philip Nordling

No. of pages: 36

University: Luleå University of Technology

Keywords: Mass Media, Documentary Film, Power Structures, Discourse Theory, Cultural 

Imperialism



Sammanfattning
Denna uppsats är en diskursteoretisk analys av den amerikanska dokumentärfilmen Countdown to 

Zero (2010). 

När jag för en tid sedan såg filmen för första gången fick jag idén om att skriva denna uppsats. 

Anledningen var att filmen inte alls förmedlade det budskap som jag hade förväntat mig. 

Jag vill försöka förklara vad det är för faktorer som ger dokumentärfilmen sitt specifika uttryck i 

allmänhet och Countdown to Zeros uttryck i synnerhet d.v.s att problematisera hur och varför 

filmen är producerad på sitt specifika sätt samt hur detta påverkar dess budskap. 

Filmen handlar om kärnvapen och hotet som de utgör för mänsklighetens välbefinnande och 

överlevnad. Det uttalade målet är att upplysa tittaren om detta hot samt uppmärksamma att något 

måste göras för att neutralisera det innan en nukliär katastrof inträffar. Detta sker i filmen främst 

genom intervjuer med politiska ledare, regeringsanställda samt författare med expertis gällande 

kärnvapenfrågor.

Analysen är gjord i form av en induktiv litteraturstudie. Som verktyg i utförandet av analysen 

använde jag mig av diskursteori. Detta är en typ av poststrukturalistisk diskursanalys utvecklad av 

de franska politiska teoretikerna Ernesta Laclau och Chantal Mouffe. De menar att alla sociala 

fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap och att diskursanalytikerns uppgift är att 

studera strävan att etablera entydighet i alla sociala sammanhang d.v.s. att kartlägga de processer 

där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas. 

Vidare har jag använt mig av teorier och resultat från tidigare medieforskning och journalistik för 

att göra jämförelser och konkret förtydliga varför Countdown to Zero är sammansatt på sitt 

specifika sätt.

Mina resultat visar att diskurser gällande gruppbildning, i synnerhet i form av nationalism, blir 

avgörande för filmens utformning. Detta påverkar också dess förhållningssätt till problematiken 

kring kärnvapen och hur dessa problem skall lösas. Diskursiva gruppbildningar som exempelvis 

terroristorganisationer och nationalstater får huvudroller i filmens förklaring av sitt budskap och 

mina resultat påvisar hur dessa står i relation till varandra och vad detta får för konsekvenser för 

filmens innehåll.



1.0 Inledning! 1
1.1 Motivering av ämnesval! 1

1.2 Syfte och problemformulering! 2

1.3 Avgränsningar! 2

2.0 Bakgrund! 3

3.0 Diskursanalys ! 3

3.1 Diskursteori! 4

4.0 Metod! 7

4.1 Diskursanalys som metod! 7

5.0 Dokumentärfilm! 8
5.1 Dokumentärfilm ur ett historiskt perspektiv! 9

5.2 Olika typer av dokumentärfilm! 11

5.3 Vilka ideologiska faktorer påverkar dokumentärfilmens utformning?! 15

6.0 Analys ! 22

6.1 Sammanfattning av uppbyggnad och handling! 22

6.2 Filmens stilar! 23
6.3 Filmens förhållningssätt till gott och ont ! 25

6.4 Den nationella diskursen! 30

6.5 Slutsats! 32

7.0 Diskussion! 33

7.1 Ont och gott utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv! 33

7.2 Avkodning och vidare forskning! 34



1.0 Inledning

1.1 Motivering av ämnesval

Sedan långt innan jag påbörjade min fyraåriga utbildning på Medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet har jag varit intresserad av media i allmänhet och 

dokumentärfilm i synnerhet. Under mina år som student har jag markant ökat min förståelse för hur 

framställningen av mediaproduktioner går till samt vilka faktorer som påverkar denna process och 

produktionernas slutliga form.

Från att för ett trettiotal år sedan mer eller mindre enbart varit tillgängligt för den vardagliga 

konsumenten i TV-sammanhang har dokumentärt baserad media, i form av film eller video, nu 

spridit sig till ett otal antal kanaler. Gränsen mellan vem som är producent och vem som är 

konsument har dessutom blivit allt mer tvetydigt. Redan 1979 myntade futuristen Alvin Toffler in 

sin bok ”The Third Wave” uttrycket ”prosumer” för att beskriva denna sammansvärjning som idag i 

och med internets utveckling och utbredning är mer aktuell än någonsin. Detta ställer ur flera 

perspektiv allt högre krav på de som konsumerar media. Vilka kanaler finns att tillgå och vilken 

kanal bör jag välja? Vilka källor är pålitliga? För vem skapas materialet och varför? Detta är frågor 

som varit aktuella för mediekonsumenter även redan före massmediala kanaler så som TVn och 

även radions uppkomst, men de kan idag anses vara viktigare än någonsin.

Då min kunskap kring dessa frågor ökat har även min kritik av mediala produkter blivit mer 

djupgående. För en tid sedan såg jag dokumentärfilmen ”Countdown To Zero”, en film om 

problematiken kring kärnvapen i världen. Då filmen inte alls levererade det budskap som jag hade 

förväntat mig fick jag idéen att på djupet analysera den i form av en uppsats och försöka förklara 

vad det är för faktorer som ger dokumentärfilmen sitt specifika uttryck. Att problematisera hur och 

varför filmen är producerad på sitt specifika sätt samt hur detta påverkar dess budskap.

”Den verkliga frågan är inte huruvida massmedia är fria eller ej utan snarare: av vem, hur, för 

vilka ändamål och med vilka följder utövas den oundvikliga kontrollen” – George Gerbner (1972)

Det som jag trodde i huvudsak skulle vara en film om vad för konkreta åtgärder som kan sättas i 

verket för desarmera jordens resterande kärnvapenarsenal visade sig istället bli ett försök att betona 

risken som kärnvapen utgör i den internationella kampen mot terrorismen. Varför Countdown to 

Zero fick denna specifika utformning är vad denna uppsats försöker förklara.
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1.2 Syfte och problemformulering

Syftet är således att analysera hur dokumentära mediaproduktioner återberättar det som för 

konsumenten ofta presenteras som objektivt eller ”verkligheten”. All media formar, såväl avsiktligt 

som oavsiktligt och vare sig vi vill eller inte, vår bild av verkligheten. (ex. Molyneux 2011:12, 

Nichols 2001:xii, Schiller 1977:103) Men hur går detta egentligen till och vilka faktorer påverkar 

utfallet av den slutliga produkten?

Stuart Hall (1973) presenterar i sin artikel ”Inkodning/Avkodning” teorier om hur skapandet samt 

mottagandet av mediala budskap kan förklaras. Han menar att en ”verklig” händelse inte till fullo 

kan återskapas i TV-mediet utan enbart kan betecknas genom TV-diskursens audio-visuella former. 

”I det ögonblick då en historisk händelse övergår i diskursens tecken, underkastas händelsen i fråga 

alla de komplexa formella ‘regler’ genom vilka språket skapar mening.” (1973) Hall menar 

följaktligen att dessa regler hårddraget kan delas upp i två betydelsestrukturer som han kallar 

”inkodning” och ”avkodning”, där inkodning är det producerade budskapet som en avsändare vill 

förmedla och avkodning är den slutliga tolkning som mottagaren gör av budskapet. 

Produktionsprocessen får sin diskursiva aspekt genom att den hela tiden styrs av betydelser och 

idéer som till exempel produktionsrutiner, historiskt bestämda tekniker, yrkesideologier, 

institutionell kunskap osv. 

Verkligheten existerar utanför språket men förmedlas ändå hela tiden av och genom det och därför 

menar Hall att allt vi någonsin kan veta eller säga om verkligheten måste framställas genom 

diskursen. (Hall, 1973)

Målet med uppsatsen blir således att på djupet förklara hur dokumentärfilmen Countdown to Zero 

är sammansatt, vilket budskap denna sammansättning resulterar i och hur den porträtterar 

”verkligheten”, eller vad medievetaren Bill Nichols väljer att kalla ”den historiska 

världen” (2001:xiv).

1.3 Avgränsningar

Den primära avgränsningen för detta arbete är att filmen Countdown to Zero är det enda verket som 

analyseras. Hänvisningar till, och jämförelser med, andra verk förekommer dock.

Infallsvinkel kommer således att främst  ta hänsyn till det Stuart Hall kallar för inkodningens 

betydelsestruktur. Det är alltså inte fråga om någon receptionsanalys där tittare får yttra sig om 

filmens innehåll utan en case-studie baserad på kunskap och teorier inom mediaforskningen idag.
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Även om uppsatsen i fråga främst handlar om filmen Countdown to Zero är mitt mål självfallet att 

samma resultat skall gå att applicera på andra massmediala produktioner. 

2.0 Bakgrund
Idéen till filmen ”Countdown to Zero” föddes 2007 då amerikanarna Matt Brown och Dr. Bruce 

Blair, grundarna till organisationen Global Zero1, kontaktade producenten och aktivisten Lawrence 

Bender2 angående möjligheten att  göra en film om dagens kärnvapenhot. Brown och Blair hade 

iakttagit den enorma påverkan som filmen ”An Inconvenient Truth” några år tidigare hade haft på 

såväl medborgares som politikers attityder gällande klimatförändringar och såg därför Bender som 

väl lämpad för att även föra fram deras budskap om kärnvapen. 

Efter att Global Zero hittat en exekutiv producentpartner i det amerikanska produktionsbolaget 

Participant Media började det praktiska arbetet med filmen i april 2008. Teamet började med att 

boka in intervjuer med en rad olika experter inom ämnet och anlitade samtidigt regissören Lucy 

Walker från London för att resa jorden runt och utföra dessa samt sedermera sammanställa filmen 

narratologiskt. Under arbetets gång utförde hon totalt åttiofyra intervjuer vilka inkluderande bland 

andra Mikhail Gorbatjov, Tony Blair, Pervez Musharraf, Jimmy Carter. Dessa ackompanjeras sedan 

under filmens gång med arkivmaterial från hela världen.

”Countdown to Zero” hade världspremiär i januari 2010.

3.0 Diskursanalys
Diskursanalysen som forskningsmetod är i sig inte objektiv. Inte sällan kritiserar diskursanalytiker 

orättvisa samhällsförhållanden och försöker rätta till dem. Detta görs genom att  undergräva 

maktstrukturer i samhället och ”visa hur verkligenheten bakom ideologin egentligen är”. Att 

”avslöja ideologin som en förvrängning så att människor kan få möjligheter att se bakom ideologin 

och förändra verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 1999:152). 

Denna uppsats ämnar att förklara filmen Countdown to Zeros budskap utifrån teorier baserade på 

flertalet författares forskning kring media och kultur. Detta huvudsakligen med fokus på 
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För mer information se www.globalzero.org

2 Lawrence Bender är känd bland annat för att ha producerat dokumentären ”An Inconvenient Truth” 
tillsammans med Al Gore rörande hotet om klimatförändringar. För mer information se www.climatecrisis.net
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journalistik- och dokumentärfilmsarbete. Analysen kommer att göras i form av en diskursanalys och 

skall försöka klarlägga vilka betydelser och diskurser som filmen i fråga lyfter fram och hur den 

porträtterar (artikulerar) ”hotet” ifrån kärnvapen. Fokus kommer alltså att ligga på hur filmen 

diskursivt konstruerar detta hot samt vad för lösningar den presenterar på de givna problemen.

3.1 Diskursteori

Diskursteori är en typ av poststrukturalistisk diskursanalys utvecklad av de franska, politiska 

teoretikerna Ernesta Laclau och Chantal Mouffe. De menar att  alla sociala fenomen kan analyseras 

med diskursanalytiska redskap och att diskursanalytikerns uppgift är att studera strävan att etablera 

entydighet i alla sociala sammanhang; att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 

betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 

uppfattar dem som naturliga. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:32)

Inom diskursteorin är en diskurs en fixering av en viss betydelse inom en bestämd domän. Alla 

tecken är som knutar i ett fisknät, och deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra. 

En diskurs försöker hela tiden få tecknens så kallade betydelseglidning att avstanna så att deras 

betydelse blir entydig. Detta kallas för en tillslutning; ett tillfälligt stopp i tecknens 

betydelseglidning (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:34) En diskurs är alltså en reducering av 

möjligheter.

Nodalpunkter och flytande signifikanter

Varje diskurs har en mer eller mindre central punkt (ett tecken) som kallas nodalpunkt. Exempelvis 

är kroppen en nodalpunkt i den medicinska diskursen. Kring denna punkt organiseras de övriga 

tecknen. Tecken som har särskilt hög grad av varians, som alltså kan uppfattas på en rad olika sätt, 

kallas för flytande signifikanter. Tecken som är nodalpunkter har extra stor tendens att även vara 

flytande signifikanter. Till exempel kan kroppen få en typ av betydelse som nodalpunkt inom en 

medicinsk diskurs och en annan inom en religiös. När ett tecken, och även då nodalpunkter, får sin 

betydelse genom att sättas i relation till andra tecken sker detta genom vad som kallas en 

artikulation. Kropp artikuleras på ett visst  sätt inom den medicinska diskursen och på ett  annat sätt 

inom den religiösa. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:35)

Diskursteorins syn på objektivitet

Diskursteorin menar att vi uppför oss som om verkligheten runtomkring oss hade en fast och 

entydig struktur; som om samhället, de grupper vi tillhör och vår identitet vore objektivt givna. Att 

så skulle vara fallet ratar dock diskursteorin. Målet med diskursanalysen är därmed inte att 
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klarlägga den till synes objektiva verkligheten utan att undersöka hur vi skapar verkligheten så att 

den för oss framstår som objektiv och självklart. 

Alla diskurser är kontignenta, det vill säga deras struktur är möjlig men inte nödvändig. De 

diskurser som är så fast etablerade att deras kontignens har glömts bort betecknas i diskursteorin 

som objektiva. Objektiviteten är således ett historiskt resultat av politiska processer och strider; det 

är en avlagrad diskurs. Motsatsen till objektiv är därmed politisk. (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999:43)

Hegemoni

Begreppet hegemoni myntades av den italienska marxisten Antonio Gramsci (1891-1937). Han 

menar att om våld, eller hot om våld, är vad som håller samman ett diktatorstyrt samhälle, så är det 

hegemoni som håller ihop ett demokratiskt. Hegemonin uppstår genom att  de styrande klasserna, 

utöver användandet av sin ekonomiska makt, skapar ett intellektuellt och moraliskt ledarskap. För 

att  lyckas med detta görs kompromisser med de underordnade klasserna så att en generell 

konsensus uppstår, som i sin tur legitimerar de rådande maktförhållandena och gör dem 

“naturliga” (objektiva). (Sardar, Z. & Van Loon, B. 2007:49)

Inom diskursteori står begreppet hegemoni mellan objektivitet och det politiska. Liksom det som 

anses objektivt återigen kan bli politiskt kan uppenbara konflikter i det historiska förloppet 

försvinna och avlösas av objektivitet. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:44) Vägen från politisk 

konflikt till objektivitet går genom så kallade hegemoniska interventioner. De diskurser som nått en 

objektiv status framstår som oföränderliga och får därmed inte längre sin betydelse genom 

artikulation; genom att skilja sig från något annat. Objektiviteten döljer de alternativa möjligheterna 

och är därmed ideologisk. Motsatsen till hegemoni, alltså när en diskurs går från att ha varit 

objektiv till att  bli politisk igen kallas dekonstruktion. Diskursanalysen går alltså ut på att 

dekonstruera de strukturer som utgör den ”naturliga” omvärlden.

Subjekt och gruppbildning

Likväl som de diskursteoretiska principerna kan appliceras på handlingar rörande såväl text och tal 

som samhället i stort kan de även appliceras på individers och gruppers struktur och handlande. I en 

given diskurs antar subjektet  en så kallad subjektposition. Då Laclau och Mouffe ser allting som 

diskurser blir därför subjektet detsamma som subjektpositioner i en diskursiv struktur. (Laclua & 

Mouffe 1985:159) När ett subjekt får en specifik roll i en diskurs kallas detta för att subjektet 

interpelleras.
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Subjektpositioner som inte befinner sig i synlig konflikt med andra positioner är resultatet av 

hegemoniska interventioner. Alternativa möjligheter har uteslutit  och en bestämd diskurs framstår 

som den objektivt sanna. I diskursiva gruppbildningar utesluter man således ”den andre”. Gruppen 

identifierar sig genom att skilja sig från andra grupper genom att  påvisa deras avvikande attribut. 

Man ignorerar även de skillnader som existerar inom gruppen. En specifik typ av artikulation får 

alltså övertaget. Vilken detta blir och vilken gruppbildning detta resulterar i får avgörande 

konsekvenser för dess egen och andra gruppers handlingar.

...i det brittiska samhället blev alla som inte var vita i många situationer identifierade och 

behandlade som ”svarta” [...] Liksom alla andra gruppbildningar döljer kategorin ”svart” de 

skillnader som finns inom gruppen. Således bortser man exempelvis från att ”svarta” kvinnor i 

vissa fall har mer gemensamt med ”vita” kvinnor än med ”svarta” män. 

- Winther Jørgensen & Phillips, 1999:52

Identitets- och gruppbildningar kan även komma i konflikt  med varandra i vad som kallas 

antagonismer. Winther Jørgensen & Phillips tar som exempel de två gruppbildningarna ”Dansk” 

och ”arbetare”. Det är möjligt att tillhöra dessa två grupper samtidigt men under till exempel första 

världskriget fick dessa två ett antagonistiskt förhållande till varandra. Arbetare tvingades döda andra 

arbetare som inte var av samma nationalitet. ”De två identiteterna ställer motstridiga krav på ens 

handlingar i samma terräng; den ena diskursen blockerar den andra.” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999:55)

Genom en hegemonisk intervention, ifrån bland annat nationalist- och krigspropaganda, vann alltså 

den nationella gruppbildningen över den klassorienterade. En hegemonisk intervention är alltså en 

process i en antagonistisk terräng och diskursen är resultatet: den nya fixeringen av betydelse.

Ekvivalenskedjor och representationen av ”de andra”

Problematiken kring maktförhållanden mellan olika folkgrupper och kulturer är något som ofta 

problematiseras inom poststrukturalismen. Uttrycket De andra syftar inom diskursteorin till hur 

människor förhåller sig till identitetsavgörande faktorer som exempelvis sitt kön, sin sociala grupp, 

sin samhällsklass, och så vidare, inom samt utanför sina egna kulturella, diskursiva referensramar. 
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Fredrik Miegel och Thomas Johansson menar i sin bok ”Kultursociologi” (2006:361) att 

nationalstaten som grund för identitetsbildning främjar användandet av begreppet De andra. De 

menar också vidare dock att i en postkolonial, globaliserad värld har detta synsätt förskjutits till att 

på senare tid i större utsträckning främja en uppdelning mellan väst och resten av världen.

Dessa åskådningar delar Miegel och Johansson med ett flertal forskare inom den så kallade Cultural 

Studies -traditionen där de andra även gör sig tillkänna inom västerländska samhällen för till 

exempel homosexuella och invandrare. Den vanligaste representationen av De andra är alltså 

motsatsen till ens egna kulturella referenser: vi är civiliserade, de är barbarer; kolonialisterna är hårt 

arbetande, lokalbefolkningen är lata; heterosexuella är av god moral, homosexuella är omoraliska. 

(Sardar & Van Loon, 1997:13) Detta kallas inom diskursteorin för att tecken ekvivaleras. Den 

flytande signifikanten västerläning kan till exempel i en given diskurs knytas ihop, i en så kallad 

ekvivalenskedja, med tecken som civiliserad, vit, förnuftig. Människor konstitueras således som 

grupp genom att vissa identitetsmöjligheter framhävs som relevanta och andra ignoreras.

Detta är principer som ofta ger sig till känna i västerländsk film och media och som blir aktuella i 

analysen av filmen Countdown to Zero.

4.0 Metod
Under den tid jag studerat filmen har jag tittat på den ett otaligt antal gånger samtidigt som jag fört 

anteckningar och försökt urskilja de detaljer som gör sig intressanta i min analys. Jag har utgått 

ifrån Laclaus och Mouffes diskursteoretiska perspektiv. Jag har dessutom använt mig av teorier från  

flertalet författare, i första hand journalisten Anders R. Olsson (2006) samt medievetaren Herbert I. 

Schiller (1977), och deras syn på hur mediala budskap mer konkret produceras och förmedlas. Jag 

har försökt  identifiera vilka tecken som filmen ser som centrala samt hur den sätter dessa i relation 

till den historiska världen för att  förklara vad för konsekvenser detta får för filmens diskursiva 

utformning.

Diskurserna har i huvudsak analyserats utifrån teorin om de andra. Med detta som utgångspunkt har 

jag kunnat avgöra vilka grupper filmen ser som ”vi” och ”dem” i diskursen, hur deras identiteter gör 

sig tillkänna samt hur filmen artikulerar ”hotet” i relation till kärnvapen.

4.1 Diskursanalys som metod

En i synnerhet viktig detalj att bejaka vid användandet av diskursanalys för att analysera just 

objektivitet är att metoden i sig, till och med uttalat (Winther Jørgensen & Phillips 1999:152), inte 
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är eller heller strävar efter att  vara objektiv. Vidare bidrar Laclau och Mouffes diskursteoris starka 

uppfattning om saker och tings kontignens ytterligare till att de slutsatser jag kommit fram till i 

denna uppsats mycket väl skulle kunna se annorlunda ut om studien utförts av någon annan. 

Resultaten blir, precis som diskursanalysen som metod, poststrukturalistiska i sin natur. De 

påverkas av att jag som forskare naturligtvis också har en egen diskursivt konstruerad omgivning 

och identitet utifrån vilken jag utför mitt arbete. Hade exempelvis en sextiofemårig sudanesisk 

kvinna gjort en diskursteoretisk analys av filmen Countdown to Zero hade förmodligen resultaten 

sett annorlunda ut. Detta är dock en problematik som alla typer av kulturstudier oundvikligen dras 

med, då ingen forskare helt kan stå utanför kulturell påverkan. Diskursteorin påvisar till och med 

detta i sin teori om att alla sociala fenomen befinner sig inom en diskursvis kontext. (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999:31) Ingeting står utanför, så heller inte forskaren.

Att diskursanalysen har som uttalat mål att synligöra och undergräva rådande maktförhållanden  

(Winther Jørgensen & Phillips 1999:152) kan både vara till nackdel och till fördel för resultaten i ett 

arbete som detta. Nackdelen blir att resultaten gärna per automatik favoriserar en positiv 

porträttering av vad som anses vara utsatta och maktlösa grupper och personer samt deras beteende. 

Makthavare blir därmed ofta motpolen och på så vis ansvariga till de konflikter som analyseras. 

Analysen blir således gärna vinklad gentemot att förespråka motstånd mot rådande förhållanden och 

därmed den rådande makten. 

Ett ifrågasättande av just maktförhållanden och kulturell hegemoni skulle jag dock samtidigt vilja 

hävda är centralt i en analysering av medial objektivitet, vilket jag också tycker min analys och 

mina slutsatser visar. Det finns inga hårda fakta skrivna i sten utan resultaten är, på samma sätt som 

diskurserna som analyseras, kontignenta, och försöker heller inte påstå sig vara något annat. 

Läsaren bör därmed vara medveten om att ingen diskursanalys kan producera absoluta sanningar.

Slutsatsen av detta blir att  diskursanalysen som metod, tillsammans med påverkan från forskarens 

egna diskursiva miljö, bidrar till att producera en ganska så specifik typ av resultat som till trots 

ändå kan bli informativt och användbart. Vidare torde detta visa på att de diskurser som kan ses som 

överordnade i den miljö där en mediaprodukt skapas bör iakttas extra noggrant vid en analys, då 

påverkan från dessa med stor sannolikhet väsentligen påverkar produktens utformning, precis som 

de påverkar allt annat meningsskapande.

5.0 Dokumentärfilm
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5.1 Dokumentärfilm ur ett historiskt perspektiv

Beroende på hur man väljer att definiera dokumentärfilm skulle man kunna säga att dess historia 

började då den första filmkameran tog sina första bilder. Några av de absolut första bilderna som 

dock togs just i syfte att dokumentera, och som dessutom visades för en allmän publik, var dom av 

Louis Lumière under 1895-1896. Han gjorde flera korta ”filmer” varav tre av de mest välkända var: 

Ankomsten till tågstationen, Mata bebisen samt Arbetarna lämnar fabriken. Titlarna påvisar just 

vad filmerna visade och de bestod endast av ett klipp på drygt en minut vardera.

Under tidigt 1900-tal blev reseskildringar väldigt  populära. Kameran kunde fånga bilder från  

fjärran och exotiska platser för att sedan visas upp för en hänförd publik i hemlandet. Lumière 

filmade typiskt franska motiv som till exempel Eiffeltornet för att sedan visa upp för ryssar och 

spanjorer, medan dessa i sin tur gjorde samma sak med sina inhemska kulturyttringar som kosacker 

och tjurfäktning. (C.Ellis & A. McLane, 2005:6)

Bill Nichols hänvisar in sin bok Introducing Documentary till två faktorer som är grundstommen i 

uppkomsten av den tidiga dokumentärfilmen. Den första är filmkamerans utomordentliga förmåga 

att fånga och återskapa en övertygande bild av verkligheten. Filmens indexiala tillförlitlighet gör 

den kort sagt till ett kraftfullt verktyg att framföra vetenskapliga bevisning med. Att  med hög 

trovärdighet återberätta händelser från den historiska världen. (Nichols, 2001:3)

Den andra faktorn var den om att göra det filmade materialet intressant för åskådare att ta del av. 

Denna faktor kallas ofta för ”cinema of attractions”, ett uttryck myntat  av filmhistorikern Tom 

Gunning. Yttrycket refererar till idéen bakom cirkusattraktioner och deras inbjudande syfte att 

erbjuda varierande och exotiska upplevelser. Att presentera vilka bilder som helst, hur 

verklighetstrogna de än må vara, räcker sällan för att fånga åskådarens intresse. Detta resulterade i 

att  dokumentärfilmare började tänja på gränsen för vad som kunde legitimeras som verklighet 

genom att till exempel iscensätta händelser framför kameran för att tillfredsställa tittarna. Vad som 

dock skiljde dessa filmer från dagens dokumentärer var att filmskaparens röst fortfarande var 

underordnad kamerans. Att något filmades och vad som filmades var viktigare än hur och varför. 

(Nichols, 2001:86-87)

Under kulmen av eran för reseskildringar i början av 1900-talet tog dock amerikanen och 

antropologen Robert Flaherty, född 1884, det som ofta anses vara nästa steg mot en modern 

dokumenterande film i och med sitt verk Nanook of the North (1922) som skildrar livet hos en 

inuitfamilj under ett  år i de arktiska delarna av Kanada. Han anses i och med skapandet av denna 
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film vara en pionjär inom det som först  från och med sent 1920-tal kom att kallas för  

dokumentärfilm. Anledningen var att han, genom sitt sätt att berätta en kronologiskt 

sammanhängande historia, förmedlade både vetenskaplig fakta samt underhållande sensationalism. 

Detta ger Flaherty själv, och därmed filmen i fråga, en distinkt röst. Kamerans förmåga att fånga 

bilder av verkligheten underordnades på allvar för första gången dokumentärfilmarens syfte och 

mål att berätta en historia.

Nichols menar att om de två begynnande faktorerna inom dokumentärfilm (att något filmas och vad 

som filmas, alternativt: dokumentation och uppvisning) slås samman till ett ”ben” i vad som utgör 

en modern dokumentär, finns det ytterligare tre ben att  ta hänsyn till för att fullborda vad vi idag 

kallar för en dokumentärfilm. Dessa är poetisk experimentering, narratologiskt berättande samt 

retorisk berättarkonst.

Poetisk experimentering i film satte på allvar fart först inom avantgarde-rörelsen i början av 

nittonhundratalet. Filmskaparens berättelse och sätt att se på världen fick nu högre prioritet än att 

enbart visa kamerans förmåga att fånga autentiska bilder av verkligheten. Denna nyligen hyllade 

förmåga ansågs plötsligt av flera till och med vara ett handikapp i den konstnärliga processen. Om 

det enda som önskades utav kameran var en så verklighetstrogen bild som möjligt, vad fanns då för 

utrymme för poesi och nyskapande? Så istället började man använda filmkameran och dess unika 

möjligheter som verktyg för att  skapa verk där filmen i sig blev den konstnärliga ambitionen snarare 

än vad som gestaltade sig framför kameran.

A machine-governed, automatic reproduction of what came before the camera became secondary to 

the magic worked by the camera itself. - Bill Nichols, 2011:89

Samtidigt som en poetisk sida växte sig allt starkare inom filmkonsten utvecklades också ett 

narratologiskt berättande. För att på allvar förmedla en berättelse som filmskapare räcker inte en 

följd av poetiskt tilltalande bilder. Det krävs vidare också en handling, ett narrativ, både för enskilda 

scener och för filmen i helhet. Detta presenterar till exempel filmens perspektiv, dess 

problemformuleringar samt deras möjliga lösningar och gör sig tillkänna i allt från bildkomposition 

till redigering och kronologi.

Det mest klassiska av narrativ inom dokumentärfilm är det där ett problem presenteras i början av 

filmen som sedan återkopplas till i slutet där det också får sin eventuella lösning.
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Den fjärde och sista ingrediensen i det som kallas dokumentärfilm anser Bill Nichols (2001:94) 

vara retorisk berättarkonst. Denna tillskrivs även andra filmgenrer men gör sig extra tydlig i just 

dokumentärfilm.  Den syftar till den ”röst” som vill få oss att övertygas om en films specifika 

budskap. Den vill påverka våra värderingar och vårt sätt att se på världen.

En sådan röst är tydligt identifierbar i Flahertys Nanook of the North. Filmen kombinerar en serie av 

”attraktioner” med ett tydligt narrativ, en poetisk sammansättning av scener och en berättarröst som 

fastställer ett specifikt perspektiv av den historiska världen. 

5.2 Olika typer av dokumentärfilm

De fyra ”ben” som nämnts ovan menar Bill Nichols tillsammans utgör dokumentärfilmens distinkta 

röst. Denna röst har dock för varje film också sin egna stil. Dessa stilar delar Nichols in i sex 

stycken sub-genrer; poetiska, förklarande, observationella, deltagande, reflexiva och performativa. 

Dessa sex stilar utgör ett  löst ramverk för hur en dokumentärfilm kan struktureras. Stilarna sätter 

upp vissa konventioner för filmskaparen vilka i sin tur medför specifika förväntningar som tittaren 

räknar med skall införlivas.

En films stil är dock aldrig skriven i sten. En poetisk dokumentär kan till exempel innehålla både 

förklarande och performativa bilder, osv. En films huvudsakliga stil fungerar som en dominant 

faktor som ger struktur och ett samlat helhetsintryck snarare än att den bestämmer varje enskild del 

i filmens upplägg. (Nichols, 2001:100)

Den poetiska stilen (The Poetic Mode)

Som jag nämnt tidigare delar den poetiska dokumentärfilmen mycket  med avantgarde-rörelsen. 

Denna stil offrar traditionella konventioner som kronologisk redigering samt specifika sättningar för 

tid och rum för att istället fokusera på att förmedla en känsla. Detta genom att experimentera med 

olika kamera- och postproduktionstekniker. Istället för att fokusera på att  förmedla objektiv kunskap 

eller att övertyga om filmens vetenskapliga autenticitet ges tittaren möjlighet att  subjektivt  tolka 

filmens budskap och uppmuntras ofta dessutom till detta.

De personer som syns framför kameran (de s.k sociala aktörerna) i en poetisk dokumentärfilm har 

sällan personifierade identiteter. De fungerar snarare som råmaterial vilka interagerar med övriga 

objekt och händelser i filmen.

11



Den poetiska stilen kan ta många olika former men gemensamt för dessa filmer är att filmskaparen 

tar fragment från den historiska världen och ger dem en distinkt estetisk form särpräglad för filmen 

i fråga. (Nichols, 2001:105)

Den förklarande stilen (The Expository Mode)

Denna stil strukturerar till skillnad från den poetiska istället fragment från den historiska världen i 

retoriska och argumenterande former. Tittaren tilltalas direkt, ofta med både tal och text, om ett 

specifikt budskap  eller en specifik händelse som filmen vill förmedla. Förklarande dokumentärer 

använder sig vanligen av en så kallad speaker-röst. Denna kan antingen vara en ”allsmäktig 

röst” (voice-of-God) där talaren i fråga hörs men aldrig syns,  eller en ”auktoritär röst” (voice-of-

authority) där talaren hörs såväl som syns i bild. Brittiska dokumentärer, likt Planet Earth (2006), 

använder sig ofta av denna berättarstilen och vi ser den även i TV dagligen i exempelvis 

nyhetsrapporteringar. Den förklarande stilen förlitar sig alltså huvudsakligen på informativ logik 

förmedlad genom det talade ordet. Bilderna får därmed en underordnad roll och utgör istället ett 

stöd för det som sägs. Tittaren ser bilderna men tillåts sällan forma en egen åsikt om deras innebörd 

som istället förmedlas av speaker-rösten. Därmed blir det också rösten som bestämmer flödet vid 

redigeringen. Att bilderna matchar vad som sägs blir viktigare än att  bilderna matchar varandra eller 

parametrar som kronologi, plats och utförande. 

Den förklarande stilen vill gärna framhålla ett intryck av objektivitet och välgrundade argument. 

Filmen vill övertyga tittaren om att dess syn på världen är saklig och eftersträvansvärd.

Den observationella stilen (The Observational Mode)

Istället för att  sammanställa specifika bilder och/eller röster för att  försöka påverka tittarens syn på 

den historiska världen gör filmer med den observationella stilen på sätt och vis det motsatta. I 

början av 60-talet i och med uppkomsten av den mycket mobila 16mm kameran kunde händelser 

fångas mer spontant än någonsin. Detta resulterade i att filmskapare började följa händelseförlopp i 

den historiska världen utan att i förväg planera till exempel scener, intervjuer eller voice-overs. Det 

som hände filmades rakt upp och ned med så lite påverkan från filmskaparen som möjligt. 

Vikten läggs alltså till fullo på vad som händer framför kameran och därmed hänvisas också tittaren 

till att dra sina slutsatser och sin förståelse från händelserna i fråga snarare än från filmskaparen. 

Denne, såväl som tittaren, observerar till synes verkligheten så som den förefaller. Därmed får 

också tittaren en mer aktiv roll i arbetet att bestämma vikten av vad som sägs och görs i filmen. 

(Nichols, 2001:111) Bra exempel på detta är “stumma” naturfilmer eller filmade musikkonserter. 
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Huruvida verkligheten som gestaltar sig framför kameran är helt oberoende av kamerans närvaro är 

dock ett dilemma som ofta hörsammas gällande den observationella stilen. Påverkas människors 

beteende av att de är medvetna om att  de blir filmade? Var går gränsen för när filmskaparen rent 

moraliskt sett  bör ingripa för att förhindra eller hjälpa till vid till exempel en olycka? Vilka bilder 

väljs slutligen ut i redigeringsprocessen? Dilemman som dessa gör att även filmer av denna stil i 

slutändan blir färgade av de situationer som uppstår i skapandeprocessen och att en ”sann” 

återskapad bild av den historiska världen aldrig kan bli hundraprocentig.

Den deltagande stilen (The Participatory Mode)

Precis som i den observationella stilen är det vad som händer framför kameran som står i fokus 

också i den deltagande stilen. Istället för att försöka fånga verkligheten fri från påverkan utifrån får 

här dock filmskaparen en central roll som aktör även framför kameran. Filmen skildrar hur det är att 

vara just en filmskapare i en given situation.

I denna typ av dokumentär förväntar vi oss att få den historiska världen presenterad för oss av 

någon som interagerar med den. Vi görs medvetna om att det är en subjektiv skildring men då vi 

också ofta får lära känna den som skildrar blir presentationen av den historiska världen på sätt och 

vis mer ärlig.

Interaktionen mellan filmskaparen och de övriga sociala aktörerna i filmen involverar så gott som 

alltid politiska och etiska aspekter. Det är inget ömsesidigt möte i och med att  den ena personen har 

en videokamera ”på sin sida” medan de övriga medverkande framför kameran inte har det. Hur 

interagerar filmskaparen och de sociala aktörerna med varandra? Hur mycket får eller bör 

filmskaparen påverka dessa för att uppnå ett önskat resultat? 

I denna stil blir det alltså påtagligt att vad som händer framför kameran inte hade hänt ifall kameran 

inte fanns där till att  börja med. Filmskaparen agerar så som en grävande journalist och dennes 

interaktion med det och de som filmas är vad som bygger berättelsen. Det är alltså inte sanningen 

om den historiska världen som denna stil försöker övertyga tittaren om utan snarare sanningen om 

ett möte i den historiska världen. (Nichols, 2001:118)

Den reflexiva stilen (The Reflexive Mode)

Om den deltagande stilen fokuserar på interaktionen mellan filmskapare och subjekt, ligger fokus 

inom den reflexiva stilen istället på interaktionen mellan filmskaparen och tittaren. Den vill inte 
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bara tala till oss om den historiska världen utan också belysa problematiken kring att korrekt återge 

den. Istället för att se igenom dokumentären till världen som den representerar vill reflexiva 

dokumentärer att vi skall se dokumentärfilmen för vad den är: en konstruktion eller representation. 

(Nichols, 2001:125)

Reflexiva dokumentärer är med andra ord självrannsakande. De vill lyfta tittaren till en ”förhöjd 

medvetenhet” om både normer i allmänhet och dokumentärfilm som produkt i synnerhet. Den vill 

kasta omkull tittarens förväntningar om vad en dokumentärfilm är och ofta även uppmana till social 

och politisk handling.

Ett exempel på en reflexiv dokumentär är Dark Side of the Moon (William Karel, 2002). Denna 

film utger sig för att vara ett avslöjande om att bilderna från månlandningen 1966 egentligen är 

inspelade i en studio av Stanley Kubrick. Högt uppsatta tjänstemän som till exempel Donald 

Rumsfeld, Henry Kissinger och Alexander Haig intervjuas i filmen och berättar om hur det hela 

gick till. Allt eftersom filmen fortgår blir den dock mer och mer absurd och osannolik i sina 

påståenden och tillslut blir tittaren varse om att allting är uppgjort. Intervjuerna är scriptade och 

bilder samt voice-over är medvetet sammansatta för att lura tittaren om deras autenticitet och 

innehåll.

Ett annat svenskt exempel är filmen Konspiration 58. Regissören Johan Löfstedt skapade 2002 

tillsammans med SVT en påstådd dokumentärfilm om en grupp kallad just Konspiration 58. 

Gruppen menas hävda att fotbolls VM 1958 aldrig ägt rum i Sverige utan att matcherna egentligen 

spelats i USA och att det  hela varit ett hemligt testförsök av CIA för att se hur TV-mediet kan 

användas som politiskt vapen. Flera kända personligheter inom fotbolls-Sverige deltog i filmen och 

trovärdigheten uppfattades så hög att tittare till och med ringde in till SVT för att  få klarhet i om 

detta var sant eller inte. Självklart var alltihop iscensatt av Löfstedt. (Vujer Filmtidning, 2002)

Den performativa stilen (The Performative Mode)

I motsats till att fokusera på vad som är autentiskt och inte eller vad som är ”rätt och fel” så vill 

performativa dokumentärer belysa frågan om vad kunskap egentligen är och hur vi som människor 

förhåller oss till den. Vad utöver rena fakta formar vår världsbild?

För att göra detta understryker den performativa dokumentären komplexiteten av vår kunskap om 

världen genom att framhålla våra subjektiva och känslomässiga band till denna. Det viktiga i dessa 
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filmer är personliga och subjektiva uppfattningar om den historiska världen snarare än faktamässigt 

korrekta. 

Detta framställs ofta genom att bjuda in tittaren till att ”bli ett” med subjektet i filmen; att känna vad 

han/hon känner och att förstå dennes situation. Specifika individer har ofta en nyckelroll men de 

situationer och händelser som berörs ryms också i en bredare politisk eller social kontext. Filmen 

lägger vikt på minnen snarare än historia, på hur en person upplever en viss situation snarare än 

dess generella historik. Detta för att ge tittaren en mer personlig koppling till situationen ifråga och 

att påvisa kopplingen mellan det personliga och det kollektiva. ”Vi talar om oss till dig” eller ”Vi 

talar om oss till oss själva” är uttryck som beskriver den performativa stilen. (Nichols, 2001:134)

-”…wether we approach a question from the perspective of the individual or from that of society as 

a whole, it is in the interrelationship between the individual and society where questions of power 

and hierarchy, ideology and politics reveal themselves most forcefully.” (Nichols, 2001:165)

mer

5.3 Vilka ideologiska faktorer påverkar dokumentärfilmens utformning?

Alla mediala produkter, eller texter, skapas inom en eller flera kulturella diskurser. Enligt Laclau 

och Mouffe (1985:161,162) påverkar dessa på flera sätt, såväl medvetet  som omedvetet, en texts 

utformning. Därutöver påverkar också följaktligen vilken kulturell diskurs som mottagaren befinner 

sig i när det gäller hur denne uppfattar en given text.

Att anta att massmedia generellt sett har samma grundläggande struktur över hela den västerländska 

världen är förmodligen inte ett kontroversiellt påstående. Alla större aktörer har oundvikligen som 

mål att  maximera antalet tittare/läsare för att leverera, eller sälja om man vill, dessa till sina 

finansiärer, det vill säga annonsörerna. Detta gör att risker som kan äventyra tittar- eller läsarantalet 

gärna undviks (Olsson, 2006:10-11)

För att  försäkra sig om att  optimera sin försäljning bör en text naturligtvis hela tiden försöka tilltala 

så många potentiella konsumenter som möjligt. För att åstadkomma detta behöver producenten med 

andra ord se till att så många som möjligt känner en kulturell tillhörighet till texten ifråga. Detta 

resulterar i sin tur till att  texterna, enligt Marx teori om bas och överbyggnad, blir ideologiskt 

reproduktiva och medför att ett samhälles normer, maktstrukturer och kulturella referenser befästs, 

ofta som självklara och oföränderliga; de blir objektiva i diskursteoretisk mening. (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 1999:43) De dominanta värderingarna om vad som är “rätt och fel” i 

samhällsdiskursen reproduceras därmed kontinuerligt och formar så också mottagarens och 

samhällets bild av dessa värderingar (Hall 1973).  På så vis blir massmedia en nyckelfaktor vad 

gäller att upprätthålla status quo vilket i sin tur ger ett sken av att de agerar objektivt. Mottagarna 

blir överens med massmedia om hur vinklingen bör se ut, men den slutliga texten blir naturligtvis 

inte ovinklad. (Olsson, 2006:152) Detta tillsluter således diskursen och tolkningsramarna för 

mottagaren.

Ett exempel på detta skulle kunna vara påståendet om homosexualitetens frånvaro i djurriket. Även 

om naturfilmare och forskare kontinuerligt stött på detta i sitt  möte med en rad olika djurarter var de 

länge mycket förtegna om faktumet kring homosexuellt aktiva djur. De var till exempel rädda för att 

förlora forskningsanslag, de hade blivit tillsagda av högre instans att  sålla bort denna typ av 

material i redigeringsprocessen, det stod emot personens och/eller målgruppens religiösa eller 

kulturella övertygelser, eller dylikt. På grund av detta kunde det ibland höras argument i 

samhällsdebatten kring homosexualitet i stil med “det förekommer ju inte bland djur”. Vikten av att 

rätta sig efter den rådande diskursen, fixeringen av betydelse inom denna specifika domän för att 

försäkra sig om konsumenternas gunst, resulterade i detta fallet alltså till att  normalisera rena 

faktafel hos allmänheten. Att homosexuellt beteende hos djur faktiskt förekommer är dock väl 

dokumenterat, exempelvis av Bruce Bagemihl (1999).

Den grundläggande anledningen till att ideologiskt  reproducerande budskap är en förutsättning för 

en stor publik förklarar alltså diskursteorin med att konventioner i grunden är nödvändiga för att 

förmedla något budskap överhuvudtaget (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:47). Ju fler människor 

som kan relatera till ett budskap kommer att ta det till sig. Stuart Hall (1973) delar denna åsikt och 

menar att ”produktionens institutionella och samhälliga relationer måste lyda språkets diskursiva 

regler för att dess produkt ska kunna förverkligas”.

Även mer uppenbart kontignenta diskurser kan ses användas kontinuerligt för att på ett effektivt  sätt 

få en specifik reaktion från mottagaren. Och detta sker inte alltid avsiktligt  av ideologiska eller 

politiska skäl, utan ofta av praktiska skäl för att så effektivt som möjligt förmedla ett budskap. Vill 

någon till exempel bildligt poängtera vilket kön en bebis har skulle att  använda den starka 

artikulationen som finns mellan kön och specifika färger vara ett bra sätt. Genom att klä barnet i 

rosa alternativt blå kläder förmedlas budskapet  om att det är en flicka eller pojke, trots att  färgen 

rent krasst naturligtvis inte garanterar detta faktum vilket också publiken, i varje fall inom den 

västerländska kulturella diskursen, förmodligen är medvetna om. Vi skulle här kunna se könet som 
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en nodalpunkt där kvinnligt ekvivaleras med färgen rosa och manligt med färgen blått. Den 

diskursiva tillslutningen har gjort att tecknens betydelseglidning har avstannat och en till synes 

avlagrad diskurs har uppstått.

Västerländsk dramaturgi - principerna för gott och ont

Att använda diskursiva konventioner är alltså en nödvändighet för att förmedla ett specifikt budskap 

till mottagaren. Konflikten mellan gott och ont är sedan hundratals år tillbaka en internationellt 

standardiserad berättarmodell som har flera fördelaktiga attribut när det gäller att förmedla ett 

budskap3.

-”…mediastrateger kan ofta utnyttja det faktum att nyhetsmedia väljer bort det komplicerade och 

dubbelbottnade därför att en verklighet befolkad av enbart onda, goda och offer är den enda som 

riktigt passar journalistikens moderna uttrycksformer” (Olsson, 2006:113)

Journalisten och författaren Anders Olsson delar i sin bok “Lögn, förbannad lögn, och journalistik” 

upp ett  antal olika principer i vad han kallar sagovärldens sanningar som han anser att massmedia 

kontinuerligt rättar sig efter i sitt berättande.

Principiellt består världen enligt dessa sanningar av onda, goda och offer. De som anses vara goda 

kan inte göra ont och de kan heller inte avstå från att  rädda andra goda. Följaktligen kan de som är 

onda inte göra något gott. Som exempel tar Anders Olsson upp  rapporteringen kring Iraq-kriget. 

“Om USA’s president beslutar skicka sina trupper till ett fjärran land för att starta ett  krig är det 

mest negativa man kan rapportera om saken att presidenten varit ideologiskt förblindad eller att han 

gjorde en felbedömning av läget. Saddam Hussein däremot, kan aldrig göra en felbedömning. 

Skickar han sina trupper någonstans för att starta krig är det självklart av ren ondska, ett utslag av 

det råa maktbegäret.” (Olsson, 2006:116)

Fortsättningsvis menar Anders Olsson att  normaltillståndet, och därmed status quo, anses som gott, 

och således inte heller är värt att rapportera om. Det är när normaltillståndet störs av något ont som 

en historia blir värd att berätta. Att exempelvis återkommande rapportera om att över en miljard 

människor på jorden saknar rent vatten blir inte speciellt intressant. Det är också till exempel 

ovanligt att  rapportering från ett upplopp sammankopplas med dess egentliga orsak. Snarare blir 

historien en berättelse om vandaler som till synes utan hänsyn till något bara förstör för 

förstörandets skull. Bara med kunskap om varför ”onda människor” blir onda, eller varför onda ting 
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sker, kan ett samhälle arbeta för att motverka dessa företeelser i framtiden. Så länge de som 

rapporterar väljer den enkla indignationsvinkeln när de berättar en historia, innehållande endast 

goda, onda och offer, får inte mottagaren den information som behövs för att göra något åt 

problemet. (Olsson, 2006:154)

Vem är ond och vem är god?

Då ovan nämnda principer används vid berättandet av en historia förefaller det gärna så att de andra 

oftast tilldelas rollen som de onda/onormala eller i bästa fall som offer. Diskursivt kan detta 

förklaras utifrån principen att gruppbildningar utesluter de andra som avvikande. (Jørgensen & 

Philips, 1999:52) Vidare blir det i en nationell diskurs, då denna ofta konstruerar den nationella 

identiteten som den enda (Jørgensen & Philips, 1999:183), extra tydligt när det gäller medial 

utrikesrapportering, vilket bidrar till att  grupper av människor världen över indelas i diskursiva 

gruppbildningar vilket vidare kan resultera i att  göra människor ”skyldiga” genom association. Har 

en folkgrupp som anses som avvikande i media eller i ett  samhälle i fråga turban, skägg, arabiskt 

ursprung och en muslimsk tro, och media sedan plötsligt börjar tala om en ”ond” människa som 

matchar samtliga av dessa attribut suddas lätt en rationell separation mellan de två ut. Anledningen 

till det onda dådet tillskrivs till och med ofta just de okända och avvikande kulturella attributen. 

Utförs en ond handling av en inhemsk medborgare tillhörande samma eller familjära kulturella 

diskurs skulle detaljer som huvudbonad, ansiktsbehåring eller religiös tro förmodligen inte anses 

vara intressant information i rapporteringen av ett utfört illdåd. En given subjektposition ekvivaleras 

alltså med olika tecken, och avskrivs andra, beroende på vilken gruppbildning den anses tillhöra.

Ont och gott i massmedia ur ett diskursteoretiskt perspektiv

Massmedia, som idag är global, har en mycket stor och snabb inverkan på vad tecken och diskurser 

tillskrivs för mening. Ifall vi antar att den också är ideologiskt reproducerande samt bejakar Anders 

Olssons (2006:154) påstående om att ”normaltillståndet” anses som gott, upprätthåller den i dubbel 

mening de rådande artikulationerna hos publiken. Samtidigt blir den med sin räckvidd ett kraftfullt 

verktyg för att utföra globala hegemoniska interventioner, men också i vissa fall för 

dekonstruktioner.

Vem eller vad som är gott  eller ont i en given diskurs ser naturligtvis olika ut beroende på var i 

världen som massmediala budskap konsumeras och inom vilken diskurs, eller för den delen på vem 

som är avsändaren. Diskursen om anledningarna till gott och ont, i alla fall om man ser till globala 

konflikter, ser däremot oftast tämligen likartad ut var man än befinner sig. Återigen kan detta till 
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stor del härledas till nationalstatens hegemoniska ställning i människors identitetsuppfattning; den 

nationella diskursen, indelningen av ”oss” och ”dem”, inrikes och utrikes.

Utöver den nationella diskursen har diskurser om kön, hudfärg, religion, partipolitisk tillhörighet 

(alternativt höger/vänster) också en viktig roll gällande människors identitet och hur människor 

interpelleras (ex. Jørgensen & Philips, 1999:106,155). På grund av dessa gruppbildningars konkreta 

artikulationer är det  också dessa som till synes ligger till grund för de större motsättningarna i 

samhället, och därmed också de som läggs fokus på i media. Likväl tenderas också de skillnader 

som existerar internt inom grupper att  ignoreras. Detta resulterar i att inte bara konventionella 

diskurser reproduceras, utan även de polariseringar som diskurserna (gruppbildningarna) skapar.

Flera övergripande exempel på detta förhållningssätt till konflikter och hur de olika aktörerna 

beskrivs kan göras utifrån den frekventa globala rapporteringen kring konflikten mellan Israel och 

Palestina. Ett icke kontroversiellt påstående, såväl för regionens högsta ledare som för globala 

massmedier, torde vara att den fråga som har högst prioritet i konflikten är den om nationalstatens 

vara eller icke vara. Den nationella diskursen är överordnad. De näst  starkaste diskurserna blir 

sedan till synes den religiösa följt av de kulturella. Mer konkret samhällsfunktionella frågor som 

kontroll över resurser eller blockad av handel kommer först längre ner på listan över konfliktens 

anledningar, trots att dessa givet är av mycket större vikt för människors välbefinnande. De 

hegemoniska interventionerna, intensifierade och upprätthållna av massmedias och den politiska 

elitens reproducerande av diskursivt  objektiva sanningar, befäster dock att nationalitet och religion 

tillskrivs en starkare betydelsemening. Detta stärker därmed gruppbildningarna och 

ekvivalenskedjorna (vi är judar/israeler/civiliserade, de är muslimer/araber/ociviliserade) och 

utesluter gemensamma synsätt grupperna emellan (vi behöver alla vatten/handel). Dessutom 

borträknas konflikter inom grupperna i stor utsträckning. Konflikter mellan Hamas och Fatah berörs 

i enstaka fall, men så gott som aldrig inom respektive organisation. Sällan lyfts heller interna 

israeliska motsättningar mot statens agerande fram. 

Å andra sidan kan naturligtvis också dekonstruktioner ske som motverkar dessa artikulationer; 

exempelvis ”Ship to Gaza”4  som lyft upp frågan om Israels blockad av Gazaremsan högt på den 

mediala agendan på senare tid.

Det är dock generellt  sett enklare för de med ett maktövertag att tillsluta diskursen om vilka parter 

som skall tilldelas begrepp som till exempel ”onda” och ”goda”, vilket exemplet med 
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”Mellanöstern-kvartettens”5  sanktioner mot palestina efter Hamas valvinst 2006 visar. Kvartetten, 

bestående av USA, EU, Israel och Ryssland, krävde följande av de Palestinska myndigheterna för 

att sanktionerna skulle lyftas:

- Att alla deras våldshandlingar i konflikten skulle upphöra,

- Att Hamas skulle erkänna staten Israels rätt att existera, samt

- Att alla tidigare överenskommelser skulle upprätthållas. (NY Times 18 feb, 2006)

Dessa krav kan tyckas legitima, men vad som bör uppmärksammas är att inga av dessa krav ålades 

på medlemmarna i kvartetten, inklusive Israel. De tvingades inte upphöra med sina våldshandlingar 

mot palestinierna, inte att erkänna Palestinas rätt som stat och bevisligen inte heller att upprätthålla 

tidigare överenskommelser då till exempel bosättningarna, som strider mot internationell rätt, 

kontinuerligt fortsätter att expandera. 

Trots att  begreppen ”ond” och ”god” i detta sammanhang kan te sig extrema rent språkligt så blir 

uppdelningen enligt Anders Olssons teorier tydliga. Krav, utan motkrav, ställs på palestinierna. Det 

är alltså de som stör den naturliga ordningen. Och då denna ordning också innefattar israeliska 

våldshandlingar samt utbyggnad av bosättningar, krävs generellt ingen ändring av detta beteende.

Säkerhet och socialt misslyckande

Ett vidare resultat av att diskursivt dela in världen i gott och ont blir aspekten kring säkerhet och hur 

medborgarnas åsikter påverkas av denna typ av rapportering. Om något framställs som ont blir en 

naturlig följdfråga: hur skyddar vi oss mot det onda? 

”Intresset för demokratiska fri- och rättigheter har minskat lika mycket som intresset för det som 

kallas ’säkerhet’ har ökat” menar Anders Olsson (2006:86). När massmedia ständigt förmedlar till 

oss hur farligt samhället är blir det allt lättare, både socialt och politiskt, för säkerhetsargumenten att 

vinna över rättighetsargumenten, och detta menar han får negativa effekter för demokratin. I och 

med att lösningar på säkerhetsproblem ligger i händerna på makthavare och andra auktoriteter 

(poliser, brandmän, sjukvård) förväntas medborgarna generellt sett  inte ta någon aktiv roll. ”Ensidig 

fokusering på säkerhetsfrågor underförstår passiva, lydiga medborgare. Fokus på rättigheter  

underförstår ansvariga, aktiva medborgare” (Olsson, 2006:87).
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Massmedias uttalade uppdrag6 som verktyg för befolkningen i den demokratiska processen får ofta 

alltså motsatt effekt på grund av det journalistiska urvalet. Så som media presenterar en historia, 

sådan blir också responsen från medborgarna. Därmed ses också de onda handlingar som utförs i ett 

samhälle allt oftare som ett säkerhetsproblem snarare än ett socialt misslyckande. (Olsson, 

2006:154 och Schiller, 1977:103) I detta sammanhang skulle man kunna tilldela brottsligheten i 

samhället begreppet nodalpunkt. Denna blir också således en flytande signifikant mellan 

säkerhetsdiskursen och rättighetsdiskursen och Anders Olsson menar alltså att säkerhetsdiskursen 

blir starkare på grund av det sätt som massmedia producerar sitt innehåll på.

Den amerikanska författaren Herbert  Schiller (1977) menar vidare i sin bok Konsten att sälja 

ideologi att denna inställning sedan länge grundlagts av massmedia hos befolkningen vilket 

resulterat i ett normaltillstånd där människans fundamentala natur anses vara problemet, snarare än 

samhällsstrukturen. 

Hur tryggt känns det inte att betrakta dessa konfliktfyllda relationer som en ofrånkomlig del av 

människans villkor snarare än som en följd av sociala omständigheter? [...] Den pessimistiska 

människosynen tjänar till att bibehålla status quo. Pessimismen är en lyx för de besuttna, en tröst 

för de politiskt overksammas dåliga samvete och för dem som fortfarande åtnjuter privilegiernas 

behag. (Schiller, 1977:103)

5.3.5 Sanningshalten i journalistiskt rapportering

Anders Olsson menar att tillfällen då journalister ljuger, i ordets faktiska mening, är ganska så 

ovanliga. Att sanningen ofta förvrids och ”naggas i kanterna” är desto vanligare. Han påvisar vidare 

i sin bok att det finns en rad sätt som detta kan gå till på. 

Ett av de mer vanliga är när flera korrekta uppgifter som är sanna var och en för sig förmedlas, men 

som ändå ger en felaktig bild av en situation i sin helhet. Som exempel gör Anders Olsson en möjlig 

skildring av den sovjetiska statens politik. Det skulle vara sakligt korrekt att beskriva denna som 

byggande av sjukhus och daghem, sociala reformer som sjukförsäkring samt avskaffande av 

arbetslösheten. Det är sant i de enskilda delarna men lögn när man ser till helheten. Just i detta fallet 

blir det lätt att genomskåda och sätta dessa påståenden i perspektiv till vad vi vet var en mycket 

diktatorisk förtryckarregim, just för att  vi har facit i hand. Mediaproducenternas ”ljugande med 

sanna uppgifter” menar han dock är, i brist på ett  sådant facit, svårare att genomskåda. (Olsson, 

2006:94)
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Ett annat fenomen som enligt Anders Olsson underminerar sanningshalten i massmedia är då 

häftiga och sensationella påståenden ofta publiceras på lösa grunder, så länge de omedelbart inte 

kan bevisas vara falska. ”Hittar journalisten en människa som påstår något spännande är det  - så 

länge gällande journalistisk norm innebär att uppgifterna bara behöver vara sanna i någon mening - 

bara att citera.” Som exempel menar han att om X har gjort ett uppseendeväckande uttalande Y, 

behöver Y inte vara sant för att användas. Huvudsaken är att  X har sagt Y, det är ju sant. (Olsson, 

2006:101)

6.0 Analys

6.1 Sammanfattning av uppbyggnad och handling

Countdown to Zero utgår ifrån ett citat av John F. Kennedy som också skriftligt visas upp i början 

av filmen som en slags utgångspunkt.

Every man, woman and child, lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest 

of threads, capable of being cut at any moment, by accident, or miscalculation, or by madness.

– John F. Kennedy, New York 25 september 1961

Filmens öppningsscen består av historiska bilder samt en prolog (filmens enda ”voice-of-god”7) 

som kortfattat återger historien om hur Robert Oppenheimer, även kallad atombombens fader, 

upptäcker kraften som uppstår vid klyvandet av atomer. Detta följs sedan direkt av Kennedys citat i 

skriftlig form. Filmens mer detaljerade utgångspunkter, dess röda tråd, eller kapitel om man så vill, 

visar sig sedan utgöras av de tre orden accident, miscalculation och madness. Man väljer dock, 

troligen av dramaturgiska skäl, att kronologiskt behandla dessa i ordningen madness - accident - 

miscalculation.

Filmens övergripande uppbyggnad är baserad på studio-intervjuer med experter och ”talking heads” 

inom kärnvapenfrågor samt kortare gatuintervjuer med medborgare i olika länder världen över. 

Dessa ackompanjeras och varvas med arkivbilder från historiska händelser samt egenproducerade 

animationer och illustrationer.
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Fig. 1

Den första delen - madness - handlar uteslutande om islamistiska terroristers mål att införskaffa en 

atombomb. Här fokuserar man främst på vart dessa terrorister skulle kunna få tag på uran samt hur 

man lättast smugglar det mellan länder.

Efter detta så fortsätter filmen med temat accident. Här ligger fokus nästan uteslutande på misstag 

som USAs militär gjort som involverat  kärnvapen. Strax efter denna del går filmen in på ett 

sidospår där andra nationalstaters innehav samt vilja och förmåga att införskaffa kärnvapen 

diskuteras. Information om hur man köper eller bygger en bomb följer sedan.

Sista delen - miscalculation - behandlar ett par exempel på missförstånd som uppstod under kalla 

kriget mellan USA och dåvarande Sovjetunionen. Bland annat incidenten i Norge den 25 januari 

1995 då uppskjutningen av en satellit misstogs av Sovjet  för ett kärnvapenanfall. Efter detta följer 

ett segment rörande mötet i Reykjavik 1986 mellan Reagan och Gorbatjov. 

Avslutningsvis resonerar man kring vad som i detalj händer då ett kärnvapen träffar en stad samt 

vad för olika initiativ och handlingar som pågår, alternativt behöver sättas i verket, för att världens 

totala kärnvapenarsenal skall kunna nedmonteras helt och hållet.

En av de mest framträdande röda trådarna i filmen är vikten som läggs på hoten från icke 

västerländska terrorister och stater och deras begär att införskaffa kärnvapen. Även om andra hot 

också berörs är det som om filmen hela tiden faller tillbaka till denna infallsvinkel.

6.2 Filmens stilar

Countdown to Zero är tveklöst i huvudsak en dokumentärfilm där den förklarande stilen (The 

Expository  Mode) är dominant. Med undantag från introduktionsdelen, där en ”voice-of-god” 

berättar om upptäckten av kärnkraften, förmedlas innehållet i filmen till tittaren genom personers 

auktoritära röster (voice-of-authority) som vi både ser och hör tala. Detta sker i form av vad som ser 

ut att vara studio-intervjuer. Dock återges aldrig för tittaren några frågeställningar till 

intervjupersonerna, så ifall frågor ställts och sedan klippts bort eller om de som talar fått göra det 

helt fritt efter eget behag framgår inte.

Det är tydligt att filmen vill övertyga tittaren med informativ logik, förmedlad genom det talade 

ordet, och att dess världssyn är saklig och eftersträvansvärd, i linje med Bill Nichols beskrivning av 

den förklarande stilen (Nichols, 2001:107). Något större utrymme för tittaren att forma sig en egen 

åsikt i frågorna som behandlas ges i huvudsak inte. I diskursteoretiska termer vill filmen med andra 
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ord stärka specifika artikulationer tecken emellan genom hegemoniska interventioner och föra sina 

argument närmare en avlagrad diskurs.

Bilderna underordnas tydligt hela tiden det talade ordet. Detta gäller för det återkommande 

arkivmaterialet rörande kärnvapen samt också än mer tydligt för de animationer och illustrationer 

som har för avsikt att understödja och förtydliga vad som sägs.

En annan sak som gör filmen till en typisk förklarande dokumentär är kronologin, som i princip  är 

obefintlig. Den uppenbara tanken om att de tre ledorden som presenteras i början av filmen skall 

bidra till någon form av struktur efterföljs inte speciellt noga. Filmen hoppar istället  fram och 

tillbaka mellan händelser, tidsepoker och teman utan någon till synes utstakad ordning. Detta 

påverkar dock inte nämnvärt det förmedlade budskapet i filmen i sin helhet  som trots allt blir 

lättförståeligt, främst på grund av det talade ordets mycket auktoritära ställning.

De som tilldelas den auktoritära ställningen i filmen är bl.a forskare, f.d statligt anställda från till 

exempel säkerhetstjänster och ministerposter. De som intervjuas med korta frågor på gator runt  om i 

världen tilldelas å andra sidan väldigt  lite auktoritet. Fokus läggs istället på deras okunnighet  i de 

frågor som filmen behandlar.

Ytterligare två stilar är identifierbara, om än dock underordnade, i Countdown to Zero. Dessa är den 

observationella stilen (The Observational Mode) och den poetiska stilen (The Poetic Mode). Den 

observationella stilen uppstår mer som ett  resultat när arkiverat  filmmaterial används för att 

förstärka det talade ordet. Detta är bland annat nyhetsklipp, dokumenterande klipp  från tidigare 

kärnvapentester och så vidare, alltså där det som händer framför kameran filmas utan någon 

uppenbar intervention från personen bakom kameran eller filmskaparen. (Nichols, 2001:111)

Andra typer av bilder som används i filmen kan sägas representera ett mellanting mellan den 

observationella och poetiska stilen. Detta är estetiskt fångade bilder, s.k stock video bilder8, som i 

sig själva inte har något att göra med kärnvapen, men som då de används i en speciell kontext  får en 

specificerad mening. Ett exempel på detta är de poetiskt sammansatta bilderna i form av ”time-

laps”9  sekvenser som visar då tankerfartyg lastar av gods i stora industrihamnar (se fig. 1). När 
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dessa bilder sedan ackompanjeras av en speakerröst ifrån någon va de intervjuade i filmen som talar 

om smuggling av uran får de sin specifik innebörd.

En annan typ av återkommande scener i filmen har väldigt hög poetisk prägel. Dessa består å ena 

sidan av satellitbilder på diverse, främst västerländska, städer i kombination med utplacerade cirklar 

och avstånd. (se fig. 2 och 3) Å andra sidan består de också av bilder av folkmassor, i uteslutande 

västerländska städer, med tillagd grafik för att få bilderna att se ut som övervakningskameror. Detta 

trots att de med största sannolikhet är tagna med vanliga video- eller filmkameror. Det underliga är 

att  dessa partier inte har någon bakomliggande röst som förklarar deras innebörd utan istället en 

skräckfilmsliknande musik. De blir därför ganska så långsökta och det  är svårt att anta annat än att 

deras syfte är rent propagandistiskt; att  få tittaren att bli rädd och fritt spekulera i vad 

konsekvenserna hade kunnat vara ifall en atombomb föll ner i en stad full av människor. Dessa 

scener innehar dock också delvis en roll som avgränsningar och pauser mellan olika intervjuer och 

samtalsämnen.

6.3 Filmens förhållningssätt till gott och ont

Countdown to Zero har en kluven röst  gällande dess förhållande till status quo. Filmens uttalade 

mål och syfte menar regissören Lucy  Walker (2006) är att utmana normaltillståndet gällande 

kärnvapen. Hur väl denna utmaning lyckas kan dock ifrågasättas ur ett diskursteoretiskt perspektiv, 
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i synnerhet på grund av filmens totala avsaknad av ifrågasättande av kulturella och nationella 

normaltillstånd, i form av avlagrade diskurser, och hur dessa porträtteras i filmen samt deras 

relation till kärnvapenfrågan. Med några få undantag diskuteras inte hur det rådande tillståndet kan 

förändras till det bättre, utan snarare på vad som kan få det rådande tillståndet att förvärras. 

Samtidigt som budskapet skall förmedlas om att normaltillståndet är av ondo och bör förändras 

faller man alltså ideligen tillbaka till att rikta uppmärksamheten mot det ”onda” som kan förvärra 

den nuvarande situationen, i enlighet med Anders Olssons teorier om sagovärldens sanningar 

(Olsson, 2006:113) samt Herbert Schillers påstående att om ”positiva rapporter [...] dyker upp 

‘balanseras’ de av negativa omdömen som återställer de ‘rätta’ och välkända 

perspektiven.” (1977:106) Exempel på detta finns på flera ställen i filmen. Joe Cirincione, ledare för  

säkerhetsföretaget Ploughshare Fund10 pratar om att USA har anvancerade detektorer installerade i 

sina hamnar för att upptäcka radioaktivt material men att dessa i princip är verklösa på grund av 

mängden containrar som måste letas igenom. Han menar vid ett annat tillfälle att Iran inte har 

ertappats med att tillverka kärnvapen men att vi inte kan lita på dem. Scott Sagan, forskare vid 

Stanfords universitet  menar i filmen att USAs militär är en utav världens mest diciplinerade men att 

den fortfarande gör grova misstag där kärnvapen är involverade. Att dessa påståendena framställs 

på detta vis påverkar naturligtvis inte dess sanningshalt men bekräftar Olssons och Schillers teorier 

om hur de menar att media utformar sin rapportering.

Dessa teorier fortsätter att besannas vad gäller de ”godas” roll i filmen, vilket i detta fallet tydligt 

uttryckt är USA och möjligtvis ibland också dess allierade. Något som hela tiden återspeglas är hur 

de som antas vara onda respektive goda står i relation till de handlingar som anses vara avsiktliga 

respektive begångna av misstag. Under filmens tre kapitel Madness, Miscalculation och Accident 

har USA eller västvärlden ingen som helst roll i Madness-delen men en näst intill uteslutande roll 

vad gäller misstag som nämns i de övriga delarna. Exempelvis nämns inte kärnvapenattentanten i 

Hiroshima och Nagazaki i madness-delen. Vidare innefattar delarna om missberäkningar och 

olycksfall inga sådana utförda av terrorister. De handlar uteslutande om amerikanska misstag som 

till exempel kraschen vid Thule Air Base 196811, USS Scorpion-olyckan 196812  eller Bomarc-

misilexplosionen 196013. Med andra ord helt i linje med teorin om att de goda inte kan göra ont och 

skulle något ont mot förmodan hända som resultat av de godas handlingar är detta alltid på grund av 
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en olyckshändelse eller ett misstag. De ondas illasinnade handlingar är dock alltid medvetna och 

avsiktliga (Olsson, 2006:116).

Terrorism is just one threat, the deliberate threat. We like to think the US military, or other 

militaries that control nuclear weapons, are perfect organizations. [...] But even the well 

disciplined, very professional United States military made very serious mistakes with nuclear 

weapons.

        - Scott Sagan, Stanfords universtitet
          i Countdown to Zero

Madness-delen handlar uteslutande om nukleär terrorism, utförd av muslimska fundamentalister. 

Grupper som Al-Qaida, Osama Bin-Laden och talibaner pekas ut  som de största hoten. Bilder visas 

från en rad terroristdåd utförda i diverse länder. Ingen utav dessa är dock av nukleär karaktär. Ingen 

information om de två atombomber USA släppte över Japan under andra världskriget som dödade 

hundratusentals människor nämns och kategoriseras därmed inte som madness i filmen. 

Delarna Miscalculation och Accident handlar som tidigare nämnts nästan uteslutande om misstag 

som USA begått  eller varit ”offer” för. Anledningar till olyckshändelserna anses vara till exempel 

tekniska problem, missförstånd, och så vidare. Ingen ställs till svars för någon av olyckorna i 

filmen. ”It’s the unlikely bizzare interaction where one person interacts with another in a way that 

wasn’t anticipated, or one backup system interacts with another in ways that you can’t figure out 

ahead of time and therefore can’t plan around, those are what cause the problems.” menar Scott 

Sagan i filmen, statsvetare vid Stanfords universitet.

Vi kan i och med dessa iakttagelser konstatera att en rad betydelsefixeringar har gjorts gällande ont 

och gott. Med ”hotet” som nodalpunkt artikuleras de parter som inte agerar till fördel för 

amerikanska intressen som onda, vare sig det rör som om personer, folkgrupper eller stater. Dessa 

går också under det till synes objektiva samlingsnamnet ”terrorister”, vilket kan sägas vara ett 

resultat av årtionden av hegemoniska interventioner inom västerländsk politik och media. 

Ingenstans i filmen förklaras vilka som ”förtjänar” titeln terrorist eller varför. Begreppet, tecknet, 

behandlas som en del av en avlagrad diskurs kring terrorism; tittaren förväntas veta vilka filmen 

talar om när de talar om terrorister.

I kärnvapendiskursen i filmen urskilj tydligt en nodalpunkt och en flytande signifikant i tecknet 

”hotet”. Hur detta tecken artikuleras kan dock sägas skilja sig en hel del mellan filmskaparnas 

uttalade syfte (Walker, 2006) och filmens faktiska språk. I den uttalade diskursen vill filmen att 
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mottagaren skall artikulera ”hotet” med kärnvapen, men på grund av den överordnade nationella 

diskursen i filmen, vilket resulterar i en stark betoning av ett ”vi” och ”de andra”, får artikulationen 

mellan ”hotet” och ”terrorismen” istället en överordnad roll. Även om de inte står i ett öppet 

antagonistiskt förhållande till varandra kan det  sägas pågå en strid mellan tecknena ”kärnvapen” 

och ”terrorister” om artikulationen och tillslutningen kring nodalpunkten ”hotet”. Detta 

reproduceras återkommande i filmen. Exempelvis påbörjas filmens första intervju med ett uttalande 

från före detta CIA-officeren Valerie Plame som lyder: 

 ”There is no doubt in my mind if terrorists had aquired a nuclear weapon they would not 

have hessitated to use it, so I guess the question is; could they ever get one?”

Uttalandet, som dessutom är i form av en fråga, sätter tonen för filmens angreppsvinkel. Det 

ackompanjeras också av bilder på förödelse som icke nukleära terroristdåd orsakat runtom i 

världen. ”Hotet” artikuleras alltså omedelbart med terrorism. Hade istället en tydlig artikulation 

velat göras mellan ”hotet” och ”kärnvapen” hade exempelvis, som jag tidigare nämnt, ett uttalande 

om, samt bilder ifrån, Hiroshima eller Nagasaki i högre grad främjat en sådan. 

Tony Blair gör också ett uttalande som främjar artikulationen med terrorism. Hans primära 

orosmoment var inte kärnvapnen i sig, utan faktumet att de andra kunde få tag i dem:

 ”During my ten years as prime minister, what I really noticed was that it was [...] the fact 

that these weapons could fall into other peoples hands that was the thing that troubled me.”

Återkommande i filmen är alltså att ”vi”, vilket kan sägas innefatta de röster som uttalar sig, tittarna 

samt ”väst”, ställs gentemot ”dem” som diskursivt konstrueras som en motpol. En konkret 

ekvivalenskedja skulle därför kunna presenteras på följande sätt i diskursen om ”hotet”.
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Vi (kärnvapenmotståndare) De (terrorister)

Goda Onda

Civiliserade Ociviliserade

Transparenta Mörkande

Misstagande Avsiktliga

Offer Förövare

Enande Splittrande

Altruistiska Ideologiska

Konstruktiva Destruktiva

Den kluvna hållningen i filmen blir således att rollen som det ”onda” inte tilldelas det som filmen

uttalat har som utgångspunkt för det ”onda”, nämligen kärnvapen. Istället blir det onda som skall 

bekämpas ”terrorismen”. Hotet är inte främst det nuvarande läget (normaltillståndet) gällande 

kärnvapen utan hur läget skulle kunna förvärras i och med ett terrordåd. Dessutom ignoreras 

olikheterna inom dessa grupperingar och eventuella interna konflikter. Till exempel uteblir en 

potentiellt intressant diskussion rörande eventuellt olika syn på hur en nedrustning skulle kunna 

göras på effektivaste sätt.

Konkreta exempel på hur en nedrustning kan utföras görs dock kortfattat under filmens sista fem 

minuter. Även här befästs än en gång hur hotet ekvivaleras med terrorism som för att påminna 

tittaren om den huvudsakliga anledningen till nedrustning.

 ”The only way to eliminate the threat of nuclear terrorism is to eliminate all nuclear 

weapons in all countries” - Valerie Plame Wilson, f.d.CIA-officer

 ”We have to assure that never ones does terrorists succeed in detonating a nuclear weapon”   

- Rolf Mowatt-Larssen, f.d. operativ CIA-officer

Exempel på åtgärder listas sedan och innefattar att stoppa all tillverkning av anrikat uran och säkra 

de reserver som redan existerar. Att desarmera de atommissiler som idag fortfarande finns 

avskjutnings-redo samt att bygga ett  internationellt samarbete för hur allt skall koordineras. Men 

någon utförlig fördjupning kring hur detta arbetet skulle kunna utföras samt vilka potentiella 

meningsskillnader eller intressen som eventuellt förhindrar framsteg i frågan berörs inte. Detta leder 
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oundvikligen till frågan; om nu åtgärderna för att desarmera alla kärnvapen finns att tillgå, vad är 

det som hindrar dem från att sättas i verket? Detta är en fråga som filmen helt utelämnar. 

6.4 Den nationella diskursen

Marianne Jørgensen och Louise Phillips (1999:155) menar att en utav de starkast rådande 

diskurserna i dagens globala samhälle är den nationella. De påvisar detta genom ett  exempel med en 

”Palestinsk” kvinna som intervjuas i dansk TV. Hon är född i Danmark men när intervjuaren ställer 

frågan om ”du aldrig varit  i det land du kommer ifrån?” förstår kvinnan precis vad han menar. 

Publiken förstår säkerligen också frågan utan problem trots att  det ju borde anses märkligt att 

komma från ett land man aldrig har varit i. Vi tar för givet att alla har ett ”hemland” och därmed har 

alltså den nationella diskursen en oerhört stark inverkan på hur vi personifierar oss själva och andra. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999:155)

En del förklaringsmodeller i Countdown to Zero angående hur hotet om ett eventuellt 

kärnvapenanfall skulle kunna gå till är, i synnerhet för en icke-amerikan, oerhört kontignenta men 

framställs mer eller mindre som objektiva sanningar utifrån ett amerikansk-kulturellt perspektiv. Vi 

som mottagare av dessa budskap förväntas inte bara interpelleras som amerikaner eller pro-

amerikanska, utan alla uppvisade fall av eventuella kärnvapenhot antas, med få undantag, hota 

USA.

Detta kan vid flera tillfällen återkopplas till Anders Olssons teori om ljugande genom ombud 

(Olsson, 2006:101). Även om de intervjuade i filmen inte ljuger i ordets konkreta bemärkelse. Dock 

får de, med uppbackning av sin subjektspositionering som ”experter”, fritt uttala sig spekulativt. 

Spekulationerna används sedan i filmen för att styrka den diskursiva budskap  om ”verkligheten” 

som filmen vill övertyga mottagaren om.

Ett tydligt exempel på detta är ett av filmens narrativ om hur uran skulle kunna smugglas in USA 

för att bygga en bomb för att  spränga en amerikansk stad. Med inspiration från, och hänvisning till, 

olika separata händelser på svarta marknaden gällande beslag av anrikat uran gör filmen en fiktivt 

antagande om hur en smuggeloperation i sin helhet skulle kunna se ut. Den ritar upp en rutt  där uran 

smugglas från forna Sovjetunionen14, genom mellanöstern, för att slutligen hamna i USA. Det stora 

problemet med detta narrativet är att historien inte berättas från början till slut i ett stycke. Istället 

görs sporadiska inlägg av de olika intervjupersonerna under filmens gång som vagt antyder 
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upplägget för den smugglingsrutt som filmen vill knyta samma med övriga fakta och antaganden  

som görs (se tidskoderna vid varje citat). Trots att  det är ett fiktivt scenario gå de intervjuade i 

filmen in på detaljnivå kring hur detta skulle gå till vilket följande citat ger exempel på.

– Once you’ve managed to aqquire highly enriched uranium, you need to smuggle it out of the 

country. [00:11:28] - Valerie Plame Wilson, CIA-officer 

– Once you’ve moved the highly enriched uranium you could use any number of ports in the middle 

east or the mediterranean to ship the HEU to your destination. [00:15:37] - Valerie Plame Wilson, 

CIA-officer 

– Once you’ve smuggled the highly enriched uranium into the US you’ll need a place to build the 

bomb. [00:42:20] - Jeffrey Lewis, kärnvapenanalytiker

Samtliga av dessa citat är fristående påståenden som inte är kopplade till någon reell händelse i 

filmen eller i verkligheten. Problemet med dem är också att de inte sätts i någon tydlig spekulativ 

kontext. Hade ett  specifikt parti i filmen tydligt presenterats för tittaren som ett spekulativt scenario 

hur någon skulle kunna smuggla uran ifrån forna Sovjet till USA för att där bygga ett kärnvapen, så 

hade dessa uttalanden fungerat bättre. Som de nu är presenterade, utan att påpeka den specifika 

nationella diskurs som händelsen utspelar sig inom, blir det svårt för en mottagare som inte tydligt 

är interpellerad som amerikan att tolka budskapet korrekt. Det är som om intervjuaren specifikt 

ställt en fråga i stil med ”Hur skulle smuggling av uran från mellanöstern till USA kunna gå till?”, 

men sedan inte presenterat frågan för tittaren, utan tagit för givet att alla är interpellerade som 

Amerikaner.

I sin helhet påvisar detta narrativ en konkret artikulation mellan kärnvapenhotet och USAs 

nationella säkerhet. Redan vid första citatet förväntas tittaren göra antagandet att om någon som vill 

förvärva ett kärnvapen får tag i anrikat uran, någonstans, så görs det ett försök att smuggla uranet ur 

det land där det hittades och transportera det till USA. Att en bomb skulle kunna smugglas till, 

byggas eller detoneras i ett  annat land eller på en annan plats ges inget gehör i filmen, vilket kan 

sägas är i linje med de ekvivalenskedjor som filmen konstruerar.

Nästa citat insinuerar att fyndet uppenbarligen gjorts någonstans i Mellanöstern eller Nordafrika. 

Det talar också om att fyndet tordes fraktas med båt därifrån. Först strax efter det andra citatet 

nämns att det är USA det handlar om då Valerie Plame säger ”Smuggling HEU into the United 
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States is pretty  straight forward”. Vi får då reda på att  påståendet har USA som slutmål för 

smugglingen men varför ges inget svar på.

Slutsatsen att dra av detta är att den diskursiva gruppbildningen för USA som nation är oerhört stark 

och överordnad i filmen. Så stark att tittaren, utan att på förhand ha blivit uppmanad, antas påta sig 

en amerikansk subjektposition och från första stund förstå att alla hot som uppdagas i filmen är hot 

som riktas mot USA.

Faktumet att dessa uttalanden tillskrivs såpass stor betydenhet kan förklaras med Anders Olssons 

teori om ljugande genom ombud (2006:100) samt hans teori om hur ett antal små sanningar i ett  

helhetsperspektiv kan tillhöra en större lögn (2006:93-94). I och med att de intervjuade har tilldelats 

rollen som ”experter” (Walker, 2006) ges deras ord en hög auktoritet i den givna diskursen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999:135). De förmedlar såväl fakta om kärnvapen som idéer om spekulativa 

scenarion som skulle kunna inträffa. Genom att inte aktivt separera dessa olika uttalanden skapar 

filmen en flytande och fördelaktigt klimat för att förmedla en övertygande historia om hur ett 

smugglande av kärnvapenmateriel från forna Sovjet  till USA, utförd av muslimska terrorister, är en 

nära förestående sanning.

6.5 Slutsats

Den diskurs som skaparna av Countdown to Zero säger att filmen tillhör är den om hur kärnvapen 

är ett  hot  mot människans fortsatta överlevnad. Efter en diskursiv analys kan dock slutsatsen sägas 

vara att filmens faktiska språk vittnar om en glidning i betydelsen av den flytande signifikanten 

”hotet”, från en artikulation med tecknet ”kärnvapen”, gentemot en artikulation med ”terrorismen”. 

Detta sker på grund av en starkt dominerande amerikansk nationell diskurs och gruppbildning som 

konstruerar en diskursiv motpol i formen av ”terrorister”. Dessa får också således rollen som de 

andra genom att de tillskrivs negativa egenskaper. Dessa egenskapers positiva motsatser kopplas 

samman med ett vi och på detta sätt ställs de båda grupperna mot varandra. Vi:et ämnar att 

interpellera ”väst”, i synnerhet USA, de experter som intervjuas i filmen samt tittarna. I den 

empiriska undersökningen uppenbarade sig ett antal tecken som tillskrevs Vi:et  respektive de andra.  

(se fig. 3) I diskursen blir således vi normen medan terroristerna, och de som anses direkt eller 

indirekt stödja dessa, blir de avvikande och på så vis definieras ”gott” och ”ont”.

Man kan alltså tolka ”hotet” som en nodalpunkt vars betydelse filmen försöker fixera med 

hegemoniska interventioner genom att ekvivalera den med negativa tecken i en ekvivalenskedja 

som ställs mot de positiva tecken som tillskrivs vi:et. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:52) Båda 
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parters identitet konstrueras på detta sätt och i och med att vi:et definieras gentemot vad det inte är 

nedtonas för dess identitet  negativa faktum som till exempel de kärnvapen som släpptes över 

Nagasaki och Hiroshima. Likaså tilldelas inte terroristernas egna diskurs någon form av 

rättfärdighet och deras eventuella intressen eller orsak till kamp berörs i huvudsak inte. Deras mål 

anses ha strikt destruktiva avsikter. (Olsson, 2006:116. Winther Jørgensen & Phillips, 1999:52)

I diskursen framställs hotet som internationellt vilket motiverar en global uppslutning kring filmens 

ideologiska budskap  om att bekämpa en gemensam fiende i terrorismen. Man kan vidare se detta 

som ett försök till en hegemonisk intervention för att tillsluta en global militär- och försvarsdiskurs, 

även bortom kärnvapendiskursen.

Grogrunden för terrorism, i enighet med en överordnad nationell diskurs, menar filmen är svaga, 

instabila stater som indirekt stödjer terrorister genom att förse dem med en plats att verka på samt 

tillträde till obevakade källor av kärnvapenmateriel, eller alternativt starka ”skurkstater” som 

medvetet stödjer terrorister. Forna Sovjet tillsammans med en rad mellanösternstater porträtteras 

som svaga medan Iran får den huvudsakliga rollen som skurkstat.

Den verklighetsuppfattning som filmen i huvudsak gör anspråk på, genom en rad hegemoniska 

interventioner, är således att det hot som kärnvapen utgör är nära sammankopplat med 

terroraktivitet, och att det är terrorism som i huvudsak därmed artikuleras med hot. Vi kan antingen 

göra oss av med alla kärnvapen för att  stoppa terrorismen, eller stoppa terrorismen för att göra oss 

av med kärnvapenhotet.

7.0 Diskussion

7.1 Ont och gott utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv

Att diskursanalysen uttalat inte strävar efter att vara objektiv utan till och med synligöra och 

undergräva rådande maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 1999:152) leder, som jag 

inledningsvis nämnde, gärna till att makthavare och maktstrukturer  hålls ansvariga för de konflikter 

som står mellan deras intresse och intressena av underordnade eller mer maktlösa grupper. 

I fallet om Countdown to Zero får i huvudsak USA rollen som makthavare och därmed rollen som 

de som sätter agendan och tonen i filmens budskap. Samtliga delar av inkodningen, inklusive 

teknisk infrastruktur, produktionsrelationer samt kunskapsramar, är av amerikanskt snitt  och 

påverkar därmed genomgående filmens utformning och budskap. Med detta i åtanke blir också 
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resultaten av ett  ifrågasättande av maktstrukturer till nackdel för USA både som producent av den 

mediala produkten och av meningsskapandet. En utav de mest  slående dekonstruktionerna i filmen 

gällande detta är den angående filmens val av bilder som skall illustrera hotet  ifrån kärnvapen. 

Istället för att  visa bilder rörande de faktiska kärnvapen som föll över Japan under andra värdskriget   

så fokuserar filmen överväldigande på bilder som visar icke nukleära terrordåd utförda i västländer. 

Hur dessa olika händelser ekvivaleras i filmen i relation till ”hotet” avslöjar den ideologiska 

maktstrukturen i det förmedlade budskapet. 

7.2 Avkodning och vidare forskning

En faktor som påverkat analysens utformning i denna uppsats är att jag haft ett någorlunda strikt 

strukturalistiskt angreppssätt. Med andra ord har jag inte tagit någon konkret hänsyn till 

mottagarens möjlighet att  subjektivt  omtolka de budskap som filmen vill förmedla. Alternativt 

skulle man kunna göra en så kallad kulturalistisk studie där större vikt läggs vid publikens 

meningsskapande (Jansson, 2002:134). Man skulle kunna göra en kvantitativ studie och ställa 

frågan i vilken utsträckning tittaren gör vad Hall kallar en dominant, förhandlad eller oppositionell 

läsning. Går tittaren med på filmens budskap om att fundamentalistisk ideologisk terrorism är det 

största hotet när det gäller kärnvapen eller ej? Detta skulle kunna vara ett bra sätt att fortsätta 

analysen av filmen för att förfina och eventuellt utmana de resultat som min diskursanalys 

framställt.

7.3 Den kommersiella faktorn

En faktor som denna uppsats inte i direkt  mening tar hänsyn till är den om hur de kommersiella 

krav som ställs på mediaprodukter påverkar dess utformning. Journalisten och författaren Sven 

Lindqvist (1957) menar i sin bok ”Reklamen är livsfarlig” att  det största problemet med 

kommersialiserad media är att den i första hand ämnar att stimulera våra känslor snarare än vårt 

förnuft. Filmen Countdown to Zero är ju inte någon reklamfilm men försöker likväl sälja något till 

tittaren, om än ej en produkt, ett  budskap  om hur farliga kärnvapen är. Och detta görs i stor 

utsträckning genom att  tala till tittarens känslor med hjälp  av till exempel dramatisk musik och 

bilder samt hur dessa sätts samman.

Att tilltala både tittarens förnuft och känslor är förmodligen en nödvändighet för att  få en film att 

fånga en bred publik, vare sig den är skapad för en kommersiell marknad eller inte. En 

dokumentärfilm som enbart  staplar fakta ovanpå varandra blir sannerligen uttråkande, medan en 

totalt känslodriven, utan någon övertygande förankring i verkligheten blir opålitlig och oseriös.  Att 
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hitta en balans mellan dessa två berättartekniker är förmodligen en utav de svåraste, men också en 

utav de viktigaste problemen som dokumentärfilmsskaparen står inför.

Att i detalj kartlägga vilka faktorer som i slutändan påverkar denna film, eller för den delen andra 

medial produkter, ur ett rent kommersiellt perspektiv är i vilket fall väldigt problematiskt. Detta på 

grund av att en stor del, eller kanske till och med en majoritet, av de faktorer som spelar in på 

filmens kommersiella framgång är ett resultat av redan avlagrade diskurser. Beslut  som till exempel 

att  huvudspråket i filmen är engelska och inte teckenspråk, att slutsatsen i filmen inte presenteras i 

början utan i slutet, eller att förmedla budskapet om att döda civila med atombomber inte är ett 

önskvärt scenario är alla förmodligen delaktiga i att göra filmen kommersiellt framgångsrik, men 

det är troligen heller inte beslut som medvetet tagits i kommersiella syften. Å andra sidan har med 

större sannolikhet beslut som att  inte lägga någon större vikt vid de atombomber som fälldes över 

Japan, trots att dessa händelser vedertaget är en av de största som hänt i kärnvapenhistorien, ett 

bakomliggande syfte, nämligen att  undvika vad Anders Olsson (2006:128) kallar ”skuldtyngt och 

publikavskräckande” innehåll. Huruvida detta beslut är gjort med ett  propagandistiskt syfte, ett 

kommersiellt syfte, en kombination av dessa två eller flera andra anledningar, eller om också detta 

skedde på ett omedvetet plan, till följd av till exempel en mycket stark amerikansk nationell, 

diskursiv gruppbildning, är problematiskt att besvara.

35



Källförteckning

Litteratur

• Atomic Energy Commission (1968) B-52 Crash At Thule Air Base. Greenland Washington D.C

• Bagemihl, Bruce (1999) Bilogical Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity. 

New York: Stonewall Inn Editions

• Cairns Phil, Palmer, Becky, Foat, Emily (2009) Intervju med Lucy Walker. London: Premier PR

• Ellis, Jack C. & McLane, Betsy A. (2005) New History of Documentary Film. New York: The 

Continuum International Publishing Group LTD

• Erlanger, Steven (2006) Hamas Leader Faults Israeli Sanction Plan. New York: The New York 

Times. Tillgänglig: <http://www.nytimes.com/2006/02/18/international/middleeast/

18mideast.html?_r=1> (2012-03-06)

• Gerbner, George (1972) Communication and Social Environment. New York: Scientific American

• Hall, Stuart (1973) Inkodning / Avkodning. Birmingham: Centre for Contemporary Cultural 

Studies (GENOM DEN SVENSKA TEXTEN DÅ!)

• Jansson, André (2002) Mediekultur och samhälle. Lund: Studentlitteratur

• Jørgensen Winther, Marianne & Phillips, Louise (1999) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur

• Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985) Hegemony and Socialist Strategy. 2. London: Verso

• Lindqvist, Sven (1957) Reklamen är livsfarlig. Stockholm: Bonniers

• Miegel, Fredrik & Johansson, Thomas (2002) Kultursociologi. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

• Molyneux, John (2011) Will The Revolution Be Televised? London: Bookmarks Publications

• Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press

• Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur

• Offley, Ed (2009) The USS Scorpion Burried at Sea. Weider History Group

• Olsson, Anders R. (2006) Lögn, förbannad lögn och journalistik. Stockholm: Bokförlaget Natur & 

Kultur

• Perlenberg, Csaba Bene (2002) Vujer Filmtidning. Tillgänglig: 

<http://www.vujer.com/filmer/konspiration_58_2002/> (2012-11-16)

• Sardar, Ziauddin & Van Loon, Borin (2007) Introducing Cultural Studies. 6. uppl. Crows Nest, 

NSW: Allen & Unwin Pty.

• Schiller, Herbert I. (1977) Konsten att sälja ideologi. Stockholm: Rabén och Sjögren

• Trenton Evening Times (1960) A-Missile Blaze Scare Sets Off Probe Demands

Film

• Karel, William (2002) Dark Side of the Moon. France: Arte France

• Walker, Lucy (2006) Countdown to Zero. USA: Participant Media

36

http://www.nytimes.com/2006/02/18/international/middleeast/18mideast.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2006/02/18/international/middleeast/18mideast.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2006/02/18/international/middleeast/18mideast.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2006/02/18/international/middleeast/18mideast.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2006/02/18/international/middleeast/18mideast.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2006/02/18/international/middleeast/18mideast.html?_r=1

