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Abstract

Malik Bendjelloul vann en Oscar 2013 med dokumentärfilmen Searching for Sugar Man. Det var 

Sveriges första Oscar för en dokumentärfilm sedan Arne Sucksdorff belönades för Människor i stad

1949.  Searching for Sugar Man handlar om den amerikanske musikern Sixto Rodriguez som 

spåddes en lysande karriär i början av 1970-talet.  I Sverige har filmen hyllats i medierna. Vissa 

kritiker har dock ställt frågan om det går att välja bort vad som inte passar in i en dokumentär. 

Malik Bendjelloul har i filmen gjort valet att inte nämna Sixto Rodriguez karriär i Australien i 

början av 1980-talet.

I uppsatsen studeras hur filmen förhåller sig formmässigt och ämnesmässigt till 

dokumentärfilmshistorien samt om dess uppbyggnad är påverkad av den klassiska Hollywood-

filmen. En studie görs också över hur synen på autenticitet inom dokumentärfilmen kommer till 

uttryck hos recensenter och filmforskare. Frågan ställs om en bra berättad historia ur ett konstnärligt

perspektiv medger ett lägre krav på autenticitet? Uppsatsens slutsats är att vidare forskning behövs, 

ett förslag är publikundersökningar, för att undersöka om påverkan från reality-TV lett till en 

förskjutning i synen på autenticitet inom dokumentärfilmen.

Nyckelord

Searching for Sugar Man, Malik Bendjelloul, Sixto Rodriguez, dokumentärfilm, autenticitet
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1. Inledning

Searching for Sugar Man handlar om den amerikanske musikern Sixto Rodriguez som efter en kort 

karriär som artist i 1970-talets Detroit, blev bortglömd av de flesta i USA. I Sydafrika däremot sågs 

han som en rebell och var en legend, som jämfördes med Elvis. Detta var okänt för Sixto Rodriguez

fram till 1998, då två sydafrikanska fans kontaktade honom.

Filmen hade svensk premiär 24 augusti 2012, och har uppmärksammats på många 

olika sätt; den nominerades till bästa svenska film på Guldbaggegalan 2013, och vann en guldbagge

för bästa svenska dokumentärfilm. Den var öppningsfilm på Sundance Film Festival 2012 i USA 

samt vann en Oscar 2012 för bästa dokumentärfilm. Den har även vunnit priser på filmfestivaler 

runt om i världen.1

Jag har valt Searching for Sugar Man för min studie för att det är en uppmärksammad 

film som fått stort genomslag i media, och för att diskussionerna kring filmen sätter fokus på 

frågeställningen om var gränsen mellan fiktionsfilm och dokumentärfilm går i nuläget.

2. Syfte och frågeställning

Huvudsyftet med uppsatsen är att studera hur filmen förhåller sig formmässigt och ämnesmässigt 

till dokumentärfilmshistorien både i omvärlden och i Sverige. I texten vill jag även utreda forskares 

och mediers syn på autenticitet inom dokumentärfilmen. Då jag vill spegla svenska förhållanden har

jag valt svenska recensioner och texter där filmen diskuteras. En intressant aspekt att studera är om 

en bra berättad historia ur ett konstnärligt perspektiv medger ett lägre krav på autenticitet. I 

medierna är det övervägande intryck man får utifrån de recensioner och texter som skrivits om 

filmen positivt. Den kritik som trots allt framkommit har riktat in sig på att filmskaparen Malik 

Bendjelloul inte berättat hela historien om Sixto Rodriguez liv och karriär utan utelämnat väsentliga

delar. Några kritiker menar att filmen aldrig blivit så känslomässigt stark om allt hade redovisats, 

andra diskuterar om det egentligen rör sig om dokumentärfilm när hela historien inte görs synlig för

publiken.

1 http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/  Sökning på titel “Searching for Sugar Man”. (2014-04-12)
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3. Metod och urval

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund om Sixto Rodriguez liv och musikkarriär, filmens 

uppbyggnad samt en redogörelse för regissören Malik Bendjellouls tidigare erfarenhet inom 

dokumentärfilm. Fakta om Sixto Rodriguez är hämtad från webbsajten sugarman.org som är skapad

av Stephen Segerman, en av de sydafrikaner som intervjuas i filmen.

I uppsatsen behandlas Reception och Dokumentärfilmsteori i olika kapitel, trots att 

ämnesområdena ibland går in i varandra. Kapitelindelningen är dock relevant för att den underlättar 

studiet av uppsatsens frågeställning.

I kapitlet Reception görs en genomgång av receptionsteoretiska metoder. Dessa 

metoder används sedan för en studie av recensioner från filmens premiär och senare artiklar om 

Searching for Sugar Man i olika medier. En sökning i mediedatabasen Retriever på frasen ”Sugar 

Man” för perioden kring filmens premiär i augusti 2012 ger 222 träffar i tryckt press och på svensk 

webb. Samtliga har lästs för att ge en bild av hur filmen har mottagits. Av dessa använder jag ett 

urval recensioner i uppsatsen som speglar bredden i de olika omdömen som förekommer.

Under hösten 2012 nominerades filmen till Stora Journalistpriset. En sökning i 

Retriever på ”Sugar Man” och journalistpriset ger 36 träffar i olika artiklar, varav en diskussion 

mellan några skribenter med olika syn på nomineringen har tagits upp och analyserats i uppsatsen. 

Även inslag om filmen på SVT:s webb och i Sveriges radios program Medierna har ingått i studien,

då de anses vara av vikt för att ge en bred bild över mottagandet.

Kapitlet avslutas med en studie över hur autenticitet i dokumentärfilm diskuteras av 

olika filmvetare. I kapitlet refereras även till en kandidatuppsats i journalistik från våren 2013 där 

svenska dokumentärfilmare intervjuades bland annat om sin syn på vikten av autenticitet i film.

I kapitlet Dokumentärfilmsteori görs en studie över hur Searching for Sugar Man 

förhåller sig till andra filmer i dokumentärfilmshistorien utifrån forskares teorier om kategorisering 

av olika typer av dokumentärfilm. För att studera om Searching for Sugar Man till sin uppbyggnad 

är påverkad av mönster från fiktionsfilmen görs även en jämförelse med den klassiska Hollywood-

filmen.

4. Forskningsöversikt

Filmteoretisk forskning har bedrivits sedan 1920-talet, i den forskningen har även studier av 

reception ingått. I början av 1970-talet utvecklades receptionsteori till ett eget forskningsområde. I 

detta kapitel görs ett en kort sammanfattning över hur forskningen inom dessa fält sett ut, och hur 
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källorna som används i uppsatsen förhåller sig till annan forskning.

I Film Theory & Criticism gör Leo Braudy och Marshall Cohen en genomgång av 

forskningen kring dokumentärfilm från 1920-talet och framåt. De skriver att man kan dela in den 

filmteoretiska forskningen i tre något överlappande faser. Från det tidiga 1920-talet till mitten av 

1930-talet var forskningen formalistisk. Teoretiker som V. I. Pudovkin, Rudolf Arnheim och Sergej 

Eisenstein ville demonstrera att film var konst, inte bara en avbildning av naturen. Med ljudfilmen 

kom en reaktion mot det formalistiska argumentet och forskare som Siegfried Kracauer och André 

Bazin menade att film inte var en konst som stod i motsats till naturen utan en konst utifrån 

naturen.2 

Under 1960- och 1970-talet blev denna klassiska teorimodell utmanad av forskare som 

reagerade på händelser som Vietnamkriget och studentuppror i olika länder. På 1970-talet kom 

också en våg av nya tolkningar av humanistiska studieområden, och speciellt inom filmens område. 

Dessa tolkningar hade sitt ursprung i ett brett fält av olika discipliner, ett sådant fält var lingvistiken.

Filmteoretiker började använda sig av bland andra Ferdinand de Saussures lingvistiska forskning för

att tolka film.3 Den franske lingvisten och filmforskaren Christian Metz forskning rörande hur 

publik tolkar budskap i film studeras i uppsatsen.4 

Janet Staiger har i de texter uppsatsen refererar till gett en ingående bild över hur 

forskningsområdet receptionsteori vuxit fram genom att modeller från andra discipliner inkluderats, 

och över hur receptionsteori används idag. I Perverse Spectators. The Practices of Film Reception 

redogör Staiger för några forskare som haft stort inflytande inom det receptionsteoretiska området 

studerat hur publik tar emot och tolkar film. Tom Gunning menar att det finns en distinktion mellan 

vad han kallar cinema of attraction, som kan vara både tidig film och experimentell film, och den 

narrativa filmen. Han menar att i cinema of attraction finns överrasknings- och chockeffekter, vilket

ger en filmupplevelse som konfronterar och involverar publiken i effekterna, i den narrativa filmen 

blir publiken istället involverad i filmens berättelse.5 

Timothy Corrigan har skapat ett system där han delar in den amerikanska 

filmhistorien i tre epoker utifrån hur publiken tar till sig filmerna. Han använder uttrycken glance 

och gaze. där glance står för publikens mottagande av den tidiga filmen och den postmoderna 

filmen, och gaze för mottagandet av klassisk och modernistisk film. I glance-filmer involveras inte 

2 Leo Braudy, Marshall Cohen, Film Theory and Criticism. Introductory Readings (1974, sjunde reviderade upplagan) 
New York: Oxford University press 2009, s. xv.
3 Braudy, Cohen, s. xv.
4 Christian Metz, ”Some points in the semiotics of the cinema” (1968) i Leo Braudy, Marshall Cohen (red), Film 
Theory and Criticism. Introductory Readings (1974, sjunde reviderade upplagan) New York: Oxford University press 
2009.
5 Janet Staiger, Perverse Spectators. The Practices of Film Reception, New York and London; New York University 
press 2000, s. 12f.
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publiken i filmens handling, utan ser dem som en föreställning, motsvarande Tom Gunnings cinema

of attractions. I gaze-filmer blir publiken involverad i filmens handling genom filmens uppbyggnad 

med karaktärsskildringar och en tydlig narration.6 I uppsatsen studeras främst utifrån David 

Bordwells forskning om dokumentärfilm idag hämtar inspiration från den klassiska Hollywood-

filmen, det som Corrigan kallar gaze-filmer.7

Mycket av filmforskningen har rört fiktionsfilmen. I uppsatsen refereras till Bill 

Nichols vars uppdelning av dokumentärfilm i olika modes eller kategorier har lagt grunden för 

forskning rörande dokumentärfilm.8 

Searching for Sugar Man är en dokumentärfilm där äldre arkivmaterial har använts. 

David Ludvigssons doktorsavhandling om historiska dokumentärer är därför en intressant källa.9 I 

uppsatsen refereras till denna avhandling och även till Carl R. Plantingas teorier om hur indexering 

utifrån genre påverkar tolkningen av film.10

Då uppsatsen handlar om en svensk film refereras till texter av Mats Jönsson11 och 

Karl-Ola Nilsson12 för att ge en bild av svensk dokumentärfilmshistoria. 

Frågan om autenticitet i dokumentärfilmen behandlas utifrån texter av Bill Nichols,13

Bjørn Sørenssen14 och Åsa Bergström15. Deras forskning ger en bild av diskussionen i omvärlden 

och i Sverige. Åsa Bergströms text är publicerad 2014 vilket gör den extra relevant för att ge en bild

av situationen i dagens medielandskap.

5. Bakgrund

5.1 Sixto Rodriguez

Sixto Rodriguez föddes 1942 i Detroit, Michigan. Han framträdde på Detroits musikscen 1967 när 

6 Staiger, Perverse Spectators, s. 12f.
7 David Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of 
Production to 1960, (1985, reviderad upplaga), London: Routledge 1994.
8 Bill Nichols, Introduction to Documentary, Bloomington, Indiana: Indiana University press 2001.
9 David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker’s Dilemma. Historical Documentaries
in Sweden in the Era of Häger and Villius, Diss. Acta Universitatis Upsaliensis 2003.
10 Carl L. Plantinga, Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, Cambridge: Cambridge University press 1997.
11 Mats Jönsson, ”Documentary Filmmaking in Sweden” i Mariah Larsson, Anders Marklund (red), Swedish Film: an 
Introduction and Reader, Lund: Nordic academic press 2010.
12 Karl-Ola Nilsson, ”Förnekar ni historien drar vi den igen” i Lars Åhlander (red), Svensk Filmografi 7 (1970-1979), 
Stockholm: Norstedt 1989.
13 Nichols, s. xif.
14 Bjørn Sørenssen, Å fange virkeligheten: Dokumentarfilmens århundre, Oslo: Universitetsforlaget 2001.
15  Åsa Bergström, ”Ninas resa. I gränslandet mellan fakta och fiktion” i Erik Hedling, Ann-Kristin Wallengren (red) 
Den nya svenska filmen. Kultur, kriminalitet & kakofoni, Stockholm: Atlantis 2014.
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singeln I’ll Slip Away gavs ut. 1969 gick han åter in i studion och albumet Cold Fact gavs ut 1970. 

Nästa album Coming From Reality spelades in i London och släpptes med stora förhoppningar, men

på grund av ekonomiska problem hos skivbolaget försvann den snabbt från marknaden och 

Rodriguez karriär i USA falnade snabbt.

En australisk entusiast fann dock Rodriguez och hans skivor, och Rodriguez gjorde 

så småningom konserter i både Australien och Nya Zeeland 1979 och 1981. För övrigt så stod 

Rodriguez musikkarriär stilla från 1970-talet till slutet av 1990-talet.

Album med Rodriguez musik hade också kommit till Sydafrika, där lokala 

pressningar av hans skivor snabbt spreds. I Sydafrika blev Rodriguez en legend som alla kände till, 

hans texter om sex och droger gjorde att musiken inte fick spelas i radio i det av myndigheterna hårt

kontrollerade Sydafrika. Då all form av information om artisten saknades började snart rykten att 

spridas, bland annat att Rodriguez hade dött genom att tända eld på sig själv på scenen under en 

konsert. 

På 1990-talet började några av Rodriguez sydafrikanska fans undersöka vad som 

egentligen hänt honom. Genom internet som nu fanns att tillgå, kom man i kontakt med den man 

som på 1970-talet producerat Sixto Rodriguez skivor. Genom honom fick man veta att Rodriguez 

levde och var bosatt i Detroit. 1998 arrangerades flera konserter i Sydafrika med Sixto Rodriguez, 

där han hyllades av stora mängder fans. Idag fortsätter han trots sin ålder att göra konserter runt om 

i världen.16

5.2 Malik Bendjelloul och filmen Searching for Sugar Man

Malik Bendjelloul gjorde i början av sin karriär musikdokumentärer med Sting, Elton John, Rod 

Stewart och andra artister. Han arbetade senare för SVT:s kulturprogram Kobra, och berättade i en 

intervju att han då ville göra program om vanliga människors olika livsöden.17 Malik Bendjelloul 

avled i maj 2014.

I sitt sommarprogram från 2013 berättade han om arbetet med Searching for Sugar 

Man. Bendjelloul beskrev att han för sju år sedan under en resa i Afrika fick idén till filmen och att 

själva filmarbetet tog fyra år. I programmet beskriver han hur svårt det var att få Rodriguez att ställa

upp på att bli filmad, och att det därför är så lite material med honom i filmen.18

I en intervju i tidskriften Fokus berättade Malik Bendjelloul om svårigheterna med 

finansiering av filmen vilket innebar att det inte fanns pengar till exempelvis 3D-animationer eller 

16 Stephen Segerman, ”Rodriguez, The Sugar Man”, http://www.sugarman.org/rod_profile.html. (2014-04-12)
17 ”Guldregn över Searching for Sugar Man”, http://lnu.se/utbildning/studenter-i-karriaren-/sprak-kommunikation-
journalistik/journalist-malik-bendjelloul. (2014-05-07)
18 Sveriges radio, Sommar, P1 2013-07-30, kl. 13.05.
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professionell slutklippning. Man hade tidigare haft kontakt med Sundance-festivalen i USA för att 

visa filmen där och trots att filmen inte blivit klar i tid ville festivalen ändå visa den som 

öppningsfilm. Filmbolaget Sony Classic köpte sedan visningsrätten till filmen, trots att den enligt 

Bendjelloul inte var färdig.19 I en annan intervju berättade Bendjelloul att inspirationen till filmens 

uppbyggnad kommer från filmen Man on wire (James Marsh, 2008), i texten citeras Bendjelloul: 

”Jag var så förtjust i Man on Wire och använde faktiskt den som jämförelse när jag skulle berätta för

folk vad jag håller på med. Jag hoppas och tror att min film påminner om den. Sugar Man har också

ett klimax, ett starkt slut och ungefär samma typ av deckarartade uppbyggnad”.20

Searching for Sugar Man är uppbyggd av intervjuer med personer som var och en 

ger sin bild av Sixto Rodriguez och hans musik, interfolierade med filmklipp tagna för filmen från 

olika miljöer, samt autentiska scener från 1970-talets Sydafrika och Detroit och från Rodriguez 

konsert i Sydafrika 1998. Rodriguez egen medverkan i filmen är begränsad, han intervjuas några 

gånger och filmas i hemstaden Detroit.

1998 reste Rodriguez och hans döttrar till Sydafrika för att göra en konsert. En 

kommentar som ges i filmen av en intervjuad journalist var att det var som att se Elvis komma 

tillbaka från de döda. Han säger vidare: ”It is all too strange to be true, it remains too strange to be 

true, it is the days of miracle and wonder”.21

I slutet av filmen ser man Rodriguez promenera i Detroit, ackompanjerad av den 

egna sången I’ll Slip Away, som innehåller textstrofen ”you can keep your symbols of success”. I 

filmens sluttexter informeras om vilka konserter Rodriguez gett sedan 1998, samt att han gett bort 

det mesta han tjänat till släkt och vänner.

6. Reception

6.1 Receptionsteori

 I inledningen till Interpreting Films skriver Janet Staiger om receptionsstudier

As history, and not philosophy, reception studies is interested in what has actually 

occurred in the material world. Reception studies might speculate about what did 

not happen, and why that was; in fact, part of its project is to explain the appearance 

19 Kurt Mälarstedt, ”Jag gav upp när pengarna tog slut”,  Fokus 3/2013 http://www.fokus.se/2013/01/jag-gav-upp-nar-
%C2%ADpengarna-tog-slut/. (2014-05-01)
20 Fredrik Söderlund, ”Searching for Sixto”, Film & TV  1/2012, s. 18ff.
21 Rian Malan, intervjuad i Searching for Sugar Man, ca 1:10 in i filmen.
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and disappearance of various forms of interaction. But, overall, reception studies 

does not attempt to construct a generalized systematic explanation of how individuals 

might have comprehended texts, and possibly someday will, but rather how they actually 

have understood them. Additionally, and consequently, reception studies criticizes the

 notion of the ideal reader as ahistorical 22

Staiger skriver om hur reception av kulturella verk kan studeras långt tillbaka i historien. Hon 

refererar till forskaren Robert Darnton som beskrivit hur mottagandet av Jean-Jaques Rousseaus 

bok La Nouvelle Héloïse (1761)23 kan studeras genom brev från läsare till Rousseau, samt utifrån 

hur vissa läsare identifierade sig med karaktärer i boken och gjorde långa resor för att träffa 

författaren.24

Hon menar vidare att sociologi är ett forskningsområde som tangerar 

receptionsstudier, med frågor om hur olika typer av konst har värdesatts genom olika tider och hur  

urval och estetiska urvalskriterier utvecklats, och vilken konsensus som varit rådande under olika 

epoker. Forskarna söker en förklaringsmodell till varför olika grupper i samhället gillar eller ogillar 

olika kulturella artefakter.25

Även strukturalistiska och semiotiska metoder har använts för att studera mottagande, 

genom kommunikationsmodeller som visar hur människor skapar eller konstruerar en mening i vad 

de ser utifrån tidigare erfarenheter. Staiger skriver vidare att även forskare inom psykoanalysens fält

har intresserat sig för känslomässiga effekter hos individer när de symboliskt tolkar vad de ser på 

film.26

Den franske lingvisten och filmteoretikern Christian Metz började i slutet av 1960-

talet applicera lingvistiska metoder på studiet av film. Han menade att trots att film inte har ett 

språk, som det vanligen förstås, så kan dess uttrycksmedel struktureras och analyseras som ett 

språks grammatik. Metz skriver att tanken att film kunde vara berättande inte var något man 

förutsåg i filmens barndom i slutet av 1800-talet, han menar att innan det blev det uttrycksmedel vi 

är bekanta med idag, såg man film endast som ett sätt att mekaniskt återge dokumentära bilder eller 

för avfilmning av teaterstycken. Filmens uttrycksmedel som vi känner det idag utvecklades en bit in

på 1910-talet, vilket innebar att spelfilmen fick en narration av en viss tyngd eller betydelse på en 

bas av formgrepp som är specifika för filmkonsten. Som exempel nämner Metz Birth of a Nation 

22 Janet Staiger, Interpreting Films. Studies in the Historical Reception of American Cinema, New Jersey and Oxford: 
Princeton University press 1992, s. 8.
23 Jean-Jaques Rousseau, Julie, ou la nouvelle Héloïse, Amsterdam: Marc-Michel Rey 1761.
24 Staiger, Interpreting Films, s. 16.
25 Staiger, Interpreting Films, s. 16.
26 Staiger, Interpreting Films, s.17.
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(Nationens födelse, D. W. Griffith, 1915), vilken kom till efter flera års experiment för att finna den 

rätta formen.27

Metz menar att begreppet film har kommit att stå för den narrativa filmen, medan 

icke-narrativa filmer skiljer ut sig från dessa mer genom sitt syfte och sitt innehåll, än genom sin 

grammatiska uppbyggnad som till största delen är gemensam för båda filmtyperna. Metz skriver

In the realm of the cinema, all nonnarrative genres- the documentary,

the technical film, etc.- have become marginal provinces, border regions 

so to speak, while the feature-length film of novelistic fiction, which is 

simply called a 'film'- the usage is significant- has traced more and more 

clearly the king's highway of filmic expression28

Metz skriver vidare att film kan studeras utifrån både sin denotation och sin konnotation, där 

denotation står för det som är direkt uttryckt i filmen; mise-en-scène, klippning mellan olika scener, 

musik etc., och konnotation innebär de erfarenhetsbaserade kopplingar som publiken gör när de ser 

filmen; kopplingar som kan härröra både från erfarenhet av filmmediet och från livserfarenhet.29

I Media Reception Studies  har Janet Staiger analyserat hur forskare i olika 

discipliner genom tiderna studerat mottagande av kulturella uttryck hos publik och recensenter. I 

texten citerar hon filmforskaren Greg Smith: ”Film reviewing depends on a knowledge of 

tendencies within the appropriate national cinema, an understanding of the auteur’s oeuvre and a 

films place within it, an awareness of the star’s constructed images, or a familiarity with the film 

genre’s conventions. Film reviewing is a comparative exercise, construing the unknown (the new 

film) in terms of what one already knows”.30

Staiger skriver att ett område som forskare intresserat sig för är hur publik hanterar 

filmer som faller utanför mainstream-normen. Hon citerar David Bordwell som menar att det vid 

sidan av mottagande av klassisk Hollywood-film finns minst tre andra typer av mottagande från 

publikens sida; konstfilm, historisk-materialistisk film och parametriskt berättande. Han menar att 

målet med en klassisk Hollywood-film är att betraktaren ska förstå en berättelse utifrån information 

som ges av filmskaparen, de andra filmtyperna har inte detta mål utan publiken behöver ta till sig 

den filmiska texten på ett annat sätt. Bordwell menar att konstfilmens publik först letar efter realism

i filmen, och om det inte fungerar efter ett budskap från regissören som författat den filmiska texten.

27 Metz, s. 65f.
28 Metz, s. 66.
29 Metz, s. 67f.
30 Staiger, Media Reception studies, s. 132.
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När det handlar om historisk-materialistisk film, som filmer från Sovjetunionen, och deras publik så

vilar de filmiska texterna på välkänt intertextuellt material rörande historia och karaktärstyper. 

Publiken refererar till den kunskapen i sin läsning av filmen.

Trafic (Jaques Tati, 1971) är ett exempel på en film som David Bordwell kallar 

parametrisk. Här är filmens handling lättläst och publiken kan istället studera underliggande 

mönster i filmen, som är självständiga i förhållande till narrationen.31 

I avhandlingen The Historian-Filmmaker’s Dilemma. Historical Documentaries

in Sweden in the Era of Häger and Villius görs en studie av vad David Ludvigsson kallar historiska 

dokumentärer, där arkivmaterial används som källa. I avhandlingen diskuterar författaren det urval 

som en dokumentärfilmare behöver göra i arkivfilmer och intervjuer för att skapa en sammanhållen 

berättelse. David Ludvigsson skriver att innehåll och tekniker för återgivande under en lång tid 

definierade vad som var dokumentärfilm och vad som inte var det, men att en nyckelfråga i den 

teoretiska debatten idag handlar om publikens förmåga till tolkning av vad de ser. Man menar att 

publiken inte är passiva konsumenter, utan att de tolkar vad de ser utifrån sina egna erfarenheter. 

Ludvigsson menar dock att filmens indexering, om den marknadsförs som en dokumentär eller en 

fiktionsfilm, spelar stor roll för hur publikens förväntningar ser ut och hur de ser på filmens 

innehåll. Om en filmskapare uttrycker att en film är av en viss genre, som dokumentär, så kommer 

publiken att läsa den med medvetenhet om detta. De förväntar sig att det de ser är äkta, inte 

fiktion.32

Film- och kommunikationsforskaren Carl Plantinga har i Rhetoric and 

Representation in Nonfiction Film skrivit om indexering av film. Han menar att när filmer beskrivs 

som dokumentära, så blir de verk som ”[...] assert a belief that given objects, entities, states of 

affairs, events, or situations actually occur(red) or exist(ed) in the actual world as portrayed”.33 Hur 

filmen beskrivs i marknadsföringen gör alltså att publiken har vissa förutfattade förväntningar och 

föreställningar om filmens sanningshalt. Plantinga menar att indexering också bygger på ett samspel

mellan de som marknadsför filmen och publiken, om en film marknadsförs som en dokumentär får 

den inte avvika allt för mycket från publikens förväntningar på en dokumentärfilm.34

6.2 Mottagande

Searching for Sugar Man har recenserats både i medier som når hela landet, som TV och rikspress, 

31 Bordwell i Staiger, Media Reception studies, s. 132f.
32 Ludvigsson, s. 65.
33 Plantinga, s. 18.
34 Plantinga, s. 21.
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och i lokala medier. Dessutom har nättidskrifter inom film- och musikområdet skrivit om filmen. De

granskade recensionerna är uppdelade utifrån dessa kategorier för att visa på om synpunkterna på 

filmen skiljer sig åt bland recensenter som publicerar sig i medier med olika spridning och vad 

beträffar nättidskrifterna, som skriver för en publik som kan antas ha mer kunskap om film eller 

musik än den genomsnittlige biografbesökaren. När filmen nominerades till Stora Journalistpriset 

hösten 2012 startade en diskussion i olika medier om detta var ett rätt val.

I de svenska lokala tidningarna fick filmen ett övervägande positivt mottagande, 

dock skriver flera recensenter att det är en fördel att inte känna till något om Sixto Rodriguez innan 

man ser filmen. Mats Johnson i Göteborgsposten skriver att filmen är fascinerande, men att 

”Bendjelloul utgår från att vi som ser filmen på förhand inte vet ett jota om huvudpersonen (det 

stämde in på undertecknad). Då fungerar dokumentären fullt ut, annars förmodligen inte”.35 I Gävle 

Dagblad uttryckte Karin Svensson en liknande tankegång när hon skrev att ”Bioupplevelsen blir 

nog allra starkast om man ser den ogooglad – överraskningarna är förstklassig stimulans för både 

själ och intellekt”.36 I Upsala Nya Tidning skriver Emma Dahlin om filmen under rubriken ”Fin 

berättelse med många frågetecken”.37 Hon tycker att berättelsen är fascinerande och att den 

engagerar, men att den också lämnar publiken med många frågor, som vad som hände med 

pengarna från skivförsäljningen och varför skivorna aldrig sålde i USA. Hon skriver att: 

”Bendjelloul väljer vad han berättar och vad som gynnar den historia han tänkt berätta”.38 

Det finns också recensenter som inte fäster sig vid att det finns frågetecken i filmen.

I tidningen Barometern-OT skriver en recensent under rubriken ”En sanning bättre än många 

fantasier”39 att ”när det hela är över finns visserligen mycket av gåtan Rodriguez kvar men på något

vis förstår man honom ändå”.40

Även i rikstidningarna lovordades filmen, Hynek Pallas recenserade filmen i Svenska 

Dagbladet och menade att de spår som inte följs upp utan enbart antyds gör att filmen inte blir 

överlastad. Fokus hamnar istället på människan Rodriguez och hans musik. Pallas avslutar sin text 

med: ”[...] det här är helt enkelt enormt filmskapande, kalkylerat för maximal känslomässig 

effekt”.41På SVT:s sajt skrev Kristoffer Viita om hur Rodriguez inte är bitter över sitt liv, Viita 

skriver att Bendjelloul har ”[…] rivit sönder fundamentala lagar i kulturens kronologi som vi alla 

kommit överens om”.42 Man kan tolka Viita som att han menar att Rodriguez historia med lyckligt 

35 Mats Johnson, Göteborgsposten 23 augusti 2012.
36 Karin Svensson, Gävle Dagblad 3 september 2012.
37 Emma Dahlin, Upsala Nya Tidning 24 augusti 2012.
38 Dahlin.
39 Barometern-OT 8 september 2012.
40 Barometern-OT 8 september 2012.
41 Hynek Pallas, Svenska Dagbladet 24 augusti 2012.
42 Kristoffer Viita, ”River sönder lagar i kulturen”, http://www.svt.se/kultur/film/river-sonder-lagar-i-kulturen. (2014-
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slut inte passar in i den förutfattade mening vi som biopublik har om vad som händer med åldrade 

musiker.

Filmkritikern Karoline Eriksson skrev en artikel i Svenska Dagbladet i november 

2012 när Searching for Sugar Man belönats med pris på en stor dokumentärfilmsfestival i 

Amsterdam.43 Hon tar upp hur många som sett filmen på bio sedan premiären, och nämner andra 

dokumentärfilmer som hade premiär 2012, som Palme (Kristina Lindström, Maud Nycander), 

Pojktanten (Ester Martin Bergsmark) och För dig naken (Sara Broos) som handlar om konstnären 

Lars Lerin. Karolin Eriksson drar slutsatsen att ”vi vill se film om folk som vandrat en krokig väg 

genom livet, och följt sin övertygelse trots ett högt pris. Sådana människor kan, eller vill, vi nog 

känna igen oss själva i”.44

I nättidskriften High Definition skrev P. Sundin om både filmens handling och 

kvaliteten på bild- och ljudåtergivning när DVD-utgåvan gavs ut i januari 2013. Även han skriver 

att filmen är som bäst om man ser den utan att känna till något om Rodriguez. Han skriver att: ”[…]

det inte rör sig om en ordinär musikdokumentär utan snarare om en tragisk saga som till skillnad 

från många andra tragiska livsöden faktiskt får ett lyckligt slut”.45

Filmen nominerades hösten 2012 till Stora Journalistpriset med motiveringen: ”En lika fantastisk 

som osannolik berättelse som får en världspublik att utbrista 'hur är det möjligt'?46 Andres Lokko 

skrev en artikel om nomineringen i Svenska Dagbladet under rubriken: ”En historia för bra för att 

vara sann”47, där han menade att luckorna i Bendjellouls berättelse inte stör i filmen, men ställer 

frågan om Stora journalistpriset är rätta platsen för den.

Musikskribenten Pierre Hellqvist skrev 9 oktober 2012 en artikel i nättidskriften 

Sonicmagazine med rubriken ”Håll mysteriet vid liv, till varje pris”48, där han ställer frågan om 

ändamålet alltid helgar medlen. Han menar att Bendjelloul medvetet undanhöll väsentliga fakta om 

Sixto Rodriguez karriär i Australien för att skapa en bra historia, dessa fakta skulle ha gjort 

berättelsen mindre sagolik och mer verklighetsbaserad. Hellqvist avslutar sin artikel med att citera 

Helsingborgs Dagblads rubrik om filmen ”Verkligheten överträffar dikten” och skriver sedan att 

”Jo, visst är det så att verkligheten blir väldigt rosenskimrande om man avlägsnar allt det som inte 

passar in. Det är väl helt enkelt så att det här är en historia som är för bra för att döda”.49

05-07)
43 Karoline Eriksson, Svenska Dagbladet 30 november 2012.
44 Eriksson.
45 P. Sundin, ”Searching for Sugar Man. Storslagen berättelse om artisten som försvann”, 
http://www.highdefinition.se/recension.php?titel=Searching+For+Sugar+Man. (2014-05-07)
46 http://archive.today/B8fjE. (2014-05-07)
47 Andres Lokko, ”En historia för bra för att vara sann”, Svenska Dagbladet 28 oktober 2012.
48 Pierre Hellqvist, ”Håll mysteriet till liv vid varje pris”,
http://www.sonicmagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4324&Itemid=117. (2014-05-07)
49 Hellqvist.
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Flera skribenter besvarade Hellqvists artikel. Hynek Pallas menade att ”vi är tillbaka 

till frågan om vad dokumentärfilm egentligen är: en reflektion av verkligheten eller en berättelse om

en verklighet”.50

Sveriges radios program Medierna diskuterade Searching for Sugar Man i ett 

program  23 februari 2013 och tog upp frågan om det råder andra spelregler för dokumentären än 

för journalistiken. I programmet intervjuades Svenska Filminstitutets vd Anna Serner och 

dokumentärfilmaren och före detta chefen för P1 dokumentär Bosse Lindquist. Serner menade att 

dokumentär har mer med spelfilm att göra än med journalistik, en filmares uppdrag är att berätta en 

berättelse, antingen genom att skildra berättelsen i nuet eller genom att skriva ett manus och 

iscensätta den. Detta är film som konstart och kulturform, till skillnad från journalistik som ska 

skildra verkligheten så att allmänheten får en trovärdig bild av ett skeende.

Bosse Lindquist menar att det journalistiska sanningskravet också bör ställas på 

dokumentären. Han menar att det finns ett outtalat kontrakt där publiken känner att de får veta något

om verkligheten som de kanske inte kände till. Han säger vidare att att många 

dokumentärfilmskapare tar ganska lätt på sanningshalten i det de beskriver. Angående Searching for

Sugar Man menar han att regissören kanske valde att undanhålla Sixto Rodriguez karriär i 

Australien för att dessa detaljer skulle ha gjort historien mer komplicerad och mindre spännande.51

6.3 Autenticitet i dokumentärfilmen

 Bill Nichols skriver i inledningen till Introduction to Documentary om hur dokumentärfilm skiljer 

sig från fiktionsfilm genom att den handlar om den värld vi lever i och inte om en värld skapad av 

en regissörs fantasi.52 Publiken har förväntningar på äkthet och syfte med filmen när de ser en 

dokumentärfilm till skillnad från när de ser en fiktionsfilm, men att det även inom den dokumentära

filmen finns stora skillnader mellan hur olika filmskapare behandlar sina ämnen. En del lägger 

mycket tid på repetitioner, scenerier och annat som man associerar med fiktionsfilm, medan andra 

söker spontanitet och improviserar mycket. Nichols skriver att den dokumentära filmtraditionen är 

beroende av förmågan att kunna förmedla en känsla av autenticitet till publiken. Han skriver: 

”When we believe that what we see bears witness to the way the world is, it can form the basis for 

our orientation to or action within the world”.53

I boken Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre skriver Bjørn Sørenssen 

50 Hynek Pallas, ”Diskutabelt dokudrama #2”, http://www.weirdscience.se/?cat=1215. (2014-04-28)
51 Sveriges radio, Medierna, P1 2013-02-23, kl. 11.03.
52 Nichols, s. xif.
53 Nichols, s. xiii.
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om hur dokumentärfilmen sedan det tidiga 1900-talet varit en mötesplats för två traditioner, den 

retoriska och den narrativa. Den första går tillbaka till den klassiska retorikens övertalningskonst, 

den andra till lika klassiska episka och dramatiska berättartekniker. Han menar att den tidiga 

dokumentära skildringen var en attraktionsorienterad framställningsform vars enda mål var att 

underhålla publiken. I den klassiska dokumentärfilmen å andra sidan skapades en berättelse som 

användes som retoriskt verktyg för att argumentera för en åsikt eller för att väcka publiken till insikt

i någon fråga.54

Sørenssen skriver vidare om det kontrakt som betraktaren ingår med filmskaparen 

när filmen är fiktiv jämfört när filmen är dokumentär. Som åskådare går man med på att under 

filmvisningen acceptera det som visas, vi går med på att tro på det vi ser tills filmen är slut,

författaren Samuel Coleridge uttryckte detta på 1800-talet som ”suspension of disbelief”. När vi vet 

att vi ser en fiktiv skildring, och accepterar detta, går vi in i en annan värld än vår egen, en som är 

skapad av regissören.55

När vi ser en dokumentärfilm ser vi världen vi befinner oss i och filmskaparen 

kommer hela tiden med påståenden eller argument om denna värld. Sørenssen skriver att 

argumentet är det som skiljer dokumentären från fiktion, men det är viktigt att komma ihåg att 

argumentet är skapat av en avsändare, som med olika metoder satt samman dokumentären utifrån 

utvalda scener och använt tekniska grepp för att skapa vissa effekter. Det senaste decenniets reality-

TV fokuserar på att visa vad som kan framstå som sanna berättelser ur livet, trots att det egentligen 

är hårt regisserat. Denna TV-form har tagit upp den tidigaste dokumentära filmens fokus på 

attraktion utan argument, menar Bjørn Sørenssen. Han säger också att de tidiga dokumentärfilmarna

som John Grierson och hans samtida, till skillnad från de som skapar dagens reality-TV, aldrig 

dolde att filmerna var montage med argument som skulle skapa en viss förväntad effekt hos 

publiken.56

I en kandidatuppsats i journalistik från 2013, Versioner av verkligheten- intervjuer 

med svenska dokumentärfilmare, har författarna Hanne-Li Lundmark och Sofia White intervjuat 

dokumentärfilmare för att få en bild över hur de ser på sitt arbete.57 De kom fram till att trenden 

verkar vara att filmarna drivs av en vilja att skapa känslor hos publiken, snarare än att vara 

utbildande och informerande. I intervjuerna framkom att filmarna använder sig av attityder eller 

förhållningssätt från flera olika fält i sitt arbete; det konstnärliga, det journalistiska, det 

filmfotografiska samt även från fiktionsfilmen. Lundmark och White menar att 

54 Sørenssen, Å fange virkeligheten, s. 302.
55 Sørenssen, Å fange virkeligheten., s. 303f.
56 Sørenssen, Å fange virkeligheten, s. 303f.
57 Hanne-Li Lundmark, Sofia White, Versioner av verkligheten- intervjuer med svenska dokumentärfilmare, 
kandidatuppsats, Södertörns högskola, institutionen för samhällsvetenskaper 2013.
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publikundersökningar skulle kunna ge en bild över hur publiken ser på dokumentärfilm och hur 

viktig frågan om autenticitet är för dem. De menar vidare att en etikett kanske skulle kunna sättas på

dokumentära filmer som syftar till att underhålla publiken, till skillnad från film som vill visa en 

objektiv bild av verkligheten.58

Åsa Bergström skriver i Ninas resa. I gränslandet mellan fakta och fiktion i antologin

Den nya svenska filmen. Kultur, kriminalitet & kakofoni om hur de dokumentära uttrycksformerna 

utvecklats under det senaste decenniet genom olika former av blandningar mellan fakta och fiktion, 

som dokusåpor och dramadokumentärer. Hon menar att dessa filmformer hämtar inspiration från 

spelfilmens dramaturgiska grepp och olika former för karaktärsskapande metoder, och skriver 

vidare att i biografiska och dramatiserade skildringar används dessa metoder regelmässigt idag. Ett 

uttryck som används för att beskriva blandningen av fakta och fiktion är faktion.59 Bergström 

använder Ninas resa (Lena Einhorn, 2005) som ett exempel på en film där metoder från 

dokumentärfilm och fiktionsfilm blandats. Filmen består av intervjuer med Nina Einhorn, 

arkivbilder från 1940-talet och iscensatta filmsekvenser med skådespelare.Åsa Bergström menar att 

det saknas en diskussion i Sverige om denna typ av film. 

6.4 Analys

 I analysen vill jag studera filmens mottagande utifrån ett antal recensenters kommentarer. Karin 

Svensson skrev i Gävle Dagblad 3 september 2012 att ”Bioupplevelsen blir nog allra starkast om 

man ser den ogooglad”.60 Mats Johnson skrev 23 augusti 2012 i Göteborgsposten att ”Bendjelloul 

utgår från att vi som ser filmen på förhand inte vet ett jota om huvudpersonen[...]”. 61 Den 24 augusti

2012 skrev Hynek Pallas i Svenska Dagbladet : ”[...] det här är helt enkelt enormt filmskapande, 

kalkylerat för maximal känslomässig effekt”.62  Reaktioner på hur filmen förhåller sig till 

verkligheten kom först när filmen nominerades till Stora Journalistpriset hösten 2012. Till exempel 

skrev Andres Lokko 28 oktober 2012 en artikel om nomineringen i Svenska Dagbladet under 

rubriken: ”En historia för bra för att vara sann”63, och Pierre Hellqvist skrev 9 oktober 2012 i 

nättidskriften Sonicmagazine ”Håll mysteriet vid liv, till varje pris”.64

Ovanstående citat är är valda som en representation av den debatt som följde på filmen. Jag 

är intresserad av att resonera om huruvida synen på dokumentärfilm har utvecklats eller förändrats. 

58 Lundmark, White, s. 40f.
59 Bergström, s. 75.
60 Karin Svensson, Gävle Dagblad 3 september 2012.
61 Mats Johnson, Göteborgsposten 23 augusti 2012.
62 Hynek Pallas, Svenska Dagbladet 24 augusti 2012.
63 Andres Lokko, ”En historia för bra för att vara sann”, Svenska Dagbladet 28 oktober 2012.
64 Pierre Hellqvist, ”Håll mysteriet till liv vid varje pris”,
http://www.sonicmagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4324&Itemid=117. (2014-05-07)
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När recensenterna, i sin roll som konsumentupplysare, ger publiken råd om att se filmen ogooglad 

kan frågan ställas om de då ger uttryck för en förändrad syn på dokumentärfilmens roll och funktion

och om det beror på påverkan från andra filmformat i dagens medieutbud?

Bjørn Sørenssen har i sin bok Å fange virkeligheten studerat dokusåpor och menar att det 

senaste decenniets reality-TV utger sig för att berätta sanna berättelser, trots att det egentligen 

handlar om regisserade produktioner där filmskaparen arbetat med att bygga upp spänning genom 

editering och klippning.65 Det som är mest betecknande för genren är en otydlighet rörande vad som

är fakta och vad som är fiktion. 

Har det förhållningssättet som publiken har till dokusåpor även påverkat synen på 

dokumentärfilmens roll i dagens samhälle? Frågan kan också ställas om det blir ett problem när en 

dokumentärfilm till sin form är sådan att dess tyngd ligger på dess spänningsskapande uppbyggnad, 

istället för på vad filmskaparen vill säga med filmen?  

Christian Metz skrev i sin text från 1968 att spelfilmen är “the king's highway of filmic 

expression”.66 Idag kan man få känslan av att filmare vill använda genre-beteckningen 

dokumentärfilm för att ge känslan av äkthet samtidigt som man använder the king's highway som 

uttrycksmedel. Jag uppfattar detta förhållningssätt som en trend i tiden. 

Innebär då detta att gränsen mellan fiktionsfilm och dokumentärfilm håller på att luckras 

upp?  Bjørn Sørenssen menar att i den klassiska dokumentärfilmen används berättelsen som ett 

retoriskt verktyg för att påverka publiken eller väcka den till insikt i någon fråga.67 Ingen av de 

recensioner jag hittat ställer frågan vilket syfte Bendjelloul har med filmen annat än att berätta en 

historia.  

 Bosse Lindquist menade i intervjun i Sveriges radios program Medierna 23 februari 2013 

att många dokumentärfilmskapare tar ganska lätt på sanningshalten i det de beskriver. Han menar 

att det journalistiska sanningskravet också bör ställas på dokumentären. Svenska filminstitutets VD 

Anna Serner hade en motsatt åsikt i samma program, att en bra berättelse är viktigast och att en 

dokumentärfilmare är en konstnär som måste använda olika medel för att skapa denna berättelse.68 

Då SFI beviljar bidrag till dokumentärfilmer och på så sätt påverkar vilka filmer som görs är är 

hennes uttalande extra intressant. 

Bill Nichols skriver i Introduction to Documentary om hur dokumentärfilm skiljer sig från 

fiktionsfilm genom att den handlar om den värld vi lever i och inte om en värld skapad av en 

regissörs fantasi.69 Är det kanske så att dagens publik hellre vill se en tillrättalagd värld i 

65 Sørenssen, Å fange virkeligheten, s. 303f.
66 Metz, s. 66.
67 Sørenssen, Å fange virkeligheten, s. 302.
68 Sveriges radio, Medierna, P1 2013-02-23, kl. 11.03.
69 Nichols, s. xiii.
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dokumentärfilmen än en mångfacetterad verklighetsskildring, och att dokumentärfilmarna anpassar 

sig efter detta? Dokumentärfilm har alltid varit tvungen att förhålla sig till proportionerna mellan 

budskap och berättelse, eller om man så vill, mellan argument och attraktion.  Min tolkning är att 

pendeln just nu svänger mot ett större fokus på att berätta historier som väcker känslor.

7. Dokumentärfilm och berättande

7.1 Internationell forskning

I inledningen till sin bok A New History of Documentary Film gör Betsy A. McLane en definition 

av vad som skiljer dokumentärfilm från fiktionsfilm och experimentfilm.70 Hon menar att 

dokumentärfilm till skillnad från fiktion traditionellt handlat om generella ämnen, inte om enskilda 

personers känslor och upplevelser. Hon skriver vidare att den effekt filmskaparen vill uppnå oftast 

är tvådelad, filmen ska vara estetiskt tilltalande och ge publiken insikt i den problematik 

filmskaparen vill visa på. Dokumentärfilmaren vill visa och tolka det som sker framför kameran för 

att informera om en händelse eller övertala betraktaren till att inta en viss ståndpunkt.

McLane skriver vidare att skådespelare sällan förekommer i dokumentärer utan de personer 

som filmas har anknytning till dokumentärfilmens innehåll. Vid editeringen sätts utvalda 

intervjusekvenser samman med annat filmat material och filmen ljudläggs. Detta görs på ett sätt 

som skapar de effekter filmskaparen eftersträvar.71

Filmforskaren Bill Nichols har i sin forskning kommit fram till att det finns flera 

huvudspår som dokumentärfilmare genom tiderna använt sig av för att skapa sin berättelse. De 

tidiga filmerna från 1920- och 1930-talet hade ett tydligt uppfostrande syfte, publiken skulle lära sig

något de inte visste tidigare eller påverkas att inta en viss ståndpunkt i olika frågor.72 

Den film som innebar starten för den engelsk-språkiga dokumentärfilmens historia 

anses vara Nanook of the North (Nanook, köldens son, Robert Flaherty, 1922). Filmen är en 

iscensättning av några inuiters liv, och spelades in i norra Kanada. Flaherty hade sociala ambitioner 

och ville ge filmpubliken insikt i hur det hårda livet som jägare såg ut, många av scenerna i filmen 

var dock arrangerade.73

Ordet documentary i samband med film användes första gången av John Grierson, som 

70 Betsy A. McLane A New History of Documentary Film, New York: Continuum international publishing group 2012.
71 McLane, s. 1f.
72 Nichols, s. 105ff.
73 McLane, s. 21ff.
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senare blev känd som grundaren av den brittiska dokumentärfilmsrörelsen. I en recension i New 

York Sun 1926 skrev han om Flahertys andra film Moana (1926): ”Of course Moana being a visual 

account of events in the daily life of a polynesian youth and his family, has a documentary value”.74

I mitten av 1930-talet växte en dokumentärfilmsrörelse med starka sociala 

ambitioner fram i Storbritannien, med John Grierson som drivande kraft, filmer som Housing 

Problems (Arthur Elton, Edgar Anstey, 1935) gjordes, som visade på hur bostadssituationen såg ut 

för många av Londons fattiga. Bill Nichols använder termen expository mode för filmer av denna 

typ, en svensk översättning kan vara förklarande dokumentärfilm. Filmskaparen ger sin iscensatta 

bild av verkligheten till åskådaren, tilltalet kallas ofta voice-of-god. 

Även totalitära stater som Sovjetunionen och nazi-Tyskland använde sig av 

dokumentärfilmens möjligheter för att skapa effektiv propaganda, genom skicklig klippning och 

montage skapade exempelvis Leni Riefenstahl filmen Triumph des Willens (Viljans triumf, 1935) 

utifrån nazisternas partidagar i Nürnberg 1934.75

Under samma tid existerade en annan typ av dokumentärfilm, Bill Nichols använder termen 

poetic mode. Filmskaparna stod nära den modernistiska avant-garde rörelsen, och filmernas 

uttrycksmedel är känslor och sinnesstämningar istället för retorik och fakta. Exempel på filmer är 

Regen (Joris Ivens, 1929) och Un chien Andalou (Den andalusiska hunden, Luis Buñuel, Salvador 

Dalí, 1929).76

På 1950-talet skedde stora tekniska framsteg vad beträffar filmutrustning, kamerorna blev 

betydligt lättare och ljud kunde spelas in vid filmtillfället. En rörelse som brukar kallas direct 

cinema växte fram, tanken var att dokumentärfilm skulle skildra händelser på ett objektivt sätt, 

filmaren skulle inte påverka händelserna framför kameran. Filmen skulle inte ha ett pedagogiskt 

eller uppfostrande syfte, i Bill Nichols terminologi kallas denna typ av dokumentärfilm för 

observerande (observational).77

Från 1960-talet och framåt har trenden gått mot att filmaren själv deltar i sina filmer, 

Bill Nichols använder termen participatory mode, bland filmer av denna typ kan nämnas Michael 

Moores filmer Bowling for Columbine (2003) och Sicko (2007). När filmaren vill att publiken ska 

reflektera över den dokumentära formen används ibland metoder som att i mitten av filmen visa att 

exempelvis tidigare intervjuscener inte är äkta, Nichols kallar detta för dokumentärfilmens reflexive

mode. Det finns även dokumentärfilmer som är djupt subjektiva där ett syfte med filmen ofta är att 

visa filmskaparens egen utveckling. Bill Nichols kallar detta för dokumentärfilmens performative 

74 McLane, s. 4.
75 Nichols, s. 105ff.
76 Nichols, s. 102f.
77 Nichols, s. 109ff.
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mode.

Det finns dock kritik mot Bill Nichols teorier, Stella Bruzzi skriver i New 

Documentary: a Critical Introduction  att hon med boken vill ge läsaren möjlighet att ifrågasätta 

etablerade teorier om dokumentärfilmens utveckling. Hon menar att Bill Nichols teorier är för 

didaktiska, att han menar att det finns en linjär utveckling från de tidiga dokumentärernas särdrag 

som voice-over och ett kraftfullt budskap till publiken från avsändaren, till dagens dokumentärer, 

som implicit är bättre och mer utvecklade. Bruzzi menar att det är en falsk kronologi. Hon skriver 

att Dziga Vertov experimenterade med filmiska uttrycksmedel redan på 1920-talet, där han 

ifrågasatte vad som är film och verklighet, och att många av dagens TV-dokumentärer använder 

uttrycksmedel som voice-over som introducerades på 1930-talet.78

7.2 Nordisk forskning

Mats Jönsson skriver om den tidiga dokumentärfilmen i Sverige i antologin Swedish Film. An 

Introduction and Reader. De första filmerna som visades i Sverige var dokumentära avfilmningar av

vad som hände framför den stationära kameran, många filmer importerades från andra länder. När 

ljudfilmen introducerades i slutet av 1920-talet blev filmen ett verktyg för propagandaapparater runt

om i världen, i Sverige visades politisk propaganda i valfilmer och nationalistisk propaganda i 

filmer beställda av staten. Även filmer med undervisning i uppförande och moraliskt 

förhållningssätt förekom. I dessa filmer var både voice-over och musik viktigt för att styra 

publikens tankar åt det håll filmskaparen åsyftade, musiken kunde användas för att känslomässigt 

förstärka bildens budskap.

Mot mitten av 1900-talet började svenska dokumentärfilmare som prins Wilhelm och

Arne Sucksdorff att filma natur och människor både på exotiska platser i omvärlden och i Sverige. 

Arne Sucksdorffs filmer var alltid känslomässigt starka och fyllda av ideologiskt patos i filosofiska 

diskussioner om förhållandet mellan människa och natur, Mats Jönsson menar att det gör honom 

relevant som filmskapare även idag. Sucksdorff vann en Oscar för bästa dokumentärfilm 1949 med 

filmen Människor i stad (1947).79

I Svensk Filmografi 7 skriver Karl-Ola Nilsson om 1970-talets svenska 

dokumentärfilm i kapitlet Förnekar ni historien drar vi den igen. Han skriver att ett vaknande 

intresse för samhällsfrågor gjorde att filmare sökte sig ut i verkligheten och lämnade fiktionsfilmen.

Enligt Nilsson var Svenska filminstitutets regler inte anpassade till den framväxande filmformen, så

78 Bruzzi, s. 1f.
79 Jönsson, s. 169f.
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det var svårt att få ekonomiskt stöd. Nilsson skriver att: ”Dokumentärfilmen hade ingen stabil 

ekonomisk bas. De flesta filmer var ett ekonomiskt vågstycke och filmskaparna hoppade tuva från 

finansiär till finansiär”.80

I Sverige var filmare under 1970-talet på plats och dokumenterade strejker och 

protester på olika håll, Nilsson skriver att filmarna i tidstypisk anda lierade sig med arbetare och 

fackliga rörelser gentemot arbetsgivare och stat, man hade ingen ambition att vara neutral. Under 

denna tid reste svenska filmare också ut i världen för att på plats göra film över människors villkor, 

ofta skildrar de förtryck från landägare och stat och hur människor organiserar sig i frihetskamp. I 

dessa filmer blir människorna synliga och publiken kan identifiera sig med dem, trots att de idag 

kan kännas överpedagogiska.81

Stefan Jarls mods-trilogi kan nog räknas till de mest framgångsrika 

dokumentärfilmerna i Sverige från slutet av 1960-talet till tidigt 1990-tal. I texten Från fluga på 

väggen till fluga i soppan: om Stefan Jarls modstrilogi gör Bjørn Sørenssen en analys av filmerna 

och Stefan Jarls arbetssätt som mellan de olika filmerna förändras i takt med samhällsklimatet. I 

Dom kallar oss mods (Stefan Jarl, Jan Lindqvist 1968) har filmskaparna till största delen använt en 

observerande uttrycksform.82 Bjørn Sørenssen skriver att detta anknyter till direct cinema- 

traditionen från 1950-talet där filmaren skulle vara osynlig, och inte påverka den filmade händelsen.

Scenerna med huvudpersonerna Kenta och Stoffe på T-centralen verkar vara hämtade ur 

verkligheten utan påverkan av filmskaparna.

I Ett anständigt liv (1979) har Jarl bytt arbetsmetod till vad Sørenssen med Nichols 

terminologi kallar expositorisk, filmen är ett kraftfullt angrepp på ett samhälle som inte bryr sig om 

sina olycksbarn. I denna metod använder man de tekniska berättargrepp i form av montage, voice-

over och musikval som behövs för att få publiken att ta till sig det budskap som filmaren vill visa 

på, att vissa sekvenser blir övertydliga spelar ingen roll. Sørenssen skriver att Stefan Jarl själv varit 

öppen med att han medvetet manipulerat publiken genom att skapa scener som framstår som direct 

cinema, men som i själva verket är regisserade.83

I den avslutande delen i trilogin, Det sociala arvet (1993) är Stefan Jarl själv med 

som protagonist vilket låg i tiden på 1980- och 1990-talet, när filmskaparens roll i 

dokumentärfilmen började att problematiseras. Sørenssen kallar detta för dokumentärfilmens 

reflexiva uttrycksform (i Bill Nicholsons terminologi reflexive mode).84 

80 Nilsson, s. 29.
81 Nilsson, s. 30f.
82 Bjørn Sørenssen, ”Från fluga på väggen till fluga i soppan: om Stefan Jarls modstrilogi” i Erik Hedling (red), 
Blågult flimmer: svenska filmanalyser, Lund: Studentlitteratur 1998, s. 149.
83 Sørenssen, ”Från fluga på väggen till fluga i soppan: om Stefan Jarls modstrilogi”, s. 156.
84 Sørenssen, ”Från fluga på väggen till fluga i soppan: om Stefan Jarls modstrilogi”, s. 160.
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7.3 Den klassiska Hollywood-filmens uppbyggnad

I The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960 studerar författarna 

David Bordwell, Janet Staiger och Kristin Thompson den klassiska Hollywood-filmen ur olika 

aspekter. I kapitlet Story causality motivation beskriver David Bordwell hur klassisk Hollywood-

film är uppbyggd utifrån tekniska grepp och utifrån historiens uppbyggnad. Han menar att den  

klassiska filmen består av tre olika system:

1. Narrativ logik. Beskrivning av händelser, samband mellan händelser och orsakssammanhang

2. Tid. I vilken ordning händelser inträffar och hur länge de håller på

3. Rum. Komposition, orientering

Bordwell skriver att tekniska parametrar som klippning och ljud kan fungera inom alla dessa 

system, filmskaparen kan med ljussättning och kamerarörelser fokusera på ett för sammanhanget 

viktigt objekt samtidigt som det omgivande rummet får djup och volym. Han skriver vidare att i en 

klassisk Hollywood film är dessa system sällan av lika vikt, den narrativa delen dominerar och får 

stöd av de temporala och spatiala systemen i filmen.

Distinktionen mellan story och plot är viktig, med story menas allt som händer i 

filmen i dess orsakssammanhang samt i dess temporala och spatiala system, med plot menas 

filmens uppbyggnad med scener, kamerarörelser, ljudläggning med mera. David Bordwell skriver 

att plot är det vi ser framför oss när vi tittar på en film, story är varje åskådares mentala 

konstruktion av filmens olika delar, uppbyggd utifrån varje persons tidigare erfarenheter. Ett 

exempel på detta är när händelser i en film visas i icke-kronologisk ordning, för att förstå filmen 

måste vi kunna rekonstruera storyn.85

Bordwell skriver att klassiska Hollywood-filmers uppbyggnad består av 

orsakssammanhang, konsekvens, psykologisk motivation, drivkraft att övervinna hinder och nå mål.

Karaktärscentrerad kausalitet är den klassiska berättelsens ramverk, enligt Bordwell, vilket innebär 

att karaktären definieras med ett antal specifika karaktärsdrag som förklarar dess handlingar. Detta 

motiv upprepas flera gånger i filmen av andra rollfigurer för att skapa karaktärens identitet 

gentemot publiken.86

För att beskriva hur en films narration skapas använder David Bordwell även 

termerna fabula och syuzhet. Dessa begrepp användes ursprungligen av ryska formalister och 

motsvarar de engelska termerna story och plot.87 Fabula är den historia som berättas i filmen och 

syuzhet är det sätt på vilket filmskaparen valt att organisera den. Exempelvis kan händelserna visas i

85 Bordwell, Staiger, Thompson, s. 12.
86 Bordwell, Staiger, Thompson s. 14f.
87 Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, Madison: University of Wisconsin press, 1985, s. 49f.
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icke-kronologisk ordning, historien presenteras bit för bit för publiken vilket skapar spänning. 

Denna metod används ofta i deckare och noir-film. Två historier eller fabula kan berättas parallellt i

en film genom klippning mellan olika scenerier. Filmskaparen kan också låta publiken följa vissa 

karaktärer under några scener för att sedan flytta fokus till en annan karaktär.88 En film kan 

exempelvis börja med att en person dör, hans historia berättas i flashbacks samtidigt som publiken 

även ser händelser i filmens nutid. Fabula är historien om personen i kronologisk ordning och 

syuzhet det sätt på vilket historien framställs i filmen. 

7.4 Analys

Hur förhåller sig då Searching for Sugar Man till de olika arbetssätt som dokumentärfilmare använt 

sig av från 1920-talet och framåt och till den svenska dokumentärfilms-traditionen? Om man 

inledningsvis studerar Betsy A. McLanes definitioner av vad som skiljer dokumentärfilm från 

fiktionsfilm så menar hon att dokumentärfilm traditionellt handlat om generella ämnen, att 

filmskaparen vill informera publiken eller få den att byta ståndpunkt. Hon skriver att filmskaparens 

mål ofta är tvådelat, förutom att vara estetiskt tilltalande ska filmen ge nya insikter till den 

problematik filmskaparen vill peka på. Dokumentärfilm kan också studeras utifrån dess form; hur 

har filmskaparen valt sitt material?

Om McLanes metod appliceras på Searching for Sugar Man så handlar filmen om en

enskild persons livsöde, men ger samtidigt en bild över hur isolerad befolkningen i Sydafrika var 

från omvärlden under apartheid och hur den amerikanska skivindustrin fungerade i början av 1970-

talet. Dock verkar huvudsyftet med filmen vara att skapa en gripande berättelse, med ett mått av 

spänning. Rörande filmskaparens tvådelade mål, så är någon större önskan att visa på en 

problematik inte tydligt i filmen, den är dock estetiskt tilltalande.

Om man använder Bill Nichols terminologi vid studie av filmen så är termen 

expositorisk eller förklarande den term som kommer närmast. Bendjelloul verkar inte ha någon 

önskan att endast observera händelser utan att påverka, utan filmen är sammanställd utifrån ett urval

av material från intervjuer och arkivfilmer som monterats så att de tillsammans bygger den historia 

som regissören vill skapa. Angående Nichols term participatory så hörs Bendjellouls röst vid några 

tillfällen i filmen, men annars är han inte synlig i filmen. Regissören reflekterar inte heller över 

filmen eller varför han skapar just den filmen. Bill Nichols använder termen poetic mode för att 

beskriva filmer där regissören arbetar med känslor och sinnesstämningar istället för med retorik och

fakta, Searching for Sugar Man är faktabaserad, även om publiken får se de fakta som Bendjelloul 

88 Bordwell, s. 15f.
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valt ut, och i en ordning kalkylerad för att ge en viss effekt. Slutligen använder Nichols termen 

performative mode för filmer som visar filmskaparens egen utveckling, vilket inte kan sägas vara 

fallet med Searching for Sugar Man. 

Malik Bendjelloul har utifrån förmodat många timmar av potentiellt användbart 

filmmaterial valt ut korta sekvenser. Där filmmaterial har saknats har man på flera ställen i filmen 

använt animeringar. Bill Nichols skriver: ”Filmmakers make use of the interview to bring different 

accounts together in a single story. The voice of the filmmaker emerges from the weave of 

contributing voices and the material brought in to support what they say”. 89 Detta kan man tolka 

som att en skicklig dokumentärfilmares röst genomsyrar filmen utan att voice-over behöver 

förstärka budskapet.

I avsnittet om nordisk forskning refererades till Karl-Ola Nilsson som beskrev hur svenska 

dokumentärfilmare på 1970-talet hade svårt att få finansiering till sina projekt, vilket stämmer in på 

den verklighet som Malik Bendjelloul beskriver. Nilsson beskriver vidare hur svenska filmare reste 

ut i världen på 1970-talet för att filma sociala orättvisor, Bendjelloul reste ut i världen på 2000-talet 

för att hitta spännande berättelser.

Searching for Sugar Man har inte så mycket gemensamt med Stefan Jarls filmer, som

drivs av ett kraftfullt patos, bortsett från att Jarl i Ett anständigt liv skapar effekter genom montage, 

klippning och ljudläggning på samma sätt som Bendjelloul. Den ligger ännu längre ifrån den senare 

Det sociala arvet där Jarl själv medverkar som protagonist.

Från ovanstående analys av hur Searching for Sugar Man förhåller sig till olika typer

av dokumentärfilm kan slutsatsen dras att den mest liknar en dokumentärfilm av expositorisk typ, 

en berättelse har sammanställts utifrån arkivmaterial och nyfilmade intervjuer. Historiskt sett hade 

denna typ av film sin storhetstid före 1980- och 1990-talets mer introspektiva filmer, som Jarls Det 

sociala arvet, där regissören medverkar i filmen och publiken görs medveten om problematiken vad

beträffar att skapa en dokumentärfilm utifrån ett urval av material. Vad som problematiserar 

användandet av termen expositorisk är att Bendjelloul inte driver någon tes i filmen, Searching for 

Sugar Man berättar en historia utan ett vidare syfte att informera eller påverka publiken.

Om man applicerar David Bordwells beskrivning över den klassiska Hollywood-

filmens uppbyggnad på Searching for Sugar Man, så består filmens plot till största delen av 

nygjorda intervjuer varvade med arkivmaterial, det finns också några animerade scener samt en 

iscensatt scen i en bar där Sixto Rodriguez spelade i slutet av 1960-talet. Vid scenbyten mellan olika

länder anges platsen med textskylt för att publiken ska kunna orientera sig rumsligt. Olika sceners 

temporala placering, det vill säga vilken tid scenen beskriver, tydliggörs i ett fall genom att Detroit 

89 Nichols, s. 109.
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1968 står på en textskylt, och i ett annat fall genom att den intervjuade personen visar fotografier 

från 1970-talet. Sixto Rodriguez musik ackompanjerar hela filmen, och är ofta ämnesmässigt 

synkroniserad till de bilder som visas.  

I Searching for Sugar Man får publiken storyn förklarad för sig under filmens gång, 

personer som träffat huvudkaraktären Sixto Rodriguez berättar om sina minnesbilder av honom, 

personer i Sydafrika som aldrig träffat honom berättar om den tid i Sydafrika när hans musik höll 

upprorsandan vid liv hos befolkningen. Ett orsakssammanhang i filmen skulle kunna vara att 

Rodriguez var en tillbakadragen artist som inte kunde marknadsföra sig själv, det skivbolag han var 

knuten till misslyckades. Konsekvensen blev att han fortsatte arbeta som grovarbetare, trots en stor 

musikalisk begåvning. Den psykologiska motivationen var att han trots allt fortsatte spela sin 

musik, drivkraften i filmen ligger både hos de sydafrikaner som lyckas hitta honom och hos 

Rodriguez som äntligen får uppfylla sin dröm om att sprida sin musik.

David Bordwell skriver att spänning skapas i deckare och noirfilm genom att historien 

presenteras bit för bit för publiken. Ledtrådar släpps efterhand och håller publikens nyfikenhet vid 

liv. I Searching for Sugar Man byggs spänning och intresse hos publiken upp på samma sätt genom 

olika frågor som ställs av de intervjuade personerna i filmen. En sådan fråga är varför Sixto 

Rodriguez inte slog igenom i USA, denna fråga upprepas i filmens inledning med några minuters 

mellanrum av två skivproducenter. Publiken får inte något svar på frågan, utan endast antydningar 

som att Rodriguez var mexikan men framträdde med amerikansk musik. Då dessa scener 

ackompanjeras av Rodriguez musik förstärks budskapet till publiken, något gick väldigt fel med 

hans musikaliska karriär när denna musik inte nådde publiken. Nästa fråga i filmen ställs utifrån en 

sydafrikansk synvinkel, var kom Rodriguez ifrån? Här vet publiken redan svaret, och kan följa 

sydafrikanernas väg till svaret. För att lösa denna fråga försöker sydafrikanerna följa var pengarna 

från skivförsäljningen i Sydafrika tagit vägen, detta är nästa fråga. Inte heller denna fråga får något 

entydigt svar i filmen, alla spår pekar dock mot Sixto Rodriguez skivbolag i USA. Publiken kan nu 

lägga till sin bild av att Rodriguez inte fick det erkännande han borde fått att han också blev lurad 

på stora summor pengar. 

En fråga som inte ställs i första delen av filmen är om Sixto Rodriguez lever. I stället antyds 

att han tagit livet av sig under ett musikframträdande. För publiken kommer det lika överraskande 

som för de sydafrikanska detektiverna att han faktiskt lever. Detta avslöjande kommer ca 40 

minuter in i filmen. Efter detta kan man säga att filmens andra del följer där den växlar spår från 

historisk gåta till en mer känslomässig skildring som har sin klimax i den konsert Rodriguez gör i 

Sydafrika 1998.

Utifrån Bordwells beskrivning av processen från nyfikenhet till överraskning så hålls 
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publiken i spänning ända fram till avslöjandet att Sixto Rodriguez lever. Den första hinten om 

självmord följs efter ett avsnitt med bakgrundsberättelser av en mer detaljerad beskrivning av det 

det skulle gått till, kopplat till en fejkad tidningssida.

Man kan säga att publiken anammar de känslor som de sydafrikanska fansen har. När de är 

nyfikna och vill veta mer vill också publiken göra det. När de är lyckliga känner publiken samma 

känsla.

David Bordwell skriver att en karaktär i en film måste definieras med vissa 

karaktärsdrag. I Searching for Sugar Man berättar intervjuade personer genom hela filmen om hur 

Sixto Rodriguez vill leva enkelt och att han bor kvar i ett hus utan elektricitet i Detroit, i 

sluttexterna står att han ger bort det mesta han tjänat på konserterna i Sydafrika till släkt och vänner.

Man kan säga att en persona skapas utifrån en verklig person, där vissa drag 

förstärks. Den bild som publiken får av personen Sixto Rodriguez är skapad av Malik Bendjelloul. 

Att musikern Rodriguez är tillbakadragen och frikostig har säkert sin grund i verkligheten, i filmen 

används dock dessa drag som ett dramaturgiskt grepp för ge publiken en enhetlig bild av honom 

som person och skapa ett drama i filmen, där frågan om vad som hände med pengarna från 

skivförsäljningen i Sydafrika lämnas obesvarad. Implicit blev han lurad av smartare personer som 

utnyttjade hans idealism och generositet. Utifrån ovanstående genomgång av filmens uppbyggnad, 

så valde regissören en form som skapade spänning i historien. Detta innebar troligen att det som 

skulle stört denna uppbyggnad och skapandet av en persona som publiken kan identifiera sig med, 

inte fick plats in filmen.

8. Slutsatser och diskussion

8.1 Slutsatser

I denna studie av Searching for Sugar Man har jag försökt placera filmen i sitt historiska 

sammanhang utifrån hur den förhåller sig till andra typer av dokumentärfilmer till sin uppbyggnad 

och sitt ämne, och kommit fram till att den mest liknar en expositorisk film, som Bill Nichols 

använder begreppet. Den saknar ett klassiskt formgrepp som voice-over, men Bill Nichols menar att

urvalet av röster skapar en väv som ändå förmedlar det filmskaparen vill berätta. I Searching for 

Sugar Man uppfattar jag att Malik Bendjelloul vill förmedla en berättelse om ett människoöde, 

skildrat av de personer som intervjuas i filmen. Utifrån David Bordwells användande av termen 

syuzhet menar jag att den också visar på de möjligheter en filmskapare har att organisera sitt 
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material på olika sätt.90 Om Sixto Rodriguez liv är filmens fabula eller story så har Bendjelloul valt 

en syuzhet eller plot som ger filmen en form som påminner om uppbyggnaden av en deckare. Malik 

Bendjelloul har själv i en intervju sagt att han ville att filmen skulle ha en deckarartad 

uppbyggnad.91 Han skulle kunna valt att organisera sitt material på ett annat sätt och från början 

berättat att Sixto Rodriguez levde, och gjort en film utifrån hans egen berättelse. 

Detta visar på vilka möjligheter dokumentärfilmskapare har med att forma den bild 

av verkligheten som publiken ser. Uppenbarligen tyckte inte Bendjelloul att Rodriguez karriär i 

Australien skulle passa in i filmens fabula, den nämns inte ens i förbigående eller i filmens 

eftertexter.

Jag har även studerat filmen ur ett receptionsteoretiskt perspektiv, och bland annat 

tagit upp forskning angående indexeringens betydelse för hur publiken förhåller till vad som visas. 

När en film marknadsförs som en dokumentärfilm har publiken vissa förutfattade förväntningar och

föreställningar om filmens sanningshalt. Det är intressant att notera att flera recensenter rådde sina 

läsare att inte läsa på om Sixto Rodriguez faktiska historia innan de sett filmen, för att upplevelsen 

på så vis skulle bli större. Detta kan tolkas som att berättelsen utan alla fakta kan ses som en fiktion,

men med budskapet från filmskaparen om att filmen är en skildring ur verkligheten.

Christian Metz menar att publiken tolkar film utifrån inlärda kulturella koder vilket 

kan betyda att Searching for Sugar Man ger publiken en konnotation till den klassiska Hollywood-

filmen, där den missförstådde hjälten i slutet av filmen ändå vinner. David Bordwells beskrivning 

av fiktionsfilmens klassiska uppbyggnad förstärker detta intryck.

Både Betsy A. McLane och Bjørn Sørenssen talar om att dokumentärfilm skiljer sig från 

fiktionsfilm genom att den vill ge nya insikter till filmpubliken. Bjørn Sørenssen menar att det är 

argumentet; påståendet om den värld vi lever i, som skiljer dokumentärfilm från fiktion. Han menar 

att dagens reality-TV är hårt regisserad dokumentärfilm utan argument, vilket gör att den närmar sig

fiktion, utan att göra detta tydligt för publiken.

8.2 Diskussion

Min tanke efter att ha gått igenom det material som jag refererar till i uppsatsen är om det skett en 

förskjutning i autenticitetsbegreppet inom dokumentärfilmen. När recensenterna, som kan sägas 

spegla dagens publiks referensramar, menar att filmen ger en bättre upplevelse om man inte känner 

till fakta, så betyder ju det att publiken inte vill veta något om sanningshalten i filmen. Man kan 

fråga sig om det idag mellan dokumentärfilmskapare och publik finns ett kontrakt där vi väljer att 

90 Bordwell s. 49f.
91 Söderlund.
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föreställa oss att det vi ser är sant, en parallell till den ”suspension of disbelief” som råder när vi ser

fiktionsfilm. För att anknyta till denna frågeställning så menar Åsa Bergström i sin text att det 

saknas en diskussion bland svenska forskare om hur genregränserna luckras upp både när det gäller 

dokumentärfilm och TV-produktioner. Intervjuerna med dokumentärfilmare som Hanne-Li 

Lundmark och Sofia White presenterade gav intrycket att man ville väcka känslor hos publiken och 

att man bland annat använde influenser från fiktionsfilm.

Man kan ställa frågan om det är influenser från reality-TV som påverkat både publik 

och dokumentärfilmare på så sätt att berättelsen blivit det viktigaste på bekostnad av autenticitet och

argument. Finansieringsformerna för dokumentärfilm är också intressanta att studera- är det lättare 

att få finansiering till sin film om man som dokumentärfilmare fokuserar på att skapa en bra 

berättelse än om man vill påvisa en orättvisa i samhället? 

 

8.3. Förslag på vidare forskning

Denna studie gör inget anspråk på att ge en heltäckande bild över hur situationen ser ut idag. Jag 

tycker till exempel att det skulle vara intressant studera recensioner av andra dokumentärfilmer 

samt att göra intervjuer för att få en bild av hur publiken ser på vikten av autenticitet, men det ligger

utanför denna uppsats omfång. Jag hoppas dock att uppsatsen väckt tankar som kan leda till vidare 

forskning inom området.
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