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1. Inledning 

Dokumentärfilm är en berättarform som berättar om verkligheten och om olika fenomen samt 

om olika människors verklighet. Denna rapport handlar om subjektiv 

dokumentärfilmsproduktion. Dokumentärfilmen Sista Generationen? En film om renskötselns 

konflikter är en film som är subjektivt berättad. Detta för att i dokumentärfilmen har jag valt 

att belysa ett ämne som jag ser som underrepresenterad i media. Inom exempelvis 

nyhetsmedia måste producenten ta upp båda sidorna som står mot varandra för att inte bli 

partisk. I Sista Generationen? En film om renskötselns konflikter är berättarens (min) åsikt väl 

synlig. Denna dokumentärfilm är på experiments stadium eftersom att denna dokumentärfilm 

inte kan visas i public service (SVT) som står för opartiskhet och objektivitet.  Jag som 

berättare har valt att stå på samma sida som han som har huvudrollen. Detta för att jag som 

berättare vill att filmen ska ha en subjektiv vinkel och att den som tittar ska förstå att jag som 

producent tycker likadant som den renskötaren som filmen handlar om. Ett problem med 

denna dokumentärfilm är att kunskapen kring renskötseln är hämtat utifrån mina egna 

erfarenheter samt min familjs erfarenheter av renskötseln. Jag som berättare ändå har ett 

försprång för att som berättare vara renskötare och kunna berätta om hur det känns när 

exempelvis ett rovdjur tar din ren eller hur det känns när det exploateras på våra betesmarker 

är det lättare att bli trovärdig. Dessa förkunskaper kring ämnet gör speakertexterna 

informativa och känslosamma och jag får tittaren att tänka efter hur det egentligen känns för 

en renskötare att genomgå alla olika problem som kommer med moderniseringen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur berättarteknik fungerar i praktiken. 

Genom Bill Nichols teorier om berättartraditioner ska jag lära mig att förstärka ett subjektivt 

berättande. Dokumentären Sista Generationen? En film om renskötselns konflikter är filmen 

som ska ge svar på mina frågeställningar. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur gör jag för att få ett subjektivt berättarperspektiv att fungera på ett aktuellt sätt i 

dokumentärfilmen?  
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Delfrågor: 

Vilka karaktärer förstärker det subjektiva berättandet? 

Vilka bildmotiv förmedlar det subjektiva berättandet? 

Vilka konflikter används för att skapa en dramaturgi? 

Vilka slutsatser kommer berättaren fram till? 

 

1.3 Avgränsningar 

Dokumentärfilmen är ett praktiskt sätt att se hur det fungerar att vara producent för en 

subjektiv film. Det är den gestaltande delen som är huvuddelen av arbetet. I rapporten 

kommer du få läsa lite om hur film och tv- produktion fungerar, men arbetsmetoden för den 

gestaltande delen är bärande i rapporten. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten är uppbyggd på det sättet att du i första kapitlet får en bakgrund om hur film- och 

tv- produktion fungerar samt om olika dokumentärgenrer och hur Bill Nichols ser på 

subjektivitet. I andra kapitlet som är den bärande stommen i rapporten får du veta om hur min 

produktion av dokumentärfilmen har sett ut. I sista kapitlet diskuterar jag kring mitt arbete 

med den gestaltande delen. 
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2. Film- och tv-produktion 

2.1 Vad är film? 

Film är enligt Bone och Johnson (1997) ett budskap som producenten vill få fram.”This 

person, the filmmaker, has used film as the medium for communicating the idea. When you 

understand the message, communicating has taken place.”  (Bone & Johnson 1997:2) Det 

finns fem förklaringar till varför film är populärt. Det första argumentet är att du lätt blir 

involverad i händelsen eftersom du sitter skönt framför en skärm och bara tittar. Det andra 

argumentet är att du känner att det händer på riktigt eftersom du ser det som händer just då. 

Det tredje argumentet är att filmkulturen är en del av vår populärkultur och influerar mycket 

av det vi gör och pratar om. Det fjärde argumentet är att film gör att vi människor kan fly från 

vår egen vardag för en stund även om film inte är på riktigt men den känns som på riktigt. Det 

femte och sista argumentet är att film är kul att titta på (Bone & Johnson 1997:3 ff.). 

 

2.2 Vad finns det för filmgenrer? 

Enligt Bone och Johnson (1997) är det svårt att skilja mellan olika filmgenrer. Detta på grund 

av att vissa genrer går in i varandra. De tar upp ett exempel, vad är det för skillnad mellan 

tecknad film och animerad film, finns det någon skillnad? (Bone & Johnson 1997:34) De 

genrer Bone och Johnson (1997) tar upp är science fiction, komedi ,Western, fantasy, 

tecknad/animerad film, äventyrsfilm och musikalfilm. Dessa sju filmgenrer är de som dem 

anser är huvudkärnan i att dela in filmer i genrer. Dessa genrer är fortfarande inte alla genrer 

som finns, utan Bone och Johnson (1997) menar även att dokumentärfilmer, 

experimentfilmer, kunskapsfilmer, naturfilmer och historiskafilmer bör nämnas. 

 

2.3 Hur är en film uppbyggd? 

Enligt Bone och Johnson (1997) måste du förstå hur en film är uppbyggd innan du kan se 

olika slags filmer och tycka dem är bra. En film redigeras i bitar och läggs ihop som 

producenten vill och med detta vill då producenten skapa en mening genom en filmsekvens 

(a.a 1997). Bone och Johnson (1997) drar upp ett exempel på en sekvens: 

Första scenen: Vi ser en man i ett rum som går mot dörren och öppnar dörren 
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Andra scenen: Vi ser mannen inne i en bil på en trafikerad gata 

Tredje scenen: Vi ser en mycket kort sekvens mindre än en fjärde dels sekund, där mannen 

som vi sett tidigare pratar argt med en kvinna. 

Fjärde scenen: Den tredje scenen övergår sakta till den fjärde scenen där mannen kommer 

fram till en byggnad där mannen kliver av och skyndar sig in i byggnaden.  

Bone och Johnson (1997) menar att vi ser den här sekvensen av fyra scener som realistiska 

även om vi inte sett det som hänt mellan alla scener. Enligt dem har vi bara sett några få 

sekvenser av någons liv i dessa fyra scener, men vi ser dem fortfarande realistiska eftersom vi 

kan relatera till dem scenerna i det verkliga livet. Filmproducenter skapar en film på det sättet 

att de vill övertyga tittaren att det är realistiskt det du tittar på samt att film skaparen använt 

sig av visuella och filmiska tekniker för att kommunicera fram ett budskap (a.a 1997). ”When 

the filmmaker has completed shooting the footage, the film is cut into many hundreds, 

sometimes thousands, of pieces and then edited and assembled” (Bone & Johnson, 1997:83). 

 

2.4 Dokumentärfilm 

Enligt Bill Nichols (1991) drar en dokumentärfilm uppmärksamheten till ett problem, ett 

argument eller till ett koncept som är kärnan i dokumentärfilmen. Han menar även att en 

dokumentärfilm ser vi inte som en serie med bilder och historia, utan en dokumentärfilm tar 

fram även ett historiskt perspektiv som bygger upp vårt samhälle.  För att förstå vad det finns 

för olika dokumentärfilmsgenrer kan det därför vara bra att förstå Bill Nichols sex olika 

representationsformer.  

Den poetiska representaionsformen kännetecknar ett abstrakt bildspråk, bygger på stämning 

snarare än fakta, källmaterialet är verklighetsbaserat och den formen gränsar ofta till fiktion. 

Den förklarande representationsformen kännetecknar fakta mer än estetik, där finns en 

berättarröst, bilderna är mindre viktiga än berättelsen och den lämnar ofta utrymme för 

ifrågasättande. 

Den observerande representationsformen kännetecknar observation istället för deltagande, 

den undviker dramatisering och etiska problem uppstår väldigt lätt. 
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Den deltagande representationsformen kännetecknar att filmaren deltar aktivt, undviker 

berättarröst, använder endast intervjuer och intervjuer kombineras med arkiv material. 

Den reflexiva representationsformen kännetecknar relationen mellan filmare och publik, den 

fokuserar hur verkligheten skildras och ifrågasätter dokumentärfilmens realism. 

Den performativa representationsformen kännetecknas av att den använder den subjektiva 

vinkeln, representerar ofta olika sociala grupper och ifrågasätter termen kunskap (Nichols 

1991). 

 

2.5 Subjektivitet i dokumentärfilm 

För att förstå subjektivitet i dokumentärfilm måste du förstå vad som menas med point of 

view. Dokumentärfilms teoretikern Bill Nichols (1991) förklarar att detta är ett sätt att filma. 

Point of view är som att filma en film med någons ögon. Jag har försökt att göra en film som 

är min point of view och därmed har jag försökt att skapa en subjektiv film. Point of view är 

hur någon ser på ett fenomen, en konflikt, ett argument m.m. (Nichols 1991). 
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3.  Arbetsmetod 

En dokumentärfilmsproduktion är en produktion som är ett processarbete. Det är idéarbete, 

researcharbete, planeringsarbete för filmning samt filmning och redigering. 

 

3.1 Dokumentär idé 

Sista Generationen? En film om renskötselns konflikter är en filmidé som väcktes av många 

olika orsaker. Jag ville framför allt visa hur en renskötare har det i dag. Vad det innebär att 

vara renskötare i Könkämä sameby, Sveriges nordligaste sameby? Det finns olika konflikter 

mellan renskötare och icke renskötare. Enligt min pappa (huvudperson i dokumentären) har 

han alltid upplevt att renskötsel inte ses genom en renskötares ögon av någon annan än av 

renskötaren. Jag tyckte detta lät väldigt intressant och ville därför göra en film om hur han ser 

på renskötarlivet och vilka konflikter han möter varje dag som renskötare samt hur han ser på 

framtiden för mig och mina syskon. Eftersom jag är uppväxt med renskötsel i mitt liv, tyckte 

jag att det skulle vara kul att göra en film som handlar om något som jag alltid brytt mig om. 

Min idé med filmen är att visa min och pappas syn på renskötsel parallellt med varandra. Idén 

är att min voice-over kommer vara det jag känner och tänker kring renskötseln som näring. 

Det som pappa berättar i intervjutillfällena är hans känslor och tankar samt kunskap om hans 

liv som renskötare. 

 

3.2 Hur presenterades idén till huvudpersonen? 

Det började med att jag berättade för pappa att jag ville göra en film om rennäringen. Han var 

först skeptisk till det för att filmer som han har sett om renskötsel inte har speglats på det 

sättet som han känner inför konflikter och renskötselnäringen. Dessa filmer som pappa har 

sett har enligt honom speglat verkligheten genom någon annan än renskötaren själv. När jag 

förklarade att filmen ska handla om praktisk renskötsel genom hans ögon tyckte han att det lät 

roligt att få vara med i en sådan film. Jag la upp en plan för honom om hur vi skulle filma och 

vad jag ville filma. Han tyckte det var ett roligt uppdrag att få vara med i en sådan film och 

därför valde han att ställa upp som huvudperson i filmen. Under filmningen insåg jag att alla i 

min familj kommer att vara med passivt samt aktivt då renskötseln är ett familjeföretag. Jag 

fick prata med hela familjen och efter många om och men övertalade jag alla 
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familjemedlemmar att vara med. Trots att jag fick några krav med filmningen skadade det inte 

filmens idé. Det var endast krav att jag inte skulle filma andra än pappa i situationer där 

konflikterna är stora för att skydda dem från att hamna i konflikt med andra i samhället och att 

jag inte fick filma för privat. Jag gick med på det för att jag känner att detta inte påverkade 

min idé. 

 

3.3 Researcharbetet 

Jag intervjuade pappa flera gånger innan jag började filma för att kunna lägga upp en 

storyboard. Han berättade om hur han såg på renskötseln. Hur han har upplevt renskötseln för 

20 år sen och hur han upplever renskötseln idag. Genom hans kunskaper och tankar kring 

renskötseln kunde jag bygga upp en förståelse för hans tankesätt kring renskötsel. Planeringen 

av hur filmen kommer att bli började växa till en färdig bild under den här researchprocessen. 

Min pappa berättade om renskötselns olika förutsättningar. Han förklarade att renskötseln för 

20 års sen var betydligt billigare eftersom då var inte tekniken lika utvecklad som den är idag 

och renskötselns modernisering har först börjat bli uppenbar under 2000-talet. Pappa 

förklarade under researchintervjuerna att renskötseln inte riktigt hunnit med moderniseringen. 

Han berättade att i vissa samebyar har de börjat testa att ha GPS sändare på renarna för att 

kunna se på datorn var renhjorden är. Pappa förklarade att även om du kan se på datorn var 

renarna befinner sig måste du känna till varje träd och varje berg i ditt område för att hitta rätt 

ute i renskogen. Han menade att tekniken har utvecklats mycket fort och renarna ändrar sig 

inte efter oss människor, utan vi renskötare måste anpassa oss mellan ett traditionellt och ett 

modernt liv. Genom att intervjua pappa innan filmningen kunde jag komma fram till att min 

pappas största bekymmer är om renskötseln verkligen överlever moderniseringen. 

 

3.4 Inspelningsfasen – Hur har jag filmat? 

Under första inspelningen hade jag med mig Lisa Marie Kristensen som var fotograf och jag 

agerade som reporter. Det kändes konstigt eftersom jag och min pappa aldrig har varit i den 

situationen att vi haft en kamera med oss, en fotograf som lyssnat vad vi sagt och att jag ställt 

frågor. Intervjusituationen blev mer som en fråga – svar intervju och det hade jag inte tänkt 

mig från början. Eftersom jag anser att en dokumentär är en skildring av någons liv tyckte jag 

det blev för mycket regisserat under första filmningen när jag hade en fotograf med mig. 



11 

 

Pappa var nervös och det märktes under intervjun, han sa inte saker som jag redan hört honom 

berätta om tidigare för mig och mina syskon. Det var exakt dem delarna jag ville berätta om i 

min film, det han alltid har berättat om för mig och mina syskon. Detta tog jag hänsyn till när 

den andra inspelningsfasen började. Då var det jag som filmade och det blev mer som en helt 

vanlig dag som dokumenterades genom en filmkamera. Dessutom var inte pappa lika nervös 

och kameran gjorde inga hinder för situationer där jag frågade om olika företeelser samt 

konflikter inom renskötseln. Det som jag valde att göra under resten av inspelningen var att 

använda kameran mer som ett sätt att dokumentera händelser. Som Bill Nichols (1991) 

förklarar i sina representationsformer kan olika dokumentärer vara olika filmade och jag valde 

den delen där jag som fotograf/filmare inte deltar aktivt. I renskogen körde jag egen skoter för 

att kunna stanna och filma, och eftersom jag hittar där själv behövde inte pappa vänta på mig 

utan han arbetade som vanligt. Tredje inspelningen var uppe i fjälls på sommaren, på 

kalvmärkningen. Där använde jag kameran på samma sätt som på den andra inspelningen för 

att skildra verkligheten på ett så pass naturligt sätt som möjligt. På den tredje inspelningen 

blev intervjusituationerna mycket mer naturliga eftersom pappa hade vant sig vid kameran 

och han berättade på det sättet som han brukar göra vardagligt när det inte finns någon kamera 

som dokumenterar det han säger. Han är en mycket bra berättare och kan bygga upp en 

historia dramaturgiskt och han får med känslorna i tonläget. Det har han alltid varit duktig på, 

eftersom samer har en berättartradition och uppe i fjälls där det inte finns media att ta del av 

lyssnar du ofta på berättelser om olika människor och om renskötselarbetet. Pappa har en 

fallenhet för att berätta dramaturgiskt och detta har jag då tagit hänsyn till i filmningen och i 

intervjusituationerna. Jag har bara sagt att jag vill veta om rovdjur, då har han berättat om det 

på sitt sätt. Inga frågor ställdes utan han berättade själv. Under första inspelningen, som jag 

inte är nöjd med, var det inte så, där ställdes det frågor som pappa svarade på och så fortsatte 

jag med nästa fråga. Sista intervjun var under hösten då var det en fråga - svar intervju, detta 

för att jag behövde veta om vissa saker och behövde bara kortfattade svar. Samt för att dessa 

svar endast skulle ge mig mer fakta om vissa konflikter för att kunna bygga upp historien i 

redigeringen senare. 

 

3.4.1 Val av användning av stativ 

Stativet är ett av de viktigaste verktygen inom filmbranschen för att bilderna ska kunna bära 

en film, en människa orkar inte se på en film som har bilder som inte står stilla. Sista 
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Generationen? En film om renskötselns konflikter, är en film som inte är som alla andra 

filmer. Uppe i fjällen under sommaren hade jag ingen möjlighet att ta med mig stativet för att 

det blev för tung packning eftersom jag var med uppe i fjällen i tre veckor. Min pappa får på 

något sätt väldigt mycket kameraskräck när det tas fram verktyg som han inte har sett tidigare 

och då blir hans berättarteknik påverkad. Medvetet valde jag att inte använda stativ för att 

hans berättelser är dem som bär filmen. Det fanns dessutom situationer då jag inte kunde 

använda stativet. Det var tillfällen då jag skulle filma rörliga saker, som djur och barn, som 

inte väntar på en tills man ställt upp ett stativ. Ett barn är svårt att filma eftersom barn inte 

lyssnar på regissering lika mycket som en vuxen och djur gör som dem vill. Dessutom tog jag 

också hänsyn till att jag inte ville regissera utan bara dokumentera sakerna som händer runt 

omkring. Det finns en situation där jag valde att använda stativ, det var under 

intervjusituationen som var den allra sista intervjun. Pappa hade hunnit bli vanvid kameran 

och hans berättarteknik påverkades inte längre på samma sätt som det gjorde i början av 

inspelningsfasen. Vissa bilder i filmen är skakiga, men bättre det än inga bra bilder alls. Detta 

är medvetet. Samtidigt blir filmen enligt mig inte lika uppstaplad och den känns inte 

regisserad när vissa filmsekvenser är sakiga och inte helt perfekta. 

 

3.4.2 Tekniska problem – under filminspelningen 

Det har funnits stunder då ingenting har fungerat. Under en bra filmsekvens som jag skulle 

filma uppe i fjälls, tog batteriet slut och eftersom jag inte hade med mig extra batteriet i 

väskan kunde jag då inte filma det. Det har varit problem med vitbalansen, även om jag ställt 

om den för varje nytt ljus det har blivit, blev sekvensen med den sista intervjun för ljus. 

Intervjupersonen är i fin färg, men bakgrunden har blivit utfrätt. Detta har jag försökt rätta till 

i redigeringen men det har inte lyckats eftersom bilden då blivit röd eller blå och 

intervjupersonen fått en lustig färg. Därför har jag i redigeringen valt att inte göra något åt det, 

för att låta intervjupersonen vara i sin rätta färgnyans. 

 

3.4.3 Praktiska problem – under filminspelningen 

Det har funnits problem som att skotern har slutat fungera när jag varit kvar ensam för att 

filma. Detta har jag då fått reparera så gott det gått själv för att ta mig hem igen. Det har varit 

stunder då pappa har haft tid för att göra intervjuer, men där jag inte haft det. Därför har våra 
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tidsplaner ofta krockat med varandra. Dessutom har det varit väldigt dyrt för mig att filma en 

dokumentär i Könkäma sameby (Sveriges nordligaste sameby) när jag på halvtid jobbat i 

Kiruna och på halvtid studerat i Piteå. Ibland har det funnits helger då jag egentligen borde ha 

filmat, men då jag varit tvungen att var i Piteå för att kunna klara av studerandet. 

 

3.5 Intervjutillfällen– Val av plats under intervjun. 

Intervjuerna skedde tre gånger. Första intervjun gjordes under första filmningen, där hade jag 

kameraman. Hon valde platsen, köket, eftersom det är i köket jag och pappa umgås och 

känner oss mest bekväma i. Andra intervjutillfället var under andra filmningen. Där valde jag 

en dag då vi inte hade mycket att göra med renskötselarbetet för att pappa kunde slappna av 

och kände ingen stress över någonting och detta gjorde då att det kändes som en bra tid. 

Intervjun gjordes utomhus eftersom det skulle visa miljön och för att bilden blev väldigt fin. 

Tredje intervjun gjordes under hösten då tog jag med pappa ut i ett rengärde för att han skulle 

kunna förklara bildligt hur vägen stör flyttningen när vi ska ha i rengärde. Alla dessa tre 

platser har en anknytning till min pappa och alla dessa tre platser har varit valda med 

eftertanke för att kunna få ut känslor från pappa. Människor är bäst på att förklara sina känslor 

när de ser miljöer som berör dem och när de känner sig hemma. 

 

3.6 Bortvalda scener - hänsyn till familjen 

Det finns filmsekvenser jag valt att inte ha med i den färdiga produktionen för att det blivit för 

privat. Det finns filmsekvenser där jag varit tvungen att ta hänsyn till övriga familjen. Om 

filmen säljs till ett bolag och visas i hela Sverige kan det vara skadande att ta med en sekvens 

där någon precis har vaknat och går i långkalsonger. Detta kan skada en person på det sättet 

att personen kan bli mobbad för att inte ha ordnat till sig inför kameran. Jag tycker det är 

viktigt att den privata sfären förblir privat, men att filmen är personlig det tycker jag är okej.  

Och med hänsyn till min idépresentation för familjen har jag känt att jag måste hålla mig 

inom de ramarna och inte göra en helt annan film än som jag sagt. Då hade min trovärdighet 

sjunkit både som familjemedlem och journalist. Familjen gick med på att låta mig filma i 

situationer som har med gemenskap och renskötselarbetet att göra. Jag har i filmen endast 

tagit med sådana sekvenser som håller sig inom de ramarna.  
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3.7 Årstiderna – Varför är sommaren den bärande stommen i filmen? 

Under ett helt år har jag filmat, under vissa årstider har jag valt att filma hela tiden och under 

hösten har jag inte filmat på grund av att jag varit i Piteå. Sommaren som är renskötselns 

absolut viktigaste tid är den bärande stommen i filmen. Kalvarna är renskötarens största chans 

till att behålla antalet renar detta för att under ett år kan man räkna med att du måste sälja 

vissa renar för att gå runt som företag, rovdjuren tar sin del och naturen tar sin del. Detta gör 

då att kalvarna är en mycket viktig del inom renskötseln. Kalvarna föds inte med ett renmärke 

i örat utan när den följer sin mamma som redan har ett renmärke ser man vem det är som äger 

renen. När man vet det kan man kasta fast kalven och märka den till sig om den följer 

mamman som har ditt märke i örat. Alla konflikter som uppstår under hösten, vintern och 

våren skadar de dräktiga vajorna (gravida renar) som ska få sina kalvar i maj som är 

kalvningsmånaden (förlossningsmånaden). Under vintern är renen inställd att spara energi och 

när den då blir jagad av rovdjur eller blir störd av skoterkörning kan den då dö av stress på 

grund av att renen inte är inställd på att röra sig så pass mycket som den är van vid under 

sommaren. På sommaren syns då hela årets störningar i bland annat kalvantalet. Ju mindre 

kalvar, ju mindre pengar för renskötaren. Därför har jag valt att ha sommaren som den 

bärande årstiden i filmen för att där syns störningarna som har pågått under vinterhalvåret. I 

filmen finns det intervjuscener som är tagna på vintern, men som handlar om sommaren. 

Dessa intervjusituationer har jag då valt att använda eftersom det som sägs är så pass viktigt 

för handlingen i filmen. Om tittaren fastnar för handlingen i filmen, som jag vill att den ska 

göra, kommer inte dessa intervjusituationer göra tittaren förvirrad på grund av att årstiderna 

hoppar från sommarbilder till vinterbild och sen tillbaka till sommarbilder igen. 

 

3.8 Förarbetet inför redigeringen 

Struktureringen av filmen började med en storyboard. Där skrev jag ner det viktigaste och 

försökte skapa en röd tråd. Detta gjorde jag först på ett stort vitt ritpapper för att kunna se 

filmen på ett papper. Under samma tid satt jag och gick igenom 15 inspelade band för att 

skriva ut vad varje band handlade om. Detta för att kunna hitta de bilder jag behövde i 

redigeringen. Inför första redigeringsdagen så fanns det saker som jag skrivit ner på pappret 

som jag senare ansåg inte skulle vara med för att det förstörde mitt berättarperspektiv. Därför 
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strukturerades filmen upp på en whiteboard istället för att kunna ändra på det jag skrivit. 

Struktureringen är viktig inför en dokumentärfilm. För om ingenting finns strukturerat då 

fungerar inte redigeringen i praktiken, utan allting blir förvirrat och du måste först då börja ta 

ställning till vad berättelsen ska handla om. När du har en mall om hur det ska se ut är det 

lättare att hämta ut bilderna som du ska använda. Samtidigt som bilderna är lätta att hitta 

bland allt material, är det lätt att få till en bra dramaturgi eftersom det redan finns någonting 

du kan falla tillbaka på om någonting går fel och du måste börja om igen. Under förarbetet 

inför redigeringen ringde jag upp två musiker. En samisk musiker och den andra en 

musikerstudent på institutionen för musik och medier. Av den samiska musikern fick jag två 

låtar med bra text, som passade till filmens handling, eftersom det var det jag hade beställt av 

honom. Av musikstudenten beställde jag anslagsmusik som skulle förmedla en känsla, han 

fick se på bilderna som skulle finnas med i anslaget och han fick en förklaring av 

dokumentärfilmen skickad till sig (se Bilaga). Utifrån detta skapade han anslagsmusik till min 

film. Under förarbetet skev jag även ner två idéer till speakertexterna som jag senare skulle ha 

mycket bra användning av.  

 

3.9 Redigeringsprocessen 

Renens årscykel är indelad i åtta årstider (vårsommar, sommar, höstsommar, höst, höstvinter, 

vinter, vårvinter, vår) och utifrån detta har jag byggt upp dokumentären Sista Generationen? 

En film om renskötselns konflikter. Råmaterialklippningen där du väljer ut vilka bilder som 

ska användas och inte användas, där gör du en gallring. Detta påverkar dokumentärens 

utseende. Dokumentär som betyder skildring av verkligheten blir klippt i smådelar för att sen 

sättas samman så att producentens berättelse stämmer överens med bilderna. Här nedan följer 

processen och problematisering av hur bilderna och historian hänger ihop. 

 

3.9.1 Bilderna i filmen 

Först har jag skapat en förväntan för publiken. ”Det dramaturgiska anslaget skapar förväntan 

inför fortsättningen” (Bergström 2007:17). I anslaget har jag som första bild extrem närbild på 

eld, därifrån blir det en övergång till en äldre mans ögon som går som en övergång till ett litet 

barn som säger där är morfar. Jag har försökt att skapa känsla med dessa bilder. Jag vill att 

bilderna skapar två frågor du vill få svar på; Vem är mannen som barnet kallar för morfar och 
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vad kommer hända med barnet? I första stycket byggs det upp en presentation av konflikterna. 

Dessa konflikter har jag valt att inte visa på bild för att då hade det som kallas för kaka på 

kaka fenomenet uppstått. I en speakertext ska du inte berätta det som syns i bild för att då blir 

det exakt samma upplevelse både genom synen och hörseln och det ska inte få hända i tv. Om 

detta händer hade filmen passat mer som ett radioprogram för att du som tittare ska få två 

upplevelser i en film (voodoofilm.org). Bilderna har jag bestämt ska vara helt fristående från 

konflikterna för att jag vill visa det som är idag och det som kan försvinna en dag på grund av 

exploateringar. Dokumentärfilmen är en fråga om huvudpersonen är den sista generationen. 

Det är på grund av detta som jag har valt att ha bilder på endast det som talar för en vacker 

natur och att du som tittare kan tänka dig en framtida renskötsel. Mina filmsekvenser kan man 

placera in i det som Bill Nichols förklarar för den poetiska representationsformen där bilderna 

talar för estetik. Men jag har medvetet valt att balansera upp estetiken med min egen 

subjektivitet. Det subjektiva i bilderna syns inte eftersom dessa bilder hade kunnat finnas med 

i andra filmer som är objektiva. Det är mina speakertexter som lyfter upp det subjektiva 

berättandet.  

 

3.9.2 Karaktärerna – vilka tankar finns bakom detta?  

Min pappa och min systerdotter har huvudrollerna i filmen. Pappa är den personen som lever 

med renskötseln idag och som berättar om renskötsellivet. Jag valde att ha med ett barn i 

filmen för att ett barn väcker känslor och min tanke med filmen är att väcka känslor. Jag valde 

att ha med barnet i början av filmen för att hon ska väcka känslorna i början och när hon har 

gjort det kommer min pappa in och berättar om hans egen syn på renskötseln. Hur han ser på 

renskötseln och vad han tror kommer hända nu framöver. Barnet är med och väcker känslorna 

om hur det kommer gå för henne i framtiden. Renarna väcker känslor och låter tittaren skapa 

frågor och tankar kring hur det är för djuren när deras betesmarker tar slut. 

 

3.9.3 Speakertexterna 

Jag har valt att berätta om hur jag känner kring det som händer med renskötseln. Jag har 

medvetet valt att bygga upp mina speakertexter med konflikterna jag ser som de största hoten 

mot renskötseln idag. Dessutom har jag varit mycket varsam med att inte peka ut någon 

speciell i det jag säger. Utan jag har försökt att balansera upp det med att det är den offentliga 
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sektorn som måste förändras och att de måste förstå en renskötare för att det ska bli bättre. Jag 

har medvetet valt att inte ta med statistik i form av att räkna upp hur mycket vindkrafts 

exploateringar det finns inom renskötselområdet, hur många gruvor det finns och hur mycket 

rovdjur det är. Detta har jag valt att inte berätta för att det varierar mycket mellan olika 

samebyar. Vissa samebyar har problem med rovdjuren och andra med exploateringen inom 

deras betesområden. Jag har försökt att få med alla konflikter i speakertexterna, men samtidigt 

har jag varit tvungen att välja att berätta om konflikter vi har inom vår sameby. Det är dem 

konflikterna som lyfts fram i min dokumentärfilm eftersom att dokumentären är subjektiv. 

Som jag tidigare förklarat är min dokumentärfilm min point of view. Med hjälp av min voice-

over (speakertexterna) förstärker jag mitt subjektiva berättande ännu mer. I voice-overn har 

jag valt att lägga till laddade ord, att kalla ett rovdjur för tjuv kan kallas för en laddad mening. 

Detta har jag gjort medvetet för att förstärka mitt subjektiva berättande. Genom att använda 

laddade ord i voice-overn har jag då varit tvungen att välja bort att visa konflikterna i bild. 

Detta för att då hade det blivit för mycket av konflikterna och mina karaktärer som är väldigt 

personliga hade försvunnit för tittaren.  

 

3.9.4 Berättarteknik 

Berättartekniken är viktig inom journalistik. Om du inte fångar upp tittaren direkt, då kommer 

tittaren välja en annan kanal för att se något den är intresserad av. Berättartekniken kan du 

använda dig av genom bilder och text. Bilderna måste tilltala tittaren samtidigt som det som 

sägs i filmen måste tilltala. Det jag har gjort för att göra min berättarteknik ännu mer 

intressant är att jag har använt mig av berättartekniken jag har fått gratis hemifrån, den s.k 

samiska berättartraditionen (ur.se) och genom min 

mediekommunikationsvetenskapsutbildning.  

Dokumentärfilmen Sista Generationen? En film om renskötselns konflikter byggdes upp 

genom att jag som producent hade en historia att berätta, men för att få historien att låta 

trovärdig använde jag mig av min pappa som jobbar inom renskötseln idag. Han berättar 

fakta, men samtidigt använder han sig av att uttrycka fakta på ett sådant sätt som blir 

känslomässigt. Jag bygger upp en förväntan genom mina speakertexter som ska komma till en 

kulmen ungefär i mitten av filmen för att sen i slutet komma till en slutsats.  
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3.9.5 Val av medarbetare i redigering 

Redigeringen har jag valt att göra alldeles själv. Detta för att få den subjektiva vinkel som är 

tänkt för denna film. Om jag valt att ha med någon i redigeringsprocessen hade filmen kunnat 

bli en helt annan film. Detta för att jag under tiden jag filmat, skrivit ner de viktigaste delarna 

i varje DV-band. När jag satte mig i redigeringen fanns det redan en berättelse klar på papper, 

det var bara bilderna som skulle väljas ut för att passa till berättelsen. Om det hade funnits 

med någon i redigeringsprocessen, tror jag att berättelsen som jag redan hade klart hade 

förändrats eftersom vi hade haft olika värderingar och tankar. Jag som är uppväxt med 

renskötseln, ser konflikterna varje dag och kan bygga upp en film som är trovärdig genom 

denna kunskap. Om jag haft med någon i redigeringen som inte sett detta varje dag kunde 

filmen istället ha blivit en film om hur huvudpersonen överlever detta. Min film skulle handla 

om konflikterna och om de människor som kan påverka renskötseln på ett positivt och ett 

negativt sätt – politikerna. Samtidigt som det saknades ett bollplank i redigeringsfasen, fanns 

det istället ett sätt för mig att kunna sväva ut och tänja på mina egna gränser. Utan att få kritik 

som hade kunnat stoppa idéerna som växte under redigeringsprocessen. Utan en 

redigeringspartner har varit både på gott och ont. Det positiva är att jag har valt alla scener 

och alla intervjuer utan någon påverkan från en redigeringspartner. Det har blivit min 

berättelse. Det negativa med att inte ha en medarbetare är att jag inte kunnat fråga att, är den 

här intervjubilden bättre än den, är den här helbilden bättre än den. Detta har gjort att jag inte 

kunnat få feedback och argumentation som hade kunnat påverka filmens innehåll till det 

bättre.  

 

3.10 Översättningsprocessen 

Det började med att jag lyssnade igenom allt i filmen för att kunna få en uppfattning om vad 

som verkligen var viktigt att få med i översättningen. Det jag insåg när jag skulle skriva in 

översättningen i fältet på redigeringen var att jag inte kunde översätta ordagrant. Detta för att 

då hade ingen haft en chans att hinna läsa allting. Samtidigt måste det se fint ut grafiskt. På 

vissa ställen har jag fått korta ner på tiden där översättningen ska ligga för att det inte ska se 

fult ut visuellt. På grund av detta har jag då tagit ställning till att den som tittar kanske inte 

hinner läsa allt om den inte läser fort, men om det inte ser bra ut visuellt förstörs filmen 

eftersom mycket av filmens budskap får du genom att se på bilderna. Om du inte ser bilden 
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kan du inte förstå filmen på samma sätt som den som sett bilderna. Översättning är ett sätt 

som är svårt eftersom det aldrig kan bli helt exakt, men användbart för att människor ska få 

berätta på sitt eget modersmål.  
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4. Slutdiskussion 

Genom att ha använt mig av min point of view och voice-over i dokumentärfilmen har jag 

kunnat lyfta fram ett subjektivt berättande. Jag har försökt lyfta fram konflikterna på ett eget 

sätt eftersom jag har valt att inte använda mig av ett bildberättande som visar tydligt 

konflikterna. Jag har istället valt att låta bildberättandet vara en historia som visar 

renskötarens vardag, renskötsel i praktiken. Detta gjorde jag för att jag vill visa min bild av 

hur renskötseln fungerar. I min voice-over förklarar jag istället konflikterna. Jag menar att det 

är viktigt att låta filmen förbli en film och inte låta en film bli ett radioinslag. Jag anser att om 

man både med röst och med bild visar exakt samma sak hade filmen istället fungerat bättre 

som en radiodokumentär. När jag har valt ut vilka som ska vara mina huvudkaraktärer i 

filmen har jag utgått ifrån att det måste finnas en konflikt mellan dessa två. Min pappa som är 

renskötare idag och hans dotterdotter är perfekta som huvudkaraktärer i filmen. Min pappa 

och min systerdotter skiljs åt av konflikterna. De älskar varandra men får inte leva samma liv 

på grund av alla konflikter som sätter käppar i hjulet för renskötselns överlevnad. Genom att 

skilja dem två åt har jag försökt att få ett känslomässigt tillstånd hos tittaren och genom att ha 

tittaren i ett känslomässigt tillstånd kan man få dem att se konflikterna ännu bättre. Jag har 

valt dessa huvudroller för att båda två är starka personligheter och båda uttrycker det jag vill 

få fram av filmen. 

Jag har även valt att använda mig av ett bildberättande där djur finns med. Det djur har 

gemensamt med barn är att de väcker känslor. Jag vill att min film ska vara en känslomässig 

film och det har jag försökt lyfta upp med hjälp av djur och barn i bild. Barn och djur är de 

som kommer bli mest drabbade av konflikterna. Djuret förlorar betesmarker och dör ut. 

Barnen som ska ta över renskötseln i framtiden har ingenting att starta ett renskötselföretag 

med om konflikterna tar död på renarna och förstör betesmarkerna. 

Jag har använt mig av de fem största konflikterna en renskötare har gentemot övriga samhället 

för att kunna bygga upp en spännande dramaturgi. När pappa berättar om länsstyrelsemannen 

som inte såg renarna, där har filmen hunnit fram till en kulmen. Där försöker jag konkretisera 

det problemet som min pappa känner och bär med sig varje dag. Att en renskötare ser sina 

problem, men ingen annan förstår dem. Genom att ta med den sekvensen kan jag styrka det 

jag säger i en av speakertexterna; när du förstår hur en renskötare tänker kan du förstå 

konflikterna. Den här länsstyrelsemannen förstod först skoterkörningskonflikten när han fick 

se hur skoterkörningen påverkade renarna. Jag vill att tittaren ska få en mersmak av att ta reda 
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på hur de olika konflikterna påverkar renskötaren. Jag vill att tittaren själv ska få tänka till 

kring hur en renskötare egentligen upplever dagens renskötsel och att tittaren genom både 

mina voice-overs och pappas intervjusekvenser får en närmare bild av hur en renskötare 

tänker. 

Under arbetet har jag bara använt mig av en kamera och det har varit både på gott och ont. 

Ibland har jag under redigeringen saknat bilder som jag hade haft om jag valt att ha med mig 

en fotograf som också hade filmat samtidigt som jag har filmat. Detta har gjort att vissa 

filmsekvenser jag har med i den färdigproducerade filmen inte är dem filmsekvenserna jag 

egentligen hade velat ha exakt där dem ligger just nu. Men utifrån det jag känner har jag ändå 

lyckats bra med att göra en film utan att ha haft ett produktionsteam. Ett gott tips till alla som 

någon gång i framtiden planerar på att göra en dokumentärfilm. Ha ett produktionsteam, där 

ni har olika positioner. Ha en producent, en fotograf, en redigerare, en översättare och 

eventuellt ett bollplank som absolut inte har någonting med filmen att göra. Detta underlättar 

produktionen och gör att du själv inte kommer ha ansvar över allting som du gör. Jag tycker 

att mitt arbete har varit lärorikt och jag kommer att kunna använda det i min portfolio när jag 

söker jobb. Detta har gett mig en inblick i hur det är att vara producent och vad det innebär att 

vara stressad men att kunna stressa ner sig själv. Examensarbetet är min kick ut i arbetslivet 

där jag i framtiden kommer att veta hur du lägger upp en idé och hur du producerar en större 

produktion. I detta arbete har även min journalistutbildning varit mycket bra att ha i bagaget 

för att genom den har jag fått många användbara tips och trix. 
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Bilaga  

 

DOKUMENTÄRFILMS PRESENTATION TILL MUSIKERNA  

SOM PRODUCERADE MUSIKEN TILL FILMEN 

 

IDÉ: FILM OM KONFLIKTER (SUBJEKTIV) 

FRÅGESTÄLLNING: HUR ÄNDRAS UPPFATTNINGEN OM FILMEN MED MÄNNISKORS 

OLIKA BAKGRUNDER? 

HANDLING: RENSKÖTSELN ÄR EN NÄRING SOM STÅR I KONFLIKT MED ÖVRIGA 

SAMHÄLLET. VAD GÖR EN RENSKÖTARE SOM KAN VARA DEN SISTA 

GENERATIONEN SOM ARBETAR MED DET?  

ANSLAGSBILDER: SOMMARBILDER FRÅN FJÄLLS  

BILDERNA SOM SKA FINNAS MED I ORDNING: ELD, PAPPAS ÖGON, EN LITEN 

FLICKA SOM SÄGER ATT DÄR ÄR MORFAR. RENAR I GÄRDET PAPPA MED, 

INTERVJU MED PAPPA, BARA RENAR I RENGÄRDET. 

TÄNKT KÄNSLA I FILMEN: DENNA FILM SKA VARA EN FILM SOM INFORMERAR OCH 

BERÄTTAR OM EN RENSKÖTARES KONFLIKT MED ÖVRIGA SAMHÄLLET, MED EN 

BERÄTTARE SOM SJÄLV VET HUR DET ÄR OCH HUR DET KAN BLI. MENINGEN MED 

ATT HA MED EN LITEN FLICKA ÄR ATT VÄCKA KÄNSLOR ATT DET INTE ÄR MIN 

PAPPA SOM ÄR MEST DRABBAD UTAN DET ÄR DEM SOM TAR ÖVER EFTER HONOM 

SOM KOMMER ATT TA SMÄLLEN. EN FILM OM ETT MÄNNISKOÖDE SOM KAN SLUTA 

ILLA BEROENDE PÅ VAD DEM I STOCKHOLM PÅ RIKSDAGEN BESLUTAR. 

 


