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Syftet med föreliggande studie är att utifrån en jämförelse av tre dokumentärer undersöka om, 

och hur det finns skillnader i framställningen av omständigheterna som kom att utgöra första 

världskriget och hur dessa skillnader i så fall ser ut. Studieobjekten är The Great War (1964), 

The Pity of War (2014) och The Necessary War (2014). Studien har ett didaktiskt perspektiv i 

det att den syftar till att bidra till en didaktisk diskussion kring att använda dokumentärfilm i 

undervisningen. 

Med utgångspunkt i teoribildning om dokumentärfilm av Bill Nichols klargörs vad de 

skillnader som dokumentärfilmerna visar sig ha utifrån den tid vardera dokumentärfilm 

tillhör. För den didaktiska diskussionen definieras begreppet historiemedvetande. 

Studiens resultat visar att det finns en skillnad i hur vardera dokumentär framställer 

omständigheterna. Till viss del beror detta på om dokumentären är producerad på 1960-talet 

eller 2010-talet men också de historiska teoribildningar som ligger bakom dokumentären. 

Därav kan det te sig problematiskt hur man nyttjar dokumentärfilm i undervisningen och att 

de därav lämpar sig väl som perspektiv på hur undervisningen för källkritik kan genomföras. 

Nyckelord: Dokumentärfilm, första världskriget, Storbritannien, historiemedvetande 
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1. Inledning 

Problematiken kring dokumentärfilmer rör dels dess mottagande och den trovärdighet som 

den tilldelas av allmänheten i konjunktion med dess stora spridning i och med dess 

distribution via televisionen och internet. Inte minst med tanke på att hela tv-kanaler fokuserar 

på just dokumentärer eller "reality"-serier. Många människor ser på dokumentärfilm och kan 

riskera att tolka mediet som "faktafilm" där en sann bild ges. 

Dokumentärfilm och spelfilm med historisk sättning är den främsta förmedlaren av historia 

idag. Tittarsiffrorna för en dokumentärfilm är mycket större än de för en populärhistorisk bok, 

och de som ser på spelfilm med historiskt tema är än större. (Rosenstone, 2006, s. 22) 

Nittonhundratalet är dokumentärfilmens århundrade trots att dokumentärfilmen lever i 

skuggan av spelfilmen. (Sörenssen, 2003, s. 6) Samtidigt är trovärdigheten hos befolkningen 

gentemot dokumentärfilmer, utifrån en studie genomförd i USA,  hög och jämställs med 

böcker med historisks tema (Snickars & Trenter, 2004. s. 11-14) Den bild som allmänheten 

får av historien är, med utgångspunkt i föregående påstående, starkt förknippat med vad som 

visas i dokumentärerna. Det kan leda till en problematik med avseende på felaktig 

historiekunskap eller tvetydlig bild av verkliga skeenden av historien som sprids till tittarna. 

Detta problematiseras vidare då en generell bild av dokumentärfilm som förtroendebärare 

leder till att man ej nödvändigtvis ifrågasätter den bild av historien som faktiskt förmedlas i 

dokumentären. (Rosenstone, 1995. s. 15) 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv är det därför relevant att studera just dokumentärfilmers roll 

inom undervisningen. Om inte försiktighet råder hos pedagoger kan dokumentärfilm enbart 

stanna upp i rollen som faktaförmedlare i filmformat och fungera som ett roande komplement 

till undervisningen i stort. Att på ett sådant sätt, okritiskt visa dokumentärfilm för eleverna, 

säkras den föreställning som finns hos allmänheten i stort, att dokumentärfilm skulle visa den 

sanna bilden. Istället måste man utgå från källkritiska kriterier och problematisera 

dokumentärfilmer i sig och därifrån bredda undervisningen och kontinuerligt problematisera 

bruket av historia inom medier då dokumentärfilm, i och med dess stora spridning, har en stor 

roll i utvecklandet av elevernas historiemedvetande. (R, Rosenstone, 1995. s. 16-18) 
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1.1 Genomgång av litteratur 
Nedan följer en översikt över den forskning som tidigare gjorts på fältet och däri en allmän 

redogörelse kring dokumentärfilm i syfte att avgränsa begreppet och definiera 

problemområden som bör tas i beaktelse i bearbetningen av just dokumentärfilmer. 

David Ludvigsson har i sin avhandling gjort ett betydande inslag till vad han menar är ett litet 

utbud av tidigare forskning på ämnet, såväl nationellt som internationellt. Främsta intresse för 

Ludvigsson är att undersöka vilka faktorer som påverkar framställningen av det förflutna i 

historiska dokumentärfilmer samt vilka valmöjligheter det finns för producenterna av dessa 

filmer. Detta med motivation i att det kan vara problematiskt att studera enbart 

dokumentärfilmen utan att ta hänsyn till produktionen och producenten själv. Ludvigsson 

visar att de faktorer som kan påverka produktionen av en dokumentärfilm i någon bemärkelse 

är starkt bundna till just själva producenten. Ofta rör det sig om den intellektuella samtiden, 

frihet inom denna utifrån budget samt produktionsbolagets vilja men också det intresse eller 

den kunskap som producenten har eller tar till sig under produktionens gång. Moraliska 

influenser för tiden gällande politik eller andra skeenden kan också ligga till grund för ett 

påverkat slutresultat. Samtidigt påverkas hur produktionen är utformad gällande moraliska, 

estetiska eller  kognitiva faktorer. (Ludvigsson, 2003. s. 356) Utöver detta visar Ludvigsson 

på en problematik i det teoretiska fältet kopplat till dokumentärfilmen där kategoriserandet av 

sådan film tenderar att skilja sig forskare emellan. (Davidsson i Kulturarvens dynamik, 2005. 

s. 250-259) 

I Ludvigssons avhandling använder han metodiskt en kvalitativ innehållsanalys av de 

dokumentärfilmer han studerat. Han kartlägger innehållen såsom fakta, berättelse och analys 

och därefter inkluderat de tillvägagångssätt på vilket dessa förmedlas. Dessa tillvägagångssätt 

är i främsta hand bilderna som visas, tillsammans med filmmusiken. (Ludvigsson, 2003. s. 28-

30) Ovanstående metod ligger till grund för hur analysen av dokumentärfilmerna för denna 

studie kommer gå tillväga, vilket utvecklas under metodkapitlet nedan. 

En dokumentärfilm är inte en direkt avspegling av verkligheten. Snarare är dokumentärfilmer 

en representation av nutiden. Det är problematiskt att finns en gemensam definition för 

dokumentärfilmer i och med den bredd som finns inom genren, därmed beror definitionen av 

dokumentärfilm på relationen och jämförelsen med andra typer i filmmediet. (Nichols, 2001. 

s. 20-21) Däremot skiljer sig dokumentärfilmen i sitt format delvis i att det finns ett tydligt 
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ämne bakom görandet av en dokumentärfilm, vanligtvis offentliga frågor är de som 

behandlas, till skillnad från spelfilm. (McLane, 2012. s. 1-2) 

Pelle Snickars och Cecilia Trenter har påvisat dokumentärfilmen i sitt audiovisuella utförande 

som en framträdande förmedlare av historia. Utifrån detta får dokumentärfilmen en lika stor 

roll i formandet av de historiska föreställningarna hos de som tar sig till den. Snickars och 

Trenter påvisar vidare problematiken kring dokumentärfilmen och dess format och menar att 

det skett en dramatisering i utformandet av dokumentärfilmer i att framställandet sker utifrån 

vad man förväntar sig av en spelfilm. Snickars och Trenter skriver om problematiken om 

dokumentärfilmer som sanningsbärare där de menar att även dokumentärfilm i sitt själva 

framställande är objektiva och är snarare olika sätt att se på ett skeende. Denna uppfattning 

från åskådarnas håll om att dokumentärfilm skulle vara objektiva verk delas av andra.  

(Snickars & Trenter, 2004. s. 11-14) 

Robert A. Rosenstone har ett liknande resonemang till ovanstående gällande 

dokumentärfilmens dramatisering och menar att många likheter finns med spelfilm och att 

dokumentärfilm tenderar att accepteras som mer sanningsbärande än just spelfilm med 

historiskt tema. Rosenstone menar också att all medierad historia innehar samma problematik 

gällande dess trovärdighetsgrad eftersom de samtidigt är formade utifrån den diskurs och de 

normer som råder, vilket såväl kan innefatta produktionsfaktorer, och därmed formas för att 

passa in i tiden. (Rosenstone. 2006. s. 22-24 & Davidsson, 2003. s. 68) 

Dokumentärfilmens utformning gällande dramatiseringar delar många likheter med fiktiv film 

i skenet av att dokumentärfilm tenderar att accepteras som mer sanningsbärande än just 

spelfilm med historiskt tema. Rosenstone lyfter likaså fram element kring själva 

historieberättandet som kan fungera som förmedlare av historien, såsom ljud och känsla. 

(Rosenstone. 2006. s. 30) 

I vilket avseende dokumentärfilm använder specifik retorik i syfte att övertyga tittaren om att 

omforma sin förståelse för sociala och historiska skeenden menar Paula Rabinowitz att det har 

skett en gradvis utveckling över tid. Självklart har dokumentärfilm vilat på uppfattningen om 

dess position som sanningsbärare vilket ligger till grund för genren. Dokumentärfilm vilar 

likaså på retorik i syfte att övertyga och omforma. Till stor del har dokumentärfilmen närmat 

sig spelfilmen i sin dramatisering som ett steg i att mer effektivt kunna övertyga tittaren om 

det dokumentärfilmen förmedlar. Samtidigt som dokumentärfilmen är beroende av visuellt 
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meningsskapande. (Rabinowitz, 1993. s. 1-2) Användandet av en röst är för dokumentärfilmer 

en gemensam nämnare, ofta talar filmen också tillsammans med användandet av bild och ljud. 

Det faktum att dokumentärfilmer också är representationer av vår värld syftar till att hjälpa 

oss förstår hur dokumentärens framställande blir realitet genom användandet av röster, bilder 

och ljud. (Nichols, 2003. s. 43) 

I många avseenden, menar Raack, är skriven historia otillräckligt då det gäller att förmedla 

historia och film. I hanterandet av ljud, bild och dynamiken i film kan man efterlikna det 

verkliga livet mer än skriven litteratur. Därav kan dokumentärfilm i detta avseende ses som en 

mer effektiv förmedlare av dåtiden vilket kan avspeglas i dokumentärfilmens popularitet som 

främsta historieförmedlare. (R, J, Raack i Rosenstone, 2006. s. 25) Samtidigt menar Ian Jarvie 

det motsatta i att film omöjligt kan inkludera all den information som är nödvändig för att 

konstruera en dåtid. Snarare är det en produkt av kolliderande åsikter historiker emellan som 

format förståelsen för dåtiden. (Ian Jarvie, i Rosenstone, 2006. s. 27) 

Skenföreställningen gällande uppfattningen att dokumentärfilmer är sanningsförmedlare är 

problematisk, både i allmänhet samt i klassrummet. Men också speciellt med tanke på den 

stora spridning som dokumentärfilmer kan ha idag via televisionen och internet. (Rosenstone, 

2006, s. 28) Bill Nichols (1991, s. 30-31) menar att människor ofta tror att dokumentärfilm 

med historisk anknytning är ett objektivt journalistiskt verk med stark sanningsgrad. Ett stort 

ansvar läggs därmed på den som ser dokumentärfilm att ifrågasätta innehållet vilket inte alltid 

är sant. Med tanke på avgränsningar i produktionen av filmen så blir dokumentärfilmen alltid 

bara en gestaltning av verkligheten och en representation av vår samtida värld. (Nichols. 

2003. s. 43) 

Med bakgrund i ovanstående är alltså de dokumentärfilmer som undersöks i denna uppsats 

inte representativa för de verkliga händelserna utan är båda formade av sina respektive 

produktioner och de tankar och motivationer som ligger bakom görandet av filmerna. Hos 

filmskaparen finns det ofta ett starkt ändamål som kan ligga bortom syftet att enbart informera 

åskådaren om ett visst skeende ur ett visst perspektiv vilket bör tas i beaktelse och något som 

Nichols påpekar vidare nedan. (McLane, 2012, s. 1-2) 

Nichols menar att en dokumentärfilm är en sammansvävning av tre historier, filmens, dess 

skapares och åskådarens. Med filmen åsyftar vi här själva manus som utgör filmens berättelse. 

Då vi ser på filmen blir vi medvetna om att det finns en skapare bakom och dess tidigare verk 
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blir relevant, liksom tankar på huruvida det kan finnas bakomliggande orsaker eller motiv till 

filmen. För det tredje är det utifrån våra egna erfarenheter som vi ser filmen med perspektiv 

och motiv som vi med hjälp av tolkar och tar till oss filmen. Åskådare tenderar också att hitta 

det de vill eller behöva hitta i film oberoende av vad filmen faktiskt erbjuder. Speciellt då det 

handlar om dokumentärfilm är våra förväntningar av högsta relevans, exempelvis våra 

erfarenheter eller tidigare kunskaper om ett ämne som ligger till grund för hur väl vi tar till 

oss filmens berättelse. (Nichols, 2003. s. 61-64) 

Varför dokumentärer vilar på en ständigt närvarande berättarröst ligger i problematiken med 

att presentera abstrakta koncept på film. Att genom bild framställa abstrakta koncept är 

problematiskt dels då åskådaren utifrån sin bakgrund tolkar det abstrakta olika och dels hur 

film enbart ger exempel snarare är koncept. Däri ligger motiveringen att en berättarröst 

används för att guida åskådaren till korrekt tolkning av det audiovisuella materialet. (Nichols, 

2003. s. 65) 

I framskrivande av hur dokumentärfilm tolkas av tittaren bör det även vara av relevans att 

påpeka hur framställande av filmmaterial i en dokumentärfilm syftar till att skapa en större 

bild av exempelvis krig eller etnicitet. Det bör påpekas att generalisering är en del i hur 

dokumentärfilmer, tillsammans med unika inblickar i historien som står i stark kontrast till 

just generaliseringar, organiserar sig för att kunna påverka åskådaren. Samtidigt är 

dokumentärfilmer goda användare av metaforer i sina framställningar, vilket Nichols menar är 

något som är nödvändigt då man som åskådare relaterar filmens skeende med sitt eget liv. 

(Nichols, 2003. s. 66 & 73) 

1.2 Problemområdet 
Utifrån ovan presenterade litteraturkapitel där tidigare forskning kring dokumentärfilm och 

vad dokumentärfilm förmedlar till sin tittare presenteras finns det utrymme för att här 

motivera den följande studien. I vad som faktiskt undersökts tidigare avhandlas dels de 

faktorer som omger och formar själva skapandet av samt innehållet i dokumentärfilmerna. 

Samtidigt presenteras litteratur kring dokumentärfilm och hur denna ska definieras och 

betraktas. Med utgångspunkt i denna sammanfattning finns det utrymme att med en kvalitativ 

innehållsanalys undersöka hur tre dokumentärer redogör för de faktorer som ledde upp till 

första världskriget för att identifiera vilken berättelse det är som förmedlas i 

dokumentärfilmerna. Därefter vill jag i en historiedidaktisk diskussion, utifrån relevant 
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teoribildning presenterad nedan, binda det till undervisningen för att visa på hur man 

jämförande kan använda dokumentärfilmer i undervisningen. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån en jämförelse av tre dokumentärer undersöka om och 

hur det finns skillnader i framställningen av händelserna som ledde upp till första världskriget 

och hur dessa i så fall ser ut. Utifrån ett didaktiskt perspektiv ämnar denna studie sedan att bli 

ett bidrag i diskussionen om hur man kan gå tillväga i undervisningen med hjälp av 

dokumentärfilmer. 

1. 4 Frågeställningar 
1. Hur  skiljer sig, i för studiens behandlade dokumentärfilmer, vad som presenteras som 

orsakerna till kriget och vilka moraliska motiv som presenteras kring själva 

involveringen i Första Världskriget utifrån ett fokus på Storbritannien? 

2. I vilket avseende kan man didaktiskt använda sig av dokumentärfilmer i 

undervisningen? 

1. 5 Avgränsning och urval 
Tidsmässigt och didaktiskt har jag valt att motivera studiens avgränsning till att fokusera på 

skildringen av omständigheterna och händelserna som ledde upp till första världskriget. Fokus 

ligger på vad som presenteras som orsakerna till kriget och vilka moraliska motiv som 

presenteras kring själva deltagande i Första Världskriget där fokus ligger på Storbritannien. 

Speciellt med tanke på inkluderandet av det stora verket "The Great War" från (1964) som 

sträcker sig över sjutton timmar. Denna dokumentärfilm gör en grundlig genomgång av hela 

krigets skeenden, varav dess längd, vilket beroende på de övriga två dokumentärernas 

omfattning utesluter detta från denna studie. Däremot finns det utrymme att analysera hur de 

tre dokumentärfilmerna presenterar just orsakerna till första världskriget. För att kunna ha 

nytta av det i historieundervisningen är det av värde att stanna upp med ett sådant fokus kring 

jämförelser dokumentära mellan med just fokus på orsakerna till kriget för att bidra till att 

göra det, för eleverna, greppbart, snarare än att studera flera dokumentärer i sin heltid. Det bör 

även uppmärksammas att de två dokumentärerna från 2014 sändes i BBC som initiativ i att 

leda en debatt kring Storbritanniens medverkan i första världskriget. Även värt att nämna är 

att "The Great War" betraktas som ett klassiskt verk från BBC sida och producerades för 
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femtioårsjubileumet för världskriget. Som gemensam nämnare blir det vad BBC väljer att 

sända kring dels femtio- och hundraårsjubileumet kring första världskriget och därav vad som 

förändrats i diskussionen kring ämnet och vad som kan sändas i de två dokumentärerna från 

vår tid i kontrast till den från sextiotalet. Nedan följer en kortare genomgång av 

dokumentärfilmerna som kommer analyseras i studien. 

 Dokumentär 1: Serien "The Great War" (1964)., Där andra avsnittet: "For Such a 

Stupid Reason Too" är aktuellt för denna studie. BBC.  

 Dokumentär 2: "The Pity of War." (2014). 

 Dokumentär 3: "The Necessary War". (2014). 

1. 6 Disposition 
Nedan följer metod och teorikapitlet vilket definierar vardera del som är aktuell för studien 

med avseende på teoribildning kopplat till dokumentärfilmens historia och 

historiemedvetenhet, relevant för den historiedidaktiska diskussionen i studiens avslutande 

diskussion. Därefter följer själva analyskapitlet där jag först övergripande redogör för vardera 

dokumentär varpå jag analyserar The Great War och sedan studiens övriga två studieobjekt 

för en avslutande sammanställning av dessa. Slutligen följer en resultatdel utifrån analysen 

och därefter diskussionsdelen där den teoretiska kopplingen blir aktuell. 

2. Metod och teori 

2.1 Teori 
Då denna studie undersöker dokumentärfilmer producerade inom olika tidsepoker kommer 

här en teoribildning med grund i Bill Nichols schema kring olika former av dokumentärfilm 

vilket kan hjälpa att kategorisera dokumentärer utifrån sin tid eller formen för en annan tid. 

Då det format som dokumentärfilmen gjorts i förändrats över tid har Nichols specificerat sex 

stycken dokumentärformer utifrån olika epoker. Värt att nämna är att det finns ingen fast 

kategorisering för en dokumentär, utan gränserna mellan Nichols olika former är flytande. 

Dessa kommer att användas i den avslutande diskussionen då jag diskuterar formaten för 

vardera dokumentär i syfte att framställa huruvida det finns några skillnader mellan 

dokumentärerna och vad dessa kan bero på, utifrån ett tidsperspektiv. 
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2.1.1 Poetic documentary - 1920. 
En abstrakt form av dokumentärfilm där fokus ligger på framställande i konstnärlig form men 

där materialet är hämtat ur den riktiga världen. Främsta fokus är framställandet med hjälp av 

form och känsla. (Nichols, 2001. s. 102-104) 

2.1.2 Expository documentary - 1920. 
Fokus ligger snarare på det retoriska, som är mer underutvecklat inom den poetiska formen. 

Denna andra formen vilar mer på argumentation och retorik än det estetiska. Denna form 

använder sig av en röst som antingen hörs eller hörs och syns men vars auktoritet 

kontinuerligt gör sig gällande, vilket har kommit att bli ett generellt tillvägagångssätt i de 

flesta dokumentärfilmer. (Nichols, 2001. s. 105-107) 

2.1.3 Observational documentary - 1960.  
Den observerande dokumentären kom av idén att filma människor och skeenden utan 

involvering eller medverkan av filmarna, snarare än att filma abstraktioner. Man var 

intresserad av att filma vad som faktiskt skedde. Tack vare teknologiska framsteg blev det 

också möjligt för dokumentärens talare att förbli osynlig, vilket var en central del i att 

upprätthålla den observeranden formen, men också röra sig mer fritt i rummet. Denna nya 

form av dokumentär gjorde det möjligt att presentera historiska skeenden där kameran var på 

plats och bevittnade dessa skeenden, och därav kunde vann dokumentären stort i trovärdighet 

i sin framställning. (Nichols, 2001. s. 109-113) 

2.1.4 Participatory documentary - 1960. 
Den deltagande dokumentären definieras av att filmskaparen själv slutar vara den osynliga 

talaren bortom kamerans bild. Inom denna form av dokumentär ser vi filmskaparen som en 

del av de platser han talar om och vi ser hur han upplever historien i detta avseende. 

Filmskaparen ses kontinuerligt i bild och blir en social aktör som interagerar med andra på 

film. Formen växte fram ur ett dåtida intresse för hur sociala grupper och forskning utifrån 

antropologiska ideal ägde rum, gällande att befinna sig på platsen. (Nichols, 2001. s. 115-120) 

2.1.5 Reflexive documentary - 1980. 
Den reflekterande formen bjuder in ett nytt perspektiv där filmskaparen inte enbart talar med 

andra aktörer på film utan även talar med oss som tittare. Problematiken kommer att handla 

om inte enbart den historiska världen utan också problematiken att representera denna. Inom 

denna form bad man tittaren att se dokumentären för den konstruktion som den är, istället för 

en avspegling av verkligheten. (Nichols, 2001. s. 125-129) 
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2.1.6 Performative documentary - 1980. 
Denna form av dokumentär definieras av dessa ifrågasättanden om vad kunskap är och hur 

förståelse för världen ser ut. Detta är en abstrakt form som problematiserar generalisering om 

världen ur ett västerländskt perspektiv och menar att fokus bör ligga på individens 

erfarenheter. Det performativa är historia ur ett underifrånperspektiv snarare än ett 

uppifrånperspektiv där fokus ligger vad som skedde och varför. (Nichols, 2001. s. 130-134) 

Utifrån ovan presenterade teoriavsnitt, tillsammans med den litteratur som presenterats under 

den tidigare forskningen på området, har jag redogjort för vad som bör anses relevant att ha i 

åtanke i analysen av dokumentärfilmer med avseende på vilket sätt som dokumentärfilm 

redogör för historia och historier. Speciellt med avseende på det visuella meningsskapande 

som dokumentärfilm projicerar. Men jag har också redogjort för hur utvecklingen har sett ut 

för formen av dokumentärfilm över till Speciellt med avseende på det visuella 

meningsskapande som dokumentärfilm projicerar.  

2.2 Historiemedvetande 
Det är inte tillräckligt att enbart redogöra för teoribildning kring dokumentärfilm. Som 

formulerat i syftet ämnar studien att i slutändan kunna bidra till en diskussion kring 

dokumentärfilmens plats inom historiedidaktiken. Därav följer här en kort redogörelse för 

relevant teoribildning kopplat till just historiedidaktik, som del i det övergripande 

historiedidaktiska begreppet historiekultur.  

Det återstår en problematik vilket är den hur dokumentärfilmens åskådare tar till sig historia 

och hur denne påverkar individens förståelse för nutiden kopplat till den visade historien. Med 

tanke på hur vår förståelse formas av historien utifrån vilken historia vi lär oss, alltså vilka 

perspektiv som lyfts fram och vad som inte lärs ut, går det att problematisera i vilken 

utsträckning vi kan ha tillit till dokumentärer. Speciellt att okritiskt nyttja dokumentärfilm 

som förmedlare av det sanna skeende.  

Nedan följer en redogörelse för det historiedidaktiska begreppet historiemedvetande vilket är 

av relevans i syfte att kunna föra en historiedidaktisk diskussion i slutet av denna uppsats. Jag 

kommer sedan att återvända till den didaktiska diskussionen under studiens diskussionsdel 

och där binda det till syftet kring den historiedidaktiska diskussionen. 
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Historiemedvetandet är ett begrepp som hjälper oss förstå hur människor binder samman 

nutid, dåtid och framtid. Därav är det en viktig del i hur vi formar vår identitet och skapar 

förståelse för vår omvärld. Det finns ett antal teorier kring hur denna process kan gå tillväga. 

Bernard Eric Jensens formulerar ett antal processer i sin teori kring historiemedvetenhet 

kopplat till hur historia ges mening hos individen. Dessa processer kan te sig problematiska 

att hålla isär. (R, Thorp, 2013. s. 100-101) Men likväl finns det för denna studie mening i att 

inkludera den identitetsformande processen tillsammans med den historiemedvetande process 

som ämnar sig åt berättelsen. Dessa två är av speciell relevans för mitt område då de är en del 

i hur individen formar sin förståelse för nuet och sig själv. 

Det finns fyra definitioner av begreppet historiemedvetande som ger större inblick i hur 

definitionen kopplar dåtiden till nutiden, listade av Karl-Ernst Jeismann (i Karlsson & Zander 

2009. s. 300) och följer här: 

1. Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och 

alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga, de 

har en härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och 

utan förutsättningar.  

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 

förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden.  

3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning.  

4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella 

upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet 

och upprätthållandet av mänskliga samhällen. 

Historiemedvetande är en term som innefattas inom historiekultur som den term som förklarar 

hur historia används inom det moderna samhället. Alltså vidare förklarat hur historia 

kommuniceras inom en grupp, samt är beroende av delade koder och delade upplevelse och 

förståelse inom gruppen. Historiekulturen beror dels på det historiska medvetandet inom 

gruppen och de strukturerar som styr när historia produceras och kommuniceras. Däri är 

förståelse för nutiden kopplad till dåtiden som tillsammans med perspektiv på framtiden utgör 

den process som skapar mening av historia skeenden. (Jensen i Thorp, 2013. s. 99-100) 
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2.3 Metoddiskussion 
Metoden för denna studie hämtar inspiration från den metod Ludvigsson använder i sin 

avhandling, "The Historian-Filmmaker’s Dilemma" Hans metod implementerar, förutom de 

delar jag snart ska redogöra för, även filmvetenskapliga perspektiv vilket för denna studies 

syfte inte är relevanta och därmed ej är inkluderade. De delar som Ludvigsson använder sig 

av och som blir mitt analysredskap, likaså, är en innehållsanalys med fokus på vad som sägs 

och presenteras i dokumentärfilmerna. (Ludvigsson, 2003, s. 26-28) 

Inom den innehållsanalytiska materialanalysen så kommer i första hand fakta att definieras, 

alltså vilken orsak eller omständighet som dokumentären redogör för, och därefter en 

analytisk del vilket åsyftar de analytiska slutsatser som berättaren i dokumentären gör utifrån 

en viss fakta. Värt att upprepa sedan tidigare är den avgränsning som görs med tanke på vad 

som ligger för fokus för datainsamlingen. Studiens fokus är inte enbart de orsaker som 

presenteras för kriget utan också hur  man presenterar motiveringen till Storbritanniens 

deltagande i första världskriget. Det främsta syftet med den uppdelning som görs är att skapa 

ordning bland materialet så det ska lända sig bättre för själva analysen av det. (Holme 

Solvang. 1997. s. 100-102) 

Jag har här nedan sammanställt ett schema där både de dessa övergripande perspektiv finns 

representerade, alltså både den innehållsanalytiska delen liksom själva presentationsformen, 

som synliggör hur bearbetningen av dokumentärerna kommer att ske. Det bör för läsaren vara 

tydliggöras att denna tabell främst fungerat som ett arbetsredskap i analysen av 

dokumentärfilmen där olika omständigheter, motiv och argument hamnat under första 

kolumnen. Då jag i första genomtittningen blev varse om att dokumentärerna, främst de från 

2014, inkluderar en diskussion om Storbritanniens involvering i kriget var rättfärdigat har jag 

nedan inkluderat ett specifik kolumn just för detta fenomen. 

I själva bearbetningen av materialet genomfördes först en övergripande genomtittning av 

dokumentärfilmerna i syfte att få en överblick över det centrala innehållet och eventuella 

perspektiv som jag inte visste var av relevans för analys av dokumentärfilmerna sedan innan. 

Denna genomtittning låg till grund för hur jag sedan såg på dem i själva analysen av 

dokumentärfilmerna då jag organiserat matrisen nedan i syfte att kunna kategorisera 

dokumentärfilmerna. Matrisen nedan är en sammansättning av David Ludvigsson och hans 
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kategorier fakta, berättelse och analys men med tanke på ämnet som dokumentärfilmen berör 

ser jag det relevant att även inkludera etik/moral. 

 Fakta (Orsak eller 

omständighet):  

Analys (slutsatser 

berättaren gör): 

Etik/Moral (främst 

utifrån Storbritannien): 

Dokumentär 1    

Dokumentär 2    

Dokumentär 3    

3. Resultatanalys 

Här nedan följer studiens analys med diskussion av denna däri en uppdelning dokumentärerna 

har gjorts emellan. Efter en inledande presentation av dokumentärfilmernas främsta argument 

följer bearbetningen av de tre dokumentärerna The Great War, The Pity of War och The 

Necessary War. Analysen presenteras utifrån en jämförelse dokumentärerna emellan med citat 

hämtade från de senaste dokumentärerna i syfte att tydliggöra olikheterna. Därefter följer en 

sammanfattande del för analysen. 

Serien The Great War (1964) är ett längre verk uppdelat i avsnitt som tillsammans sträcker sig 

över sjutton timmar. Serie går längre att enbart tala om första världskrigets orsaker och istället 

redogöra för hela kriget. Det avsnitt som främst är av intresse är det andra "For Such a Stupid 

Reason Too" som berör den faktiska uppbyggnaden till kriget då det första avsnittet redogör 

för de sociala och ekonomiska aspekterna av vardera stormakten i Europa åren innan kriget 

och det tredje avsnittet de initial militär mobilisering. Genomgående ger For Such a Stupid 

Reason too (andra avsnitt i serien som nedan refereras till "The Great War")  ger en bild av 

hur situationen tedde sig bland ledare och monarker tiden efter Skottet i Sarajevo och kring 

krigsutbrottet. Främsta fokus ligger på dessas perspektiv. Överlag ges en bild av vardera 

involverat land i de allianser och motiv bakom dessa allianser. Då serien är producerad 1964 

har man i stor utsträckning använt sig av ögonvittnesskildringar och brev samt dagböcker. 

Serien är konstruerad utifrån enbart arkivfilm och ibland fotografier. Inga referenser eller 

bilder från samtiden (1964) är med. 



Francis Larsson  13 
Halmstad Högskola 
HI8003 
2016-01-21 

The Pity of War (2014) är skriven utifrån Niall Fergusons teoribildning kring Storbritanniens 

involvering i första världskriget. Fokus ligger på konsekvenserna på Storbritanniens 

deltagande i första världskriget och huruvida det fanns tillräckliga motiv att involvera sig i 

konflikten. Dokumentären nyttjar arkivfilm och bilder men äger främst rum i en studio eller 

med hjälp av animationer. Fokus ligger på Ferguson själv som nästan oavbrutet är i bild och 

tjänar som ensam talare. De teorier som presenteras i dokumentären kan ses som progressiva i 

kontrast till traditionell historielära vilket i större utsträckning finns representerad i The 

Necessary War. Både denna dokumentär samt den direkt nedanstående sträcker sig strax 

under en timme i speltid och fokuserar främst på omständigheterna kring första världskriget 

snarare än skeendet under de strax över fyra år som kriget pågick. Detta format 

överrensstämmer dels då det avsnitt som nyttjas från serien The Great War är lika långt i 

speltid med samma fokus. Däremot bearbetas resterande delar i konflikten över seriens fulla 

längd, vilket inte bearbetats i denna studies analysdel utan snarare tagits i beaktelse i själva 

datainsamlingen för denna studie. 

The Necessary War (2014) utgår som sagt från Max Hastings teoribildning. Värt att nämna att 

denna dokumentär bör ses i ljuset av den förstnämnda här ovan med tanke på den diskussion 

som råder mellan Ferguson och Max Hastings, vid hundraårsjubileumet för första 

världskriget. I mångt och mycket är dessa två dokumentärer en replik på varandra i den 

diskussion som råder i Storbritannien kring deras involvering i första världskriget runt dess 

hundraårsjubileum. Hastings motiverar Storbritanniens agerande i The Necessary War utifrån 

ett mer traditionellt perspektiv på både Europa, Storbritannien och Tyskland. I kontrast till 

dess motpart använder The Necessary War i större utsträckning fler röster i sin dokumentär 

från kända brittiska historiker. Alla tre dokumentärer använder sig av arkivfilmer även om 

dokumentären från 1964 nästan enbart, strömlinjeformat, nyttjar arkivfilm. 

3.1 Bilden av Tyskland och Storbritanniens medverkan 
De båda nysläppta dokumentärfilmerna skiljer sig avsevärt med tanke på vad de väljer att 

fokusera på eller menar är viktigt i sammanhanget. Båda dokumentärerna från 2014 lägger 

vardera tyngd i frågan i vilket utsträckning det var ett rättfärdigat agerande från 

Storbritanniens sida att delta i kriget överhuvudtaget. Därav sker delvis analysen utifrån ett 

jämförande mellan The Necessary War (av Max Hastings) och The Pity of War (av Niall 

Ferguson) med perspektiv från The Great War. 
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I första hand skiljer sig dokumentärerna från 2014 avsevärt i hur de presenterar Tyskland 

under kejsar Wilhelm II. The Necessary War likställer 1910-talets Tysklands ambitioner och 

människovärde i stor utsträckning med Nazityskland. Fokus ligger dels på Wilhelms II 

personporträtt liksom övriga starka ledare inom Tyskland, dels deras krigsiver. Krigsskulden 

läggs i stor utsträckning, men inte uteslutande, på  Tyskland med tanke på  den samverkan de 

hade i anslutning till Skottet i Sarajevo med Österrike-Ungern och hur de influerade 

kungadömet att snarast möjligt inleda sin invasion av Balkan. Vidare ger man en aggressiv 

bild av just detta skeende i att Tyskland agerade aggressivt mot sina europeiska grannar 

snarare än att fokusera på en fredlig överrenskommelse. Värt att tillägga är även hur tiotalets 

Tyskland framställt som en diktaturstat under Wilhelm och hur negativt människor 

behandlades under hans styre. 

Hastings går från att prioritera det brittiska perspektivet i framställningen till att lägga fokus 

på Tyskland: "Any exploration of why Britain had to go to war in 1914 must start on the 

continent of Europe. [And] from the outset [of the Balkan crisis] the key player was 

Germany." Huruvida Tyskland spelade en såpass stor roll i uppbyggandet av spänningarna till 

kriget i syfte att gynna sina egna erövringsplaner problematiserar Ferguson. 

Ferguson diskuterar som en bidragande faktor främst Tysklands agerande som opportunistiskt 

utifrån rädsla för Rysslands växande militära och ekonomiska styrka: 

"...the most striking featured about the crisis for me, almost every one of the major powers 

acted out of a sense of weakness rather than strength." 

Denna aggressiva bild av Tyskland delas inte i The Pity of War som snarare presenterar 

Tyskland i ett positivt ljus som ledande europeisk nation inom ekonomi, innovation och 

sociala reformer.  

"The Germany of 1914 was one of the most progressive countries in the world." 

I detta görs också en explicit åtskillnad mellan tiotalets Tyskland och Nazityskland. I den 

positiva framställningen medges en viss krigsiver men detta fenomen behandlas likväl mer 

ingående i anslutning till det brittiska ministeriet som presenteras i ett mer negativt ljus än 

övriga dokumentärer. En vilja att gå med i kriget menar dokumentären fanns definitivt och 

ministrarnas individuella inställning till kriget var obefintligt då de i första hand handlade ur 

sin egen rädsla att förlora den politiska makten till oppositionen. I detta avseende var en 
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öppen konflikt med Tyskland aktuell men inte påtvingad just i det tillfälle då Storbritannien 

lade sig i kriget. The Necessary War ger en mer positiv bild av Storbritanniens agerande just i 

hur konflikten kom att involverade Storbritannien med avseende på den generella 

överrenskommelse som fanns i Europa kring Belgiens ställning som neutral stat. I skenet av 

detta framställs Storbritanniens ingång i kriget som välmotiverat och som för en god sak. I 

The Pity of War presenteras inte heller Tyskland som starkt militaristiskt utan detta menar 

dokumentären istället främst är ett karakteristiskt drag för Frankrike. Däremot presenteras 

övergripande i alla dokumentärer en positiv bild gentemot krig som konfliktlösare som 

avgörande del i hur ledarna agerande. 

I vardera dokumentär kommenterar både Ferguson och Hastings på varderas teorier kring 

första världskriget och de blir på ett sätt direkta repliker på varandra. Hastings menar nedan 

följande, följt av Fergusons kortare citat efter. 

"Some historians has argued that once it became clear that Austria and Germany with France 

and Russia we, the British, should simply have left them to get on with it, stayed out. But all 

that would have come out of a German victory was a fast forwarded version of today´s 

European Union. I don´t buy that. The people who was running Germany cared nothing for 

democracy or other people freedom. It became clear that when the shooting started their war 

aims became little different from those of Hitler 35 years later excepting only the Jewish 

genocide!" 

"After a hundred years of search and debate there are still those who lay the blame for the 

war on dastardly German plans for world domination and lament the end of a golden era of 

peace and prosperity. But I am going to show you that the British government boar a heavy 

share of the responsibility for turning a act of state sponsored terrorism in the Balkans into a 

global blood bath."  

The Pity of War problematiserar snarare dessa moraliska implikationer i det att Storbritannien 

dels kunde inta en mer avvaktande inställning till invasionen av Belgien och dels att deras 

intåg i kriget förvärrade situationen avsevärt. Då The Necessary War lägger större fokus på 

Tysklands krigsskuld menar The Pity of War snarare att skulden för att konflikten eskalerade 

till den dödliga, och längre konflikt bör ligga hos Storbritannien. 
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Trots att Hastings å ena sidan problematiserar att ge enbart ett land skulden för kriget menar 

han att: "no one nation deserves all the war blame. [...] [but] that German recklessness 

contributed more to anything else to make a conflict intended to settle a local score [Balkan] 

escalate into a European war."  

För att sammanfatta just den ovanstående texten finns det avsevärda skillnader i hur vardera 

dokumentär presenterar olika skeenden. De skiljer sig åt i hur de presenterar Tyskland, 

antingen mycket negativt med anspelningar på det totalitära styret under Hitler, eller i mer 

positiv bemärkelse med tanke på en ledande ställning samt socialt ansvarstagande gentemot 

arbetslösa och äldre. 

I The Great War ges en bild av Tyskland som mer neutral då varken skuld till kriget, krigsiver 

eller konsekvenser av kriget diskuteras, snarlikt The Pity Of War men utan spekulationer 

kring alternativa skeenden. Övriga europeiska stater presenteras i samma ljus och i anslutning 

till inga moderna skildringar vinner dokumentären i detta stor trovärdighet. Inte heller 

diskuteras alternativa handlingsmönster utan den genomgående tendensen är att faktabaserat 

presentera händelserna i övergripande detalj. Storbritanniens ingång i kriget motiveras av dels 

deras överrenskommelse till Belgien som neutral stat och utlösande faktor och dels det hot 

som fanns gentemot Storbritannien om Tyskland potentiella dominans av handel och haven 

vid en seger. Som sagt råder inga spekulationer här utan vad The Great War förmedlar är 

främst skeenden. Även i Storbritanniens parlament visas på en enad front i det att 

överrenskommelsen låg i att gå med i konflikten som bästa lösning, denna enade bild av 

Storbritanniens syns i samtliga dokumentärer. 

3.2 Skottet i Sarajevo och Europas allianser 
Vidare punkter som dokumentärerna presenterar är dels Skottet i Sarajevo i anslutning till de 

militära allianser som fanns i Europa under dåtiden. The Pity of War menar att lönnmordet 

mer eller minde går att förringa i det att det redan fanns existerande spänningar mellan de 

europeiska staterna som avbildades i de allianser som redan fanns. En rädsla för Tyskland 

fanns från Rysslands och Frankrikes sida vilket motiverade deras överrenskommelser. 

Tyskland däremot fruktade för Ryssland vilket i kombination med dess geografiska läge valde 

att agera militärt i förebyggande syfte. Likaså för Tyskland fanns det för övriga europeiska 

stater en opportunistisk tendens som kom ur problematiken med Skottet i Sarajevo.  
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I kontrast till detta ger The Necessary War avsevärt mycket mer vikt åt Skottet i Sarajevo. Här 

menar man snarare att lönnmordet gav Tyskland svängrum att förverkliga sina expansiva 

planer och möjlighet att agera på den krigsiver som funnits sedan tidigare. Man lägger stor 

vikt på Tysklands blanka check till Österrike-Ungern vilket eskalerade. Hur övriga europiska 

stater sedan agerade är på grund av det fientliga initiativet från tysk sida snarare än ömsesidigt 

missnöje och rädsla staterna emellan. Schlieffenplanen liksom kapprustning och mobilisering 

behandlas i båda dokumentärerna som en förenande faktor för en av Storbritanniens 

motiverande faktorer till att gå med i kriget. Däremot ges de inte samma avgörande omdöme i 

The Pity of War som menar att krig kunde undvikits.  

Den krigsskuld som Hastings tillskriver Tyskland kan sammanfattas i följande utdrag: "When 

it became plain that the Russians would fight rather than see Serbia go under the Germans 

refused to take the one step that could have prevented a general European catastrophe: 

telling the Austrians to pull down. Instead they themselves prepared to mobilize against 

Russia. And that´s why I believe they deserve most blame for all that followed."  

I kontrast till detta är Fergusons ställning den motsatta: "Britain's decision to enter the war of 

1914 wasn't merely tragic for the hundreds of thousands of British men who lost their lives. I 

believe it was a catastrophic error from without which the era of totalitarianism couldn´t 

have come about."  

I The Great War från 1964 framställs lönnmordet i Sarajevo som en lokal konflikt. Däremot 

kom den genom allianser och personliga band stater och monarker emellan de primärt 

inblandade parterna kom att utvecklas till krigsstarten. Kring Tysklands och Österrike-

Ungerns allians framställs den tyska inblandningen i konflikten på Balkan enbart som ett 

naturligt agerande utifrån de rådande överrenskommelser som fanns parterna emellan. I 

samma mening presenteras alliansen mellan Ryssland och Serbien samt Storbritannien och 

neutralitetspakten till Belgien. Överlag ser vi ett stort fokus i The Great War på personporträtt 

gällande de europeiska monarkerna och ledarna. Återigen inga spekulativa argument som går 

att matcha med Fergusons eller Hastings teoribildning. I samband med personporträtten 

nyttjas många röstskådespelare i läsandet av dagboks- och brevutdrag. Inkluderar båda det 

potentiellt irländska inbördeskriget och att konflikten på fastlandet kom som en överraskning 

över den konflikt man trodde skulle bryta ut på Irland. Detta märks väl i The Great War som i 

stor utsträckning visar på ett oförberett Europa. 
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Jämfört med övriga två dokumentärer presenteras omständigheterna kring första världskriget i 

en mindre problematisk framställning gällande olika länders ageranden i The Great War. I 

större utsträckning hanteras omständigheterna efter Skottet i Sarajevo och de spänningar som 

fanns mellan de europeiska staterna. Likaså har dokumentären överlag ett mindre nationellt 

perspektiv utifrån Storbritanniens sida utan visar på agerande utifrån övriga länder utan 

värderingar. Skottet i Sarajevo ses som utgångspunkten för de skeenden som kom att äga rum 

utifrån de europeiska ländernas sida. Orsakssambandet presenteras som naturligt framväxande 

från varje parts sida och som slutligen blir ohanterligt för ledande politiker och monarker och 

därifrån leder till krigsutbrott. Gällande moraliska implikationer av Storbritanniens 

involvering i kriget avhandlas inget av dessa. 

De spänningar som uppstår efter lönnmordet och de påbörjade mobiliseringarna presenteras 

som inledande orsak till kriget och i skenet av att vara bortom de politiska ledarnas kontroll. 

Motiven för Tysk aggression står i korrelation med den bild som presenteras i The Pity of War 

där orsaken menas ligga i den rädsla som fanns för ett starkt Ryssland, och därav tvingas 

Tyskland att agera i syfte att säkra sin position. Utifrån den situation problematiseras 

situationen i Europa på grund av de allianser som finns. 

3.3 Moral 
The Pity of War presenterar Europa som ett komplext system med avseende på bland annat 

handel och kommunikationsmedel. De bristningspunkter som fanns i systemet var just i 

Balkan och Belgien. Vad som kunde ske av problematik på just dessa punkter menar 

dokumentären är förutsägbart och därav hamnar Storbritannien i en positiv som 

oförutsägbara. Utifrån detta problematiseras Storbritanniens ingång i konflikten som den 

förvärrande faktorn. Om inte kriget stannat av i väst av Storbritanniens ingång skulle 

Tyskland övergett väst för att fokusera på Ryssland som var deras huvudfiende. Hur en sådan 

seger i Europa skulle sett ut jämställer The Pity of War med dagens Europeiska Union som i 

stor utsträckning vilar på ett starkt Tyskland liksom Europa gjorde under tiotalets Tyskland. 

Samtidigt ger Ferguson en genomgång av de dödssiffror som blev ett resultat av första 

världskriget och därifrån problematiserar vidare i vilket utsträckning det var värt det. Vi ser 

inte Ferguson göra den problematisering av det tyska agerandet med tanke på krisen på 

Balkan. Istället problematiseras främst den brittiska involveringen som ett led i att förvärra 

krisen. 
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"What made the First World War a world war, and a four year one at that was the British 

decision to intervene extensively to uphold the neutrality of Belgium but in reality to advert a 

German defeat of France. And in contrary to what you might have heard in school this British 

intervention was far from inevitable." Motivationen fanns vidare i en rädsla från regeringen 

att agera i kriget då: "...the government would fall and the Tories would be in." 

Bilden av Storbritannien som del i krigsiver delas av ingen av dokumentärerna, däremot som 

svar på Fergusons problematisering av Storbritanniens ingång i kriget även om det inte var 

nödvändigt vid just den tiden presenterar Hastings en mer neutral bild av regerings attityd: 

"The foreign secretary secret and unwritten assurances to France seem to me to have 

reflected not warmongering but prudent and essential precautions." 

Som direkt svar på Fergusons replik på föregående sida menar Hastings att Storbritanniens 

agerade korrekt utifrån den bild av Tyskland som Hastings själv presenterar samt eventuella 

framtida, förvärrade, scenarion: "I want to argue that far from Britain having plunged into a 

blood bath we could have stayed out of. Our part in the First World War was tragically 

necessary." 

Det presenteras alltså av viss avvikande hotbild vilket skiljer sig främst i den framtida bild 

som The Necessary War ger av en tysk seger kontra Fergusons teori. Hur Europa skulle sett ut 

under ett demokratifientligt Tyskland ligger till grund för de moraliska implikationer som 

finns gällande Storbritanniens involvering i Första Världskriget och hur detta därav blir ett 

välmotiverat agerande. Att inte involvera sig i den europeiska konflikten skulle förutsägbart 

lett till en europeisk katastrof och en konflikt med ett långt starkare få år senare. Då samma 

tyska hotbild inte presenteras i The Pity of War ser vi en åtskillnad i hur man värderas den 

legitimitet som finns kring Storbritanniens ageranden. 

Vi ser här en åtskillnad i det att de moraliska motiv som fanns från Storbritanniens sida beror 

på vilken dokumentär man ser. Å ena sidan, i The Pity of War, problematiseras skeenden 

utifrån den förstörelse och massdöd man kunde undvikt. Speciellt med tanke på de unga män 

som drog från alla Europas länder. Men också med tanke på den bild av ett Europa under tysk 

seger i Första Världskriget som skiljer sig mycket litet från dagens Europa och hur tysk förslut 

låg till stor grund för andra världskriget. The Necessary War problematiserar vidare Första 

Världskriget inflytande på det andra och menar att många fler faktorer spelade in för att detta 

skulle vara ett legitimt argument. The Necessary War menar å sin sida att kriget var 
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välmotiverat utifrån den hotbild som Tyskland var gentemot demokratin och Storbritanniens 

ställning. Mycket av detta motiveras utifrån de ambitioner som fanns hos Wilhelm II och hur 

civila behandlades under invasionen av Belgien och kriget i övrigt. Denna bild förstärks i och 

med de många jämställningar som görs till Nazityskland.  

I The Great War presenterar omständigheterna kring en konflikt mellan Tyskland och 

Storbritannien om vilken stat som skulle vara den ledande europeiska staten. Däremot 

presenteras ett mer ingående ryskt perspektiv kring deras motiv gällande den Serbiska 

konflikten. Konflikten som fanns gällande dominans över haven tas upp utifrån den 

upprustning som Tyskland gjort och hotar Storbritannien. Den mobilisering som sker under 

uppbyggnaden av spänningar mellan de inblandade staterna går till den punkt, menar The 

Great War, att den går bortom ledarnas kontroll. Istället landar kontrollen hos militären och 

redan innan krigsutbrottet finns det ingen diplomatisk lösning. Detta blir tydligt i det att 

Schlieffenplanen redan påbörjat en konflikt med Storbritannien. 

The Great War presenterar Storbritanniens intresse utifrån de överrenskommelser som fanns 

till Belgien neutrala status tillsammans med de ekonomiska konsekvenser som skulle komma 

av en tysk seger över Europa och därav deras hotade ledarposition som kom av detta.  Likaså 

problematiseras Storbritanniens ställning i det avseende att det fanns ett intresse av befästa sin 

position som ledande stat på havet och som ekonomiskt centra. Storbritanniens beslut att gå 

med i kriget motiveras även av en förenad nation i den vilja att stå upp för överrenskommelser 

och ära och heder i neutralitetsfrågan gällande Belgien och därav möta de eventuellt 

ekonomiska konsekvenser av vad som kunde komma av en tysk seger. Däremot presenteras 

också ett annorlunda perspektiv i det att alla inte förstod varför man skulle gå med i ett 

storkrig på grund av en serbisk konflikt. Ett perspektiv som förändras då invasionen av 

Belgien förenklar för förståelse för att Storbritannien skulle förklara krig. 

Däremot, som tidigare nämnt, vägs inte Storbritanniens agerande i The Great War mot 

kommande konflikter eller alternativa historiska skeenden. Övriga två dokumentärer från 

2014 är mer utforskande på detta område medan vi i den från 1964 ser en mer genomgående 

tendens att enbart informera i tydligt kronologisk ordning. 
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3.5 Övergripande sammanställning 
Det nutida perspektiv som problematiserar Storbritanniens agerande finns såklart inte, med 

tanke på dess produktionsår, i The Great War. Vidare finns ingen motsvarighet till att de 

värderar Storbritanniens involvering från 1964. Dokumentären är genomgående informativ 

medan  reflektioner och värderande av olika beslut är frånvarande. De moraliska värderingar 

övriga två dokumentärer gör sker i ljuset av Tysklands ledande position i Europa återigen 

blivit aktuellt i vår tid med ett återförenat Tyskland. I vilket avseende dokumentärerna skiljer 

sig åt i förmedlandet av bilden av 1910-talets Tyskland, Storbritannien och övriga länder är 

det problematiskt att diskutera utan att problematiseras av de olika uppläggen av 

dokumentärerna. I och med upplägg menar jag det reflekterande perspektiv som finns i 

Fergusons och Hastings framställningar. I The Great War presenteras bilden av Tyskland inte 

avvikande från något annat land, de jämställs snarare med övriga europeiska länders situation 

i dåtiden. Denna syn överrensstämmer med Fergusons som inte gör några vidare värderingar 

kring Tysklands regim eller styrelsesätt. Hastings å andra sidan gör mer vid jämförelse till 

andra världskrigets Tyskland och regimen under Nazismen. Därav vägs många av 

konsekvenserna av första världskriget utifrån hur maktbalansen ser ut idag. Utifrån detta ställs 

frågan av både Ferguson och Hastings väcker frågan om situationen vore detsamma idag utan 

ett första världskrig.  

 Fakta (Orsak eller 

omständighet):  

Analys (slutsatser 

berättaren gör): 

Etik/Moral (främst 

utifrån Storbritannien): 

The Great 

War 

Tyskland förklarar 

krig 

- - 

Ferguson Tyskland förklarar 

krig 

Maktbalansen i Europa 

ligger till stor del bakom 

Tysklands agerande. 

Problematiskt att 

skuldbelägga. Andan i 

tiden, Tyskland ej 

annorlunda. 

Hastings Tyskland förklarar 

krig 

Makthungrigt Tyskland 

upprör ordningen i 

Europa. Liknar Tyskland 

med Nazityskland. 

Definitivt inte 

rättfärdigat agerande 

från Tysklands sida. Bör 

indirekt skyllas för 

WWII. Nazism. 
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Som led i detta menar Hastings att det inte finns ett direkt samband mellan första och andra 

världskriget som skulle motiverat att Storbritannien undvikit första världskriget. Ferguson å 

sin sida menar att så är fallet och den katastrof som blev första världskriget, och som till stor 

del berodde på Storbritanniens involvering, också ledde till andra världskriget.  

Ferguson säger att det vore så i kontrast till Hastings som problematiserar Tysklands bristande 

respekt på 1910-talet gällande demokrati och mänskliga rättigheter, jämfört med dåtidens 

demokratiska Storbritannien:  "The people who was running Germany cared nothing for 

democracy or other people freedom." Ferguson menar å sin sida att, om Tyskland vunnit den 

limiterade europeiska konflikten, som kriget kunde blivit utan Storbritanniens deltagande: "A 

Europe dominated by the German economy." som inte skiljer sig avsevärt ifrån dagens 

Europeiska Union. Och som svar på Hastings argument kring vad han menar vara Hastings 

negativa bild av Tyskland att de låg före Storbritanniens i ex. rösträtt. 

Som kontinuerligt påpekat i analysen är denna typ av reflektion inte med i The Great War 

som presenterar skeendet i en förklarande, kronologisk ordning av skeenden och alternativa 

händelseförlopp är uteslutet ur dokumentären. I större utsträckning kan The Great War 

dokumentär därav presenteras som enbart informativ medan vi i övriga två dokumentärer får 

fler reflekterande och problematiserande perspektiv på första världskriget. Inte heller sker 

något diskussion kopplat till skuld för kriget eller krigsiver från någon annan parts sida. 

Varför The Pity of War och The Necessary War skiljs ut på dessa punkter är som tidigare 

nämnt beroende på de teoribildningar som ligger till grund för Ferguson och Hastings. 

 Fakta (Orsak eller 

omständighet):  

Analys (slutsatser 

berättaren gör): 

Etik/Moral (främst 

utifrån Storbritannien): 

The Great 

War 

Storbritanniens 

involvering. 

- - 

Ferguson Storbritanniens 

involvering. 

Förvärrade situationen 

och eskalerade till den vi 

känner första 

världskriget för. 

Situationen 

problematiserades av 

Storbritannien. Mer fel 

av dem än Tyskland. 

Hastings Storbritanniens 

involvering. 

Kom till undsättning för 

hela Europa, för 

mänskliga rättigheter. 

Liknande motivering 

kring att slåss mot 

nazismen. Krigsskulden. 
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Den tendens som finns i The Great War gällande personporträtt är genomgående och står i 

kontrast till hur beslutstagande framställs i övriga två dokumentärer. I övriga två ser vi snarare 

formuleringar kring staters agerande, även om ledares position kan vara avgörande, snarare än 

just individuella ledares.  I The Great War ser vi också mer ingående personporträtt, ofta av 

röstskådespelare. Överlag ser vi mycket litet av detta förutom i The Necessary War som 

kortfattat redogör för främst Wilhelm II och de ambitioner den dokumentären jämför med den 

Tyska diktaturen under Nazistregimen. 

4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat i anslutning till de frågeställningar som 

presenterades i studiens inledande skeende. I vilket avseende dokumentärerna skiljer sig åt 

presenterar jag de resultat som gjort sig gällande under analysdelen utifrån de kategorier som 

främst gjort sig gällande i de två nyproducerade dokumentärerna. 

1. Hur  skiljer sig, i för studiens behandlade dokumentärfilmer, vad som presenteras som 

orsakerna till kriget och vilka moraliska motiv som presenteras kring själva 

involveringen i Första Världskriget utifrån ett fokus på Storbritannien? 

Det går att göra en generell åtskillnad med tanke på det moderna perspektiv som både 

Ferguson och Hastings har i framställandet av första världskriget. Olika agerande värderas 

kontinuerligt utifrån dagens situation och även andra världskriget. Vad som vore rätt agerande 

mäts utifrån de konsekvenser fick och därmed i vilket avseende krig borde undvikits för den 

goda saken. Skulden för kriget diskuteras av båda, fast utifrån olika perspektiv för ansvarig 

part. Vilka argument som presenteras står till stor del på var författares teoribildning om första 

världskriget och i detta avseende skiljer de sig markant, detta märks i replikbyten som är mer 

eller mindre direkta svar på varderas teoribildning vilket avfärdas som direkta osanningar. The 

Great War, som redan nämnt, skiljer sig här i det avseende att denna diskussion inom 

dokumentären inte äger rum. Dokumentären presenterar fakta utan problematiseringar. Det 

finns likaså en kronologisk framställning till skillnad från en struktur i övriga två som skiljer 

sig åt. 
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Vilka aktörer som man fokuserar på ser vi likaså en uppdelning. The Great War lägger större 

fokus på monarker och deras attityder och levnadssätt. Övriga två dokumentärer talar om 

strukturer eller stater som ledande i utvecklingen. Detta perspektiv på levnadssätt som The 

Great War ger gör sig mer genomgående i då användandet av arkivfilm kontinuerligt visar 

både ledare som vanliga medborgare. Denna inblick som blir så stor i sitt omfång i och med 

det kontinuerliga nyttjandet av arkivfilm avspeglas inte i samma utsträckning i övriga två 

dokumentärer. Snarare mäter man arkivfilm med filmer från idag, antingen från en 

inspelningsstudio (The Pity of War) eller dagens London eller andra krigsskådeplatser från 

första världskriget (The Necessary War). 

Dokumentärerna överrensstämmer i framställandet av första världskriget med avseende på 

direkta orsaker till kriget. Skottet i Sarajevo liksom de allianser som fanns presenteras av 

samtliga dokumentärer. Likaså presenteras överrensstämmande motiv från Storbritanniens 

sida för involvering i kriget, varpå diskussionen kring dessa däremot skiljer sig åt i 

dokumentärerna. 

1. I vilket avseende kan man didaktiskt använda sig av dokumentärfilmer i 

undervisningen? 

Med avseende på hur markant dokumentärerna skiljet sig åt, inte bara i upplägg, utan i 

förmedlandet av händelser, motiv bakom dessa samt framställningen av olika länder och 

ledare problematiseras användandet av dokumentärfilm. Dokumentärfilmerna 

överrensstämmer på definitiva punkter om specifika händelser och skeenden. Att välja en 

dokumentärfilm över en annan blir från lärarens sida ett subjektivt val om vilket perspektiv 

som eleven får på en händelse. Därav måste dokumentärfilmen som format nyanseras och 

hanteras i samband med källkritik. Självfallet ligger det ett värde i att visa en dokumentärfilm, 

men pedagogen bör vara medveten om vilket värde detta är. Denna studie har visat att om 

främsta fokus är just faktaförmedlingen finns det än dock en skillnad i vad eleven får med sig 

från dokumentären och gränsen var fakta och analys går förblir problematisk. 

5. Diskussion 

Utifrån studiens resultat kan man med dra den slutsatsen att vilken dokumentär man väljer att 

visa också kraftigt påverkar den bild eller det perspektiv man kan få av första världskriget om 
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man är mottaglig för dokumentären. I denna avslutande diskussionsdel sker en uppdelning i 

vardera teoretisk samt didaktiskt koppling utifrån litteratur och teoribildning presenterad 

ovan. För att svara på problematiken gällande varför det skillnad finns mellan 

dokumentärerna, främst mellan The Great War och de två moderna dokumentärerna, ligger 

Nichols sex former för dokumentärfilmen till grund för min redogörelse. 

5.1 Dokumentärfilm över tid 
De två största skillnaderna ligger i (1) vad som behandlas i dokumentärfilmen i form utav vad 

som sägs och (2) hur det själva mediala formatet ser ut. De karaktärsdrag som The Great War 

omsluts av överrensstämmer väl med den observerande formen av dokumentärfilm som gör 

sig gällande från 1960-talet. Vi har dels den observerande tendensen i nyttjandet av arkivfilm 

utan något avbrott från talarens sida. Talaren förblir utanför skärmen liksom övriga 

röstskådespelare. Vidare ser vi den tendens som finns hos observerande dokumentärer att 

vinna trovärdighet i det att de nyttjar just arkivfilm i sådan utsträckning och ger känslan av att 

vara på plats. 

De övriga två dokumentärerna vilar inte på samma grund för att vinna trovärdighet. Den 

deltagande formen för dokumentärfilm har förflyttat talarna, Hastings och Ferguson, till att 

vara i fokus för filmandet. De interagerar både med miljöer och historiska platser som är 

aktuella för dokumentärens ämne, främst i Hastings fall, men också med andra aktörer, 

historiker med mera. Ferguson går bortom även denna form i The Pity of War då han befinner 

sig i abstrakta, animerade miljöer vilket snarare liknar, inom den teoretiska ram som Nichols 

bidrar med, den poetiska formen av abstraktion. 

5.2 Didaktiskt diskussion 
För att avsluta och koppla till studiens didaktiska syfte som utläses vara att utifrån ett 

didaktiskt perspektiv bli ett bidrag i diskussionen om hur man kan gå tillväga i 

undervisningen med hjälp av dokumentärfilmer. 

I och med att det finns en skillnad i framställningen hos dokumentärerna, beroende på vilken 

tid de är producerade i, vilket befästs i vad dokumentären förmedlar liksom hur dess upplägg 

ser ut kan man göra det antagande att de är formade av sin tid. De båda dokumentärerna från 

2014 skiljer sig i det avseende att vad som förmedlas är beroende av varderas författares 
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teoribildning. Men det format som dokumentären gör sig gällande i är beroende av tiden, 

liksom The Great War producerats utifrån andra ramar. 

I vilket avseende denna studies studieobjekt kan bidra till att utveckla och forma elevernas 

historiemedvetande kan vi göra en åtskillnad mellan dokumentärerna med tanke på att de 

förmedlar, från varandra, avvikande historiska skildringar. Med tanke på exempelvis 

Tysklands framställning kommer det faktum att man kanske ser en dokumentär från 2014 

snarare än den andra från samma år att kraftigt påverka ens medvetande av  historien. Som led 

i detta kommer ens tolkningsram för nutiden och framtiden att påverkas, varav jag menar att 

utifrån studiens resultat det är av avsevärd vikt att värdera i vilket syfte man som lärare ska 

visa en dokumentär i en skolklass.  

Utifrån de definitioner av termen historiemedvetande som definierats under teoriavsnittet sker 

följande diskussion med utgångspunkt i vilken utsträckning de överrensstämmer med och 

passar in i begreppet. The Great War med sin observerande och informerande form, och 

speciellt det andra avsnitt i serien som var fokus för studien lämpar sig sämre än övriga två 

som exempel på hur historiemedvetande kan hjälpas att förstås av elever. Specifikt 

överrensstämmer The Pity of War och The Necessary War i det faktum att de kontinuerligt ger 

en reflekterande bild av dåtiden i sin framställning. I sina resonemang diskuterar de historia 

utifrån nutiden och framtiden. Hur de diskuterar Storbritanniens involvering i första 

världskriget är ett känsligt ämne då det till en del ligger till grund för identitetsskapandet i 

Storbritannien. De redovisar även för olika tolkningar av det förflutna då båda utgör en del i 

debatten i ämnet för hundraårsjubileumet och visar samtidigt på den dynamik som finns inom 

historien i dess påverkan av människor som del av samhället. 

Utifrån de resultat som kommit av att svara på studiens forskningsfråga ser vi att det finns en 

skillnad i vardera dokumentärfilm. Huruvida någon av dessa skildringar är mer rätt än någon 

annan är en fråga som inte kommer behandlas här. Däremot väcker det en problematik i att 

visa just dokumentärfilm utan att problematisera filmen och genren i sig självt. Därav menar 

jag att dokumentärfilm kan tjäna som en metod i vilket källkritik blir fokus för 

undervisningen snarare än ett enskilt moment som tjänar till att eleverna ska lära sig om 

historia genom att se på dokumentärfilm. Samtidigt ligger främsta fokus i hur historiska 

framställningar kan te sig annorlunda genom tid och utifrån vilka motiv dokumentären har 

producerats. I fallet med båda dokumentärerna från 2014, som del i en samtida diskussion, ser 
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vi tydliga motsättningar i dokumentärerna och hur historian i vardera dokumentär har formats 

utifrån ett visst perspektiv. I vilket utsträckning någon av dessa bilder skulle vara sann är värt 

att problematisera i en didaktisk diskussion i klassrummet och nyttjandet av två 

dokumentärfilmer som så tydligt skiljer sig konkretiserar just nyttjandet av historia inom 

mediet film och dokumentärfilm. Samtidigt fyller det ett syfte i att visa hur man kan använda 

historia i argumentation så som i olikheterna mellan The Pity Of War och The Necessary War, 

vilket inte blir lika utnyttjat i The Great War. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francis Larsson  28 
Halmstad Högskola 
HI8003 
2016-01-21 

6. Referenslista 

6.2 Tryckta källor: 
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Karlsson, K. & Zander, U. (red.) (2009). Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken. (2., [uppdaterade och bearbetade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Ludvigsson, D. (2003). The historian-filmmaker's dilemma: historical documentaries in 

Sweden in the era of Häger and Villius. Diss. Uppsala : Univ., 2003. Uppsala. 

Aronsson, P. & Hillström, M. (red.) (2005). Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade 

kulturarvets förändringarLinköpings universitet. Norrköping: Tema Kultur och samhälle, 

Campus Norrköping, Linköpings universitet. 

McLane, B.A. (2012). A new history of documentary film. (2nd ed.) New York, NY: 

Continuum. 

Nichols, B. (2001). Introduction to documentary. Bloomington, Ind.: Indiana Univ. Press. 

Rabinowitz, P. (1993).  Wreckage upon Wreckage: History, Documentary and the ruins of 

memory. Wesleyan University. 

Rosenstone, R.A. (1995). Visions of the past: the challenge of film to our idea of history. 

Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. 

Rosenstone, R.A. (2006). History on film/film on history. Harlow: Pearson/Longman. 

Snickars, P. & Trenter, C. (red.) (2004). Det förflutna som film och vice versa: om 

medierande historiebruk. Lund: Studentlitteratur. 

Sörenssen, B. (2003). Å fange verkeligheten. Dokumentarfilmens århundre. Oslo: 

Universitetsförlaget. 

Thorp, R. (2013). Kritiska perspektiv på historiedidaktiken. Linköping. Historielärarnas 

Förening. 



Francis Larsson  29 
Halmstad Högskola 
HI8003 
2016-01-21 

6.2 Dokumentärer: 
Barnet, C. (Författare), Terraine, J. (Författare), Essex Tony. (Regissör). (1964). The Great 

War [Film]. Storbritannien. BBC1. 

Hastings, M. (Författare), McGann, K. (2014). The Necessary War. Storbritannien. Blakeway 

Productions. Distribution: BBC 

Ferguson, N. (Författare), Pennink, A. (Regissör). (2014). The Pity of War [Film]. 

Storbritannien. BBC Two. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Francis Larsson


