
Doc Lounge Malmö - Min praktikplats 
 
Doc Lounge bildades i Malmö år 2006 som ett initiativ av dokumentärfilmaren Fredrik Gertten. Gerttens vision 
var att skapa en ideell kulturförening som skulle satsa på att visa de senaste nordiska och internationella 
högkvalitativa dokumentärerna och kunna nå ut till den allmänna publiken på ett mer levande och interaktivt 
sätt. Premiärerna och film eventen på Doc Lounge sker nämligen bla. i bar- och restaurangmiljöer, samt då och 
då arrangeras även sidoarrangemang, utomhusvisningar, utställningar och specialprogram för företag och på 
konferenser. Dessa unika helkvällar innebär inte bara en filmvisning utan kombineras med intressanta 
kringarrangemang som, aktuella gäster, regissörsbesök, liveakter och barhäng, för att öka och bredda publiken 
för dokumentärfilm och ge besökarna en upplevelse som engagerar och stannar kvar i minnet. 
 
Visionen är att verka som en samlingsplats och katalysator för givande samtal och interaktioner mellan olika 
målgrupper! Doc Lounge visningarna blir helt enkelt ett stort mysigt och gemensamt vardagsrum där en viktig 
interaktion mellan många olika grupper av människor kan samlas för att kolla på riktigt bra dokumentärfilm.  
 
Idag finns Doc Lounge i flera olika städer i Norden; Sverige, Finland, Danmark och Norge, med totalt 24 st Doc 
Lounge klubbar. Doc Lounge Malmö är flaggskeppet för hela föreningen. 
 
Distribution  
Doc Lounge håller numera även på med distribution av både nordisk och internationell dokumentärfilm. Under 
höstsäsongen 2020 stod Doc Lounge för distributionen av regissören Sven Blumes dokumentärfilm om 
surrogatmödraskap, For Somebody Else. 
 
For Somebody Else följer Cristal, Deanna och Michelle, tre kvinnor som av olika anledningar valt att bära och 
föda andras barn. Vi får möta dem i vardagen; innan, under och efter graviditeterna. Resultatet är en 
tankeväckande och intim dokumentär om prövningar och risker, men även drömmen om en framtida relation 
och att få skapa någon annans lycka.  
 
Alla filmer Doc Lounge har stått för distributionen av: 
For Somebody Else (Sven Blume / USA, Sweden 2020). Release November 2020. 
Jozi Gold (Fredrik Gertten, Sylvia Vollenhoven  / Sweden, South Africa 2019). Release March 2020. 
Fat Front (Louise Detlefsen, Louise Unmack Kjeldsen / Denmark 2019). Release January 2020. 
PUSH (Fredrik Gertten / Sweden 2019). Release September 2019. 
Exit: Leaving Extremism Behind (Karen Winther / Norway 2018). Release March 2019. 
Leslie Brinner / Leslie on Fire (Stefan Berg / Sweden 2018). Release November 2018. 
Punk Voyage (Jukka Kärkkäinen, J-P Passi / Finland 2017). Release February 2018.  
 

 
 
 

http://www.doclounge.se/for-somebody-else-svensk-distribution
http://www.doclounge.se/jozi-gold-svensk-distribution
http://www.doclounge.se/fat-front-svensk-distribution
http://www.doclounge.se/push-distribution
http://doclounge.se/exitdistribution
http://doclounge.se/leslie-brinner-lansering-och-bokning
http://doclounge.se/PV


 
 
Tack! 
Stort tack till Maja, Klara, Jonas, för jag fick komma och göra min praktik hos er! Och ett särskilt stort tack till 
min fantastiska handledare, Lina Linde!  
 
Kontaktuppgifter 
https://www.doclounge.se  
 
Doc Lounge Malmö Head Office 
Stora Varvsgatan 6a 
211 19 Malmö, Sweden  
 
Doc Lounge Director: 
Maja Lindquist 
+46703615144 
maja@doclounge.se 
 

 
Barhäng innan filmvisningen på ett Doc Lounge Malmö event på Babel i Malmö.  
(Bilder tagna innan Covid-19) 
Fotograf: okänd 

 
 
 
 
 
Volontärerna hjälper besökarna med att hänga in deras        
ytterkläder i garderoben.  
(Bild tagen innan Covid-19) 
Fotograf: okänd 

https://www.doclounge.se/
mailto:maja@doclounge.se


 
Barhäng innan filmvisningen på ett Doc Lounge Malmö event på Babel i Malmö.  
(Bilder tagna innan Covid-19) 
Fotograf: okänd 

 
Publiken under ett Doc Lounge Malmö event på Babel i Malmö.  
(Bilder tagna innan Covid-19) 
Fotograf: okänd 

 
 
 
 
 
 
Dörrarna till Babel i Malmö öppnas och publiken 
kommer in och checkar av sina bokningar i entrén.  
(Bild tagen under HT20 då Covid-19 restriktionerna var 
50 personer får vistas tillsammans på sittande 
evenemang om det är 1,5m avstånd.) 
Fotograf: Lourdes Sanchez 
 

 
 



 
Publiken under ett Doc Lounge Malmö event på Babel i Malmö under HT20 säsongen. 
(Bilder tagna under HT20 då Covid-19 restriktionerna var 50 personer får vistas tillsammans på sittande 
evenemang och med 1,5m avstånd.) 
Fotograf: Lourdes Sanchez 

 

 
 
 
 
HT20 säsongens projektledare Lina Linde (till vänster) 
och vinnarna och regissörerna av Bästa Dokumentär på 
Pixel Filmfestival: Så inget händer dig, Lisa Rydberg & 
Lars Henrik Andersson (till höger).  
(Bilder tagna under HT20 då Covid-19 restriktionerna 
var 50 personer får vistas tillsammans på sittande 
evenemang och med 1,5m avstånd.) 
Fotograf: Lourdes Sanchez 
 
 
 
 
 
 
Trots Covid-19 restriktionerna gick det att ha Doc 
Lounge event på Babel under HT20 säsongen. Vi fick 
anpassa eventen så det följde Covid-19 restriktionerna, 
med bla. placera ut besökarnas sittplatser med 1,5m 
avstånd mellan varje sällskap, ingen garderob där 
köbildning kunde ske, endast bokningar och förköp av 
biljetter, för att kunna hålla koll på hur många som kom 
på eventen, samt påminna besökarna om att hålla 
avstånd till varandra och att använda handsprit.  
(Bild tagen under HT20 då Covid-19 restriktionerna var 
50 personer får vistas tillsammans på sittande 
evenemang om det är 1,5m avstånd.) 
Fotograf: Lourdes Sanchez 
 

 
 



Mitt projekt - Målgruppsdefinition av bibliotekarier i Skåne 
Doc Lounge är en ständigt växande verksamhet med nya koncept och idéer i rullning hela tiden. Men Doc 
Lounge är inget utan sin publik som är en stor del av verksamheten.  
Mitt övergripande projekt under praktiktiden var att göra en målgruppsdefinition för att få information om hur 
Doc Lounge skulle kunna utveckla och marknadsföra sig och sina framtida koncept och för att få en bredare 
publik, samt nya samarbetspartners i framtiden.  
 
Planeringsfasen 
Projektet började med diskussion om vad Doc Lounge behövde ha hjälp med. Vi kom fram till att de skulle vilja 
veta mer om hur de skulle rikta och marknadsföra sig till olika målgrupper för kommande koncept och projekt.  
 
Bibliotekarier i Skåne blev målgruppen jag skulle rikta in mig på. Detta för att bibliotek är redan en bra 
samarbetspartner för Doc Lounge, samt att de vill nå ut till småorter i Skåne. 
 
Syfte 
Syftet med undersökningen var att lära känna bibliotekarierna i Skåne för att kunna expandera och utveckla Doc 
Lounges verksamhet, bredda publiken och nå ut till bredare grupper som bor i småbyar runt omkring i Skåne 
som inte har möjlighet att gå på en Doc Lounge-visning på någon av klubbarna runt omkring i Skåne/Sverige. 
Denna spridning på personer kommer förhoppningsvis hjälpa till att bidra med intressanta konversationer om 
teman och ämnen som tas upp i dokumentärfilmerna. Vilket är i linje med Doc Lounge föreningens syfte, mål 
och vision.  
 
Tillvägagångssätt/Process 
Genomförandet skedde i följande steg:  

1. Research av tidigare statistik evt. från kommentarer från publik och publiksiffror, brister bland 
målgrupper 
- Försöka hitta en relevant målgrupp som kan behövas undersökas för att kunna få dem att bli publik på 
Doc Lounge.  

2. Välja en målgrupp genom ändamålsurval och indirekt snöbollsurval baserat på var jag tycker det finns 
brister tex, bibliotekarier eller pensionärer. 

3. Research om den valda gruppen som ska undersökas. 
4. Kolla relevanta teorier och beteendemönster som skulle kunna passa in för att nå gruppen bäst. 

Kolla hur jag ska lägga upp enkäten.  
Göra klart enkäten. 

5. Få enkätfrågorna godkända av Doc Lounge handledare, Lina Linde. 
6. Skriv intervjufrågor till en strukturerad/semi-strukturerad intervjuguide. 
7. Testa enkäten på mina kursare.  

Få feedback på enkäten.  
Gör evt. ändringar på enkäten. 

8. Skicka ut enkäten och starta enkätundersökningen till biblioteken i Skåne, för att få kvantitativ data. 
9. Skicka ut påminnelse om enkäten om jag tycker att jag fått in för få svar.  
10. Sammanställ resultaten från enkätundersökningen.  
11. Evt. boka in och göra strukturerade/semi-strukturerade intervjuer med personer i målgruppen. För att få 

kvalitativ data. 
12. Transkribera/sammanfatta intervjuerna.  
13. Sammanställa hela undersökningen.  
14. Reflektera och analysera över vilken information och resultat som kommit fram. 
15. Skriv ihop ett dokument till Doc Lounge om vad resultatet av undersökningen har visat. 
16. Framför (presentation av) resultatet och hur man kan använda det till vidare tekniker i lanseringar och 

skapande av framtida koncept. 



 
Relevans (motivering av projektets betydelse) 
Doc Lounge behövde ha denna hjälp för att kunna veta hur de ska rikta sin marknadsföring och hitta ny publik, 
för att verksamheten och framtida koncept ska gå plus på biljetternas försäljning och för att bygga och stärka sitt 
varumärke ännu mer. Är det stor och stabil försäljning kommer det gå bra för filmerna som distribueras av Doc 
Lounge, och allmänheten får ta del av kunskap och olika världsuppfattningar via ett roligt och lättsmält forum 
som en dokumentärfilm är. Det skulle finnas ett mervärde i en pilotundersökning som denna, då eventuell 
information, strategier och tekniker, förhoppningsvis kom att bli synliga och kunna ligga till grund för Doc 
Lounge i framtiden.  
 
Mina antaganden 
Antaganden innan undersökningen, som låg till grund till valet av målgrupp var följande. Bibliotekarier är 
bildade personer som finner stor glädje i konst, kultur, litteratur och film. De gillar att lära sig nya saker och 
söker aktivt upp ny fakta och kunskaper inom diverse områden, både på formella, icke-formella och informella 
sätt. Det finns ett mervärde för dem att ta del av Doc Lounges nuvarande och eventuellt kommande tjänster då 
det berikar bibliotekarierna med kunskaper inom olika ämnen som belyses i dokumentärfilmerna, även i deras 
roll som privatpersoner. 
I rollen som bibliotekarie skulle tjänsterna eventuellt även kunna fungera som verktyg i deras verksamhet på 
biblioteken, samt att bibliotekarier och deras bibliotek kan vara en bra, pålitlig och etablerad källa till andra 
kunder till Doc Lounge och Doc Lounge tjänster.  
 
Teoretisk förankring 
Livslångt Lärande är ett begrepp som nämns i Andreas Fejes bok från 2013, Lärandets mångfald - Om 
vuxenpedagogik och folkbildning, som menar till att man lär och bildar sig i olika kontexter som informella, 
icke-formella och formella, genom hela livet. Att lära sig ny kunskap och kompetens kan och sker på många 
olika sätt, däribland genom konst, skönlitteratur och studiecirklar, som kan bredda deltagarnas perspektiv på 
bland annat samhället och egna situationer deltagarna upplever i sina egna liv (Fejes 2013, kap 3, 4). Detta 
begrepp och exempel kontexter som människan kan lära sig genom ansåg jag relevant och något som kunde 
appliceras på denna studie. Bibliotekarierna kan nämligen lära av dokumentärfilmerna, utveckla sina egna 
perspektiv på ämnen som tas upp i filmerna och sedan föra vidare kunskapen och dela erfarenheten dem fått av 
dokumentärfilmerna till låntagarna, genom att starta tex. studiecirklar på biblioteken. 
 
Enligt de fyra artiklarna som användes som teoretisk förankring till denna pilotstudie ansåg forskarna av dem 
att, dokumentärfilm är ett bra medium att använda i utbildningssyfte och lärande. Däremot spelar det roll på hur 
man använder dokumentärfilmerna i undervisningen. Studenterna ska först ha fått grundläggande research 
material, frågor om ämnet att reflektera över och liknande, där filmerna blir som ett komplement till detta 
undervisningsmaterial. Filmerna blir helt enkelt ett extra perspektiv och medel till att lära och belysa viktiga 
ämnen. Det är även viktigt att kritiskt tänkande och diskussion ska kunna förekomma av de åsikter och teman 
som tas upp i filmerna. Risken med att använda film och tv i undervisningen är att ämnena i filmerna förringas 
och simplifieras. Utförs det på rätt sätt kan film bidra till ett smidigt, spännande och gynnsamt lärande och 
undervisningsmoment (Bostock. W. W. (2017); González, Edward L. F. & Lewis C. Thomas. & 
Slayback-Barry, D & Yost, Robert. W. (2016); Sarıtaş, D. (2020)). 
Sista artikeln, Access Denied: School Librarians’ Responses to School District Policies on the Use of Social 
Media Tools, skriven av Dr. Ann Carlson Weeks (2013) handlar om hur blockeringen av sociala medier på 
skolbibliotek kan hämma bibliotekarier i hjälpandet att lära elever hitta och sprida fakta och kunskap på en nivå 
som passar eleverna som målgrupp. Bibliotekarierna som deltog i undersökningen hade olika åsikter när det 
kom till om blockeringen var positiv eller inte. Några var frustrerade över blockeringen och tyckte att eleverna 
skulle få bättre vägledning och kunskap om hur de ska navigera sig i sociala medier på ett positivt och 
produktivt lärande sätt, istället för att ta bort dem helt. Medan andra inte var det, och förstod varför skoldistriktet 
blockerat sociala medier från deras datorer. 

I denna artikel nämns också, från en tidigare forskning, att i en cooperative learning situation föredrar 
elever att ha lärare och skolbibliotekarier som en jämlike för att kunna lära och utvecklas tillsammans med, 



snarare än som en instruktör. Även att, om en person i en maktposition gentemot en elev, tex; skolbibliotekarie, 
utbildare, visar personliga sidor online, får det en positiv effekt på hur elever ser på skolbibliotekarien. Denna 
sårbarhet och tillgänglighet gör att eleverna finner den överordnade personen och upplevelsen av lärandet som 
mer trovärdig. 
 
Dessa artiklar visade alltså på att film och däribland just dokumentärfilm är ett bra och effektivt sätt att få 
bredare förståelse, perspektiv och skapa diskussioner om ämnen som tas upp i filmerna, dock tillsammans med 
en mer strukturerad form av undervisning och undervisningsmaterial. Detta gick i linje med mina antaganden 
om att bibliotekarier kan få ett mervärde både personligen i sina privatliv, samt i deras yrkesroll, för att kunna 
förmedla vidare kunskap till låntagare och användning i skapande av eventuella studiecirklar.  

Artikeln om blockeringen av sociala medier på skolnätverk visar på att det kan finnas ett bra och 
effektivt tillvägagångssätt för både låntagare och bibliotekarier att använda sig av digitala koncept som tex; 
internet streaming av filmer som Doc Lounge distribuerar, och detta kan då gynna både låntagare och 
bibliotekarier. Särskilt när det kommer till att konsumera och vilja ta in ny kunskap, samt att bibliotekarierna 
kan ha chansen att visa ett mer personligt intryck av dem själva genom att diskutera och dela sina upplevelser av 
en studiecirkel som hållits på deras bibliotek. 
 
Resultat 
Målgruppsdefinition Bibliotekarier i Skåne 
Urval av resultat, analys och sammanfattning av svaren från enkäten.  
 
Tanken var att skapa en allmän enkät som Doc Lounge Malmö skulle kunna använda på många (alla) 
målgrupper som de ville göra en målgruppsdefinition på. Det visade sig att det inte fungerade med denna enkät. 
Rekommenderade därför dem att inte använda enkäten på alla, utan göra en ny enkät som är riktad helt till just 
den specifika målgrupp de vill undersöka. 
Det som framkom från denna enkät, som skickades ut till bibliotekarier i Skåne, och hur man ska kunna rikta 
marknadsföring i framtiden, var följande.  
(För att se hela enkäten och resultat klicka på länken.) 
https://docs.google.com/forms/d/1OFX6O7zbgEsUvJwxuaUyQsmP2eol45SNruNmAAmLW-Y/edit#responses  
 
Totalt som svarade på enkäten: 43 st 

Frågor Alternativ Antal 
st 

Procent 
% 

Antal som 
svarade på 
frågan 

Kommentar 

Kön Kvinna 32 74,4  43  

 Man 10 23,3   

 Ickebinär 1 2,3   

Ålder 30-35 år 6 14 43 Spridda åldrar. 
Majoriteten 40-45 år. 
Kolla enkäten för fler siffror om 
deltagarnas ålder. Alternativen 
sträckte sig från “under 18 år” - 
“över 65 år”) 

 35-40 år 7 16,3   

 40-45 år 9 20,9   

 60-65 år 6 14   

https://docs.google.com/forms/d/1OFX6O7zbgEsUvJwxuaUyQsmP2eol45SNruNmAAmLW-Y/edit#responses


 
Mycket positivt att se majoriteten kände till Doc Lounge, och i.o.m denna undersökning så känner de 17 
personer som tidigare inte kände till Doc Lounge alls, till dem nu. 
 
Första kontakten med Doc Lounge och deras attityd till dokumentärfilm 
Majoriteten kände till Doc Lounge sedan innan men på olika sätt bl.a: 
Från vänner och familj: 7 st (17,1%) och via tidigare samarbete mellan biblioteken och DL: 5st. 
Medan några fick första kontakten via denna undersökning: 17st (41,5%). 
 
Deltagarna var generellt mycket positiva till dokumentärfilm som genre både som privatperson och i sin 
yrkesroll. Bara 1st person sa “ogillar dokumentärfilm som genre” utifrån sig som privatperson.  
Detta visar på att det är relevant för dem att få information om dokumentärfilm. Alltså en målgrupp (både 
utifrån dem som privatpersoner och i deras yrkesroller) för Doc Lounge att satsa på när de marknadsför sin 
verksamhet och filmer. Verkade däremot som de hade lite svårt med att se hur dokumentärfilm skulle kunna 
kopplas till deras verksamheter, förutom att titta på dokumentärfilm för att bredda deras egna 
omvärldsuppfattning. (Jag antar att de nog identifierar sig väldigt starkt med sin yrkesroll och enkäten 
förklarade inte i detalj hur de skulle tänka utifrån sina roller som bibliotekarier. Detta för att jag ville de skulle 

Var bor 
deltagarna 

Stad 17 39,5 43 Majoriteten: Stad 

 Storstad 8 18,6   

 Landsbygd 11 25,6   

 Förort 5 11,6   

 By 1 2,3   

 Ort med 
knappt 
5000st 
invånare  

1 2,3   

Deras 
arbetsdistrikt 

Sydvästra 
Skåne 

16 38,1 42 1st person svarade Mellanskåne 
Eslöv (Eslöv räknas till Sydvästra 
Skåne). 

 Bib. Fam. 
HBG 

12 28,6   

 Sydöstra 
Skåne 

9 21,4   

 Nordöstra 
Skåne 

5 11,9   

Känner till DL Ja, massor 10 23,3 43 Majoriteten kände till Doc Lounge, 
om det så var massor eller bara lite. 

 Lite 16 37,2   

 Nej, inte 
alls 

17 39,5   

Kolla på enkätens svar för att se resten av siffrorna/datan för att kunna göra egna slutsatser. 



applicera det det fritt till sina egna områden på biblioteken och hitta nya möjligheter och så frö till andra 
tillvägagångssätt Doc Lounge kan sälja in framtida koncept och verksamheten till dem.) 
 
Hur vill de få och sprida vidare information om nya dokumentärfilmer? 
Trots att de själva inte kunde riktigt förstå skillnaden mellan deras olika roller (alltså utifrån som privatperson 
eller yrkesroll), visade det lite skillnader beroende på i vilken roll de skulle tänka utifrån när de gjorde sina val i 
enkäten.  
På hur de vill ta emot information om nya dokumentärfilmer så ville de helst utifrån sin yrkesroll få infon via 
bl.a. nyhetsbrev, mail och hemsidor. Medan som privatpersoner, ville de få infon via bl.a. Facebook, hemsidor 
och Instagram. För att sedan sprida information vidare (tex. om att det är en dokumentärfilm som ska visas), 
föredrar dem utifrån sin yrkesroll att sprida det via Facebook, mail och instagram. Medan som privatpersoner 
sprider de infon helst via Facebook, SMS och mail. 
 
För att leta efter nya dokumentärfilmer använder de sig av nästan samma kanaler utifrån båda rollerna. Dessa 
kanalerna var i rangordning (högst till lägst) hemsidor, tips från vänner, Facebook, tidningar, Instagram, reklam 
och affischer, samt riktade mail från tex regionen. 
 
Dessa svar visar på att man kan och borde fokusera olika på hur man vill kommunicera till dem beroende på om 
man vill fånga deras intresse och uppmärksamhet som privatpersoner eller som bibliotekarier. Alltså anpassa 
språk och kanaler utifrån vad och vilken roll man vill nå dem som. Därför borde man inte skapa ett generiskt 
pressmeddelande och posta det på alla sina sociala medier plattformar. 
 
Finns det ett mervärde för dem med dokumentärfilm? 
När det kom till om de upplevde att det fanns ett mervärde av dokumentärfilm för dem som privatpersoner 
och/eller i sin yrkesroll så trodde majoriteten att det skulle finnas det för dem i deras yrkesroll. Förutom 2st 
personer som svarade “nej, inte alls” och 5 st “vet inte”. Medan som privatpersoner trodde alla det skulle finnas 
ett mervärde förutom 1st person som inte såg/tyckte det och 2st som inte visste.  
 
Vad detta mervärde innebär kan vara mycket. Onlinetjänster av någon form skulle kunna bli en kvällsaktivitet 
på deras bibliotek. Att kunna ha fler specialvisningar på olika bibliotek i småbyar runt om i Skåne. Att de får 
tillgång till dokumentärer som skulle passa bra till studie-/filmcirklar de anordnar på deras bibliotek, osv. 
Hursomhelst verkar de vara väldigt öppna för dokumentärfilm och med många möjligheter att bredda Doc 
Lounge verksamhet och kommunikation till mindre orter runt omkring i Skåne.  
 
Urval från kommentarer om Hur och Varför/Varför inte det skulle finnas ett mervärde 
(utifrån yrkesroll) 

● “I min yrkesroll arbetar vi enligt bibliotekslagen, bland annat för det demokratiska samhällets 
utveckling. Dokumentärfilm kan absolut vara en del av att utveckla min kunskap om olika ämnen som 
kan vara till nytta i mitt yrkesuppdrag, och att kunna sprida kunskap och kulturella upplevelser vidare 
till låntagare.” 

● “Det är ett engagerande och intressant medium för att ta till sig samhällsviktig och allmänbildande 
information. Visningar är även bra tillfällen för att hålla samtal och skapa en dialog, och kan på så sätt 
vara en demokratifrämjande aktivitet vilket ingår i bibliotekets uppdrag.” 

● “Se världen från fler perspektiv ger en djupare förståelse om livet och människor” 
● “Skulle i så fall använda det för egen kompetensutveckling, men inte i verksamheten utåt mot 

besökarna. Jag arbetar som barnbibliotekarie med ansvar för åldrarna 0-6 år och ser inte riktigt hur det 
skulle passa in i nuläget.” 

● “Jag föredrar att ta till mig information via text, så det är inte något jag spontant hade gjort för att t.ex. 
fortbilda mig, men skulle kunna visa och diskutera filmen med målgruppen jag jobbar med.” 

● “Jag ser gärna dokumentärfilmer privat, tex i Kunskapskanalen. naturligtvis finns mycket att lära från 
en dokumentärfilm på samma vis som att läsa en bra faktabok, men jag ser inte hur jag/vi ska ha 
möjlighet att sitta och titta på film som ett sätt/komplement till att tex ge låntagare information på 



samma sätt som man tex föreslår böcker till skolarbeten och liknande. Innehållet kan säkert vara bra, 
men hur ska man ha möjlighet att själv se filmer för att veta innehåll? I dessa tider när referensfrågorna 
blir färre och färre tror jag också att det finns mindre intresse överhuvudtaget för "fakta" oavsett om det 
är i film eller bokformat” 

● “Tar för mycket tid och inte relevant” 
● “Det beror på vad det handlar om, självklart vill jag se mer film men jag hinner inte med att läsa de 

böcker jag vill eller annat jag vill göra på min fritid och det skulle vara omöjligt att lägga arbetstid på 
att se film.” 

 
Urval från kommentarer om Hur och Varför/Varför inte det skulle finnas mervärde 
(som privatperson) 

● Berikande på alla sätt. 
● Det ger nya o fördjupade insikter i medmänniskors livssituationer och samhällsfenomen och kulturella 

uttryck och företeelser. 
● Jag tycker om att få veta vet hur människor har det och hur det varit förr. Film kommer nära den/de det 

handlar om. 
● Om det är intressanta ämnen jag vill veta mer om och om de är välgjorda så kan det säkert kännas 

givande. Men det är inget jag söker mig till. 
● Kan vara ett komplement till litteratur. 
● Har inte tid för film. 

 
Hur mycket skulle deltagarna kunna tänka sig betala för en Video on Demand tjänst 
med dokumentärfilmer? 
Om Doc Lounge skulle startat någon form av streamingtjänst skulle majoriteten av deltagarna kunna tänka sig 
betala ca 50-150 sek, vilket är i linje med övriga befintliga streamingtjänster som finns. Jag tror deltagarna 
jämförde med dessa andra befintliga streamingtjänster som kostar ca 100 sek/månad och vill därmed gärna inte 
betala över det. Utifrån deras yrkesroll var det två av deltagarna som skulle kunna tänka sig betala 550-600 sek. 
Alternativen på pris sträckte sig från 50 sek till 600 sek.  
 
Vilka faktorer spelar in när det kommer till att betala för dokumentärfilmer? 
I svaren på denna del såg man tydligt att intressanta ämnen på filmerna var grundläggande, vilket man kan tycka 
är självklart. Det behöver dock inte innebära att det inte kan vara ett okänt ämne som de inte känner till sedan 
innan. Om det är en film som handlar om en person som de finner intressant skulle det kunna väga upp för att 
det kanske inte är en aktuell händelse eller att det är ett ämne som de känner till sedan tidigare. 
 
Filmens språk är inte heller något som spelar stor roll, förutsatt att det är textning.  
 
Trailers, filmaffischer och pressmaterial är viktigt. För att fånga blickar och göra att människan reagerar kan 
man använd bilder som kan vara lite provokativa, i och med att människan uppmärksammar och kommer ihåg 
det som chockar och triggar oss en aning. Det har att göra med aktiviteten i amygdalan (hjärnans alarmcentral) 
ökar när det är något dramatiskt, alarmerande och chockerande som händer runt oss. Bilderna behöver inte vara 
blodiga och hemska. Men gärna något som sticker ut från det normala och eventuellt har starka signalfärger som 
rött, orange, gul (färger som vi människor har betingade reaktioner till, då färgerna är associerade med giftig 
mat, växter och djur m.m. Det har med överlevnadsinstinkten att göra). Hög aktivitet i amygdala = reagerar på 
stimuli snabbare och kommer ihåg det bättre.  
 
Kostnaden för att kunna se filmerna spelar roll! Däremot är vi människor mer benägen att betala lite mer för 
något om man känner att man får något extra utöver det man tror man betalat för. Samma effekt sker på eventen 
när de får något utöver att bara se en film.  
 
Exempel 1: Till visningen för filmen, Honeyland skedde ett samarbete med biodlare som kom och sålde sin 
honung m.m. och bjöd på smakprover.  



Exempel 2: På höstsäsongen 2020 visades Only The Devil Lives Without Hope, en svensk, uzbekisk film där 
det serverades te på eventet för att komma i stämning, då det är en stor tradition att dricka grönt te till alla 
måltider i Uzbekistan.  
 
 
(Att vilja möta en positiv handling med, sin egna positiva handling kallas för: ‘reciprocitetsprincipen’.  
Ex. på restaurang kan man få en liten godisbit när man ska betala notan. Den lilla och billiga gesten från 
restaurangens sida, som en godisbit är, gör att gästen antagligen eller iallafall är mer benägen att dricksa mer. 
Detta sker omedvetet hos gästen i.o.m att gästen får en känsla av att den ska matcha gesten och ge tillbaka till 
restaurangen som tack för god mat och service. Alltså den positiva handlingen från restaurangens sida (ge en 
godisbit), möts av en positiv handling (dricksa mer) från gästens sida. Detta beteende sker även om det är en 
negativ handling.) 
 

 



 
Biodlare blev inbjudna för att lär ut fakta om bin, bisamhälle och honung, men även säljer sin honung, samt 
andra produkter till besökarna under Honeyland eventet HT19 på Babel i Malmö.  
(Bilder tagna innan Covid-19) 
Fotograf: okänd 
 

 
Besökarna fick provsmaka honung och lära sig om hur man kan hjälpa bina att överleva  
(Bilder tagna innan Covid-19) 
Fotograf: okänd 



 
Backdrop och sofforna på scenen för kvällens Q&A med filmen, Only The Devil Lives Without Hope regissör 
Magnus Gertten och huvudpersonen “Dilya”, Dialobar Erkinzoda. 
Fotograf: Emma Gunnarsson 
 

  
Grönt te serverades under Only The Devil Lives Without Hope eventet till besökarna. 
Fotograf: Emma Gunnarsson 
 
Vad får deltagarna att avstå från att titta på dokumentärfilm? 
Filmens ämne, ämnets relevans för dem som privatpersoner och för deras verksamheter, hur mycket det kostar 
att se filmen och att de inte har tid att titta på film, var toppresultaten för båda rollerna när det kom till vad som 
får dem att avstå från att titta på dokumentärfilm.  
 
Därför är det bra att Doc Lounge tänker på framtida samarbeten med biblioteken och bibliotekarierna att det är 
viktigt att sälja in filmerna och trycka på HUR och VARFÖR det är och skulle kunna vara relevant för dem att 
titta på dokumentärfilm inom deras yrke. Alltså koppla det till tex. kompetensutveckling och att kunna skapa 
egna evenemang runt en filmvisning på deras bibliotek. Som nämnt innan verkade det som några av deltagarna 
inte förstod eller såg möjligheterna med att kunna införa mer dokumentärfilm i deras verksamhet. Vilket Doc 
Lounge genom sin hemsida, nyhetsbrev och email skulle kunna påminna dem om, tex. genom att skapa 
samarbeten som dessa nämnda förslag ovan. 
 
För att sälja in hela Doc Lounge verksamhet hade det varit bra att påminna bibliotekarierna om att ett samarbete 
mellan Doc Lounge och biblioteken kan bringa samman communities från olika grupper i deras kommun tex. 
som den kenyanska filmen, Softie gjorde för KISWA i Malmö (KISWA grupp för den kenyanska communityn i 
Skåne). Medlemmarna i KISWA uppskattade verkligen Softie filmen och visningen. Filmen och eventet fick 
medlemmarna att känna sig sedda och tillåta dem att få ta plats i samhället och på det sättet skapa gemenskaper 
och möjligheter med andra personer i samhället som de kanske annars inte hade kommit i kontakt med.  
 



När det kommer till bibliotekarierna som privatpersoner är det bra att kunna koppla kommunikation och texter 
till dem utifrån deras personliga faktorer. Få dem att kunna se en koppling mellan dem själva och filmens ämne 
eller huvudperson(er).  
Tex Softie; Även fast Boniface är kenyan och det är val i Kenya, är det bra att kunna se hur demokratin i 
Sverige inte ska tas för givet och att dem själva på något sätt är Boniface varje gång de ska rösta eller ta andra 
stora samhällsval - en person kan skapa revolution och styra samhället i en riktning. Eller att få dem att relatera 
till Maddy och hennes mamma (från filmen, Maddy The Model) där trots att en individ har någon form av 
funktionsvariation och stigma, har individen rätt till att följa sina drömmar och ta plats i samhället. Att man ska 
påminnas om att personer i sin egen närhet kan ha hinder som gör att de kan relatera till Maddy och Maddys 
mamma som kämpar för sin dotters mål, drömmar och rättigheter. 
 

 
 
 

 
Projektledaren för höstsäsongen 2020, Lina Linde (till vänster) tackar och välkomnar regissören av kvällens 
film, Maddy The Model, Jane Magnusson (till höger) upp på scen för att delta i en Q&A, modererad av 
Sebastian Pawlowski från Mifforadio. 
Fotograf: Ida Hein Olsson 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Konsertlokalen, Babel i Malmö, dekorerades med 
afrikanska tyger inför filmvisningen av den kenyanska 
filmen Softie. 
Fotograf: Emma Gunnarsson 
 
 
 
 
Projektledaren Lina Linde och postdoktor inom globala 
politiska studier, Ulrika Waaranperä från Malmö 
Universitet har ett samtal om relationerna mellan 
stammar i Kenya. Ulrika Waaranperäs intresserar sig för 
forskning inom skärningspunkter mellan mark och 
politik. Waaranperäs avhandlingsprojekt analyserade hur 
uppfattningar om tillhörighet och egendom över tid i 
Molo, Kenya. 
Fotograf: Emma Gunnarsson 
 

 
Besökarna lyssnar på ett samtal med Ulrika Waaranperä (från Malmö Universitet) som förklarar relationerna 
mellan stammar m.m. i Kenya.  
Fotograf: Emma Gunnarsson 

 
Doc Lounge Malmö besökare och medlemmar i KISWA (grupp för den kenyanska communityn i Skåne) kom 
upp på scen och talade om deras åsikter och upplevelser. 
Fotograf: Emma Gunnarsson 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Waaranperä och KISWA medlem 
byter kontaktuppgifter. 
Fotograf: Emma Gunnarsson 
 
 

 
Är dokumentärfilm en pålitlig källa till fakta och var hämtar deltagarna helst fakta 
ifrån? 
Dessa frågor på enkäten ville jag ha med då jag trodde det skulle gå att ha enkäten till många olika grupper för 
målgruppsdefinition, allt från bibliotekarier till högstadieelever osv. (som nämnt innan - det går inte att ha en 
universell enkät iallafall inte den som jag gjorde till denna undersökning). Hade dåliga alternativ för dem att 
svara utefter och för vaga definitioner av tex. formella och informella sätt att få fakta/kunskap på. 
 
Med den kursiva texten ovan i åtanke kan man ändå dra slutsats att det skiljer sig lite med var de föredrar att få 
faktan ifrån. Det viktigaste för dem var att ha ett källkritiskt förhållningssätt till faktan och vem som står bakom 
faktan. I Doc Lounges fall kan det appliceras till att Doc Lounge tänker på olika faktorer när det kommer till val 
av filmer till säsongernas official selection och distribution, så som, vem som har gjort filmen, både regissör och 
produktionsbolag. Då man som regissör, produktions-, och distributionsbolag kan vinkla ämnet i filmen på olika 
sätt och genom att välja filmerna till official selection och distribution tar Doc Lounge också någon form av 
ställning till ämnet i filmen. Det gäller därmed att vara tydlig med vad Doc Lounge som verksamhet står för, 
ifall man vill hålla sig objektiv till ämnet eller har en annan syn gentemot vad som porträtteras på filmerna.  
 
 
“Heja er som håller på med dokumentärfilm och dess främjande! Tacksam att sådana finns då jag själv inte 
har tid och utrymme just nu men vet vilken kraftkälla och vilket konstverk en sådan kan vara.”  - Slutlig 
kommentar från enkätundersökning deltagare  
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Mina övriga uppgifter 
Under praktiken hade jag flera uppgifter och ansvarsområden, utöver att assistera min handledare med planering 
och utförande av filmvisningarna som hölls på Babel varannan tisdag och mitt egna projekt om 
målgruppsdefinition av bibliotekarier i Skåne. Jag hjälpte bland annat till med befintliga uppgifter som: 

● Målgrupps research inför varje official selection film på höstprogrammet 2020. 
● Övrig research på ämnen som togs upp i filmerna, till quiz och diskussionskort som användes på 

eventen. 
● Runner: Research, inhandling och transportering av bl.a. rekvisita och affischer,  samt annat 

nödvändigt material till filmvisningarna, biografer, och kontoret.  
● Möblering och dekorering av eventlokalen 
● Besöksstatistik insamling och inmatning 
● Volontärs koordinator 
● Utvärdering av volontärernas tid och upplevelse under säsongen HT20 
● Planering och utförande av corona-safe avtackning av volontärerna 
● Kommunikation med beställare av Guldkort VT21 
● Verksamhetsberättelse 
● Skapande och uppdatering av en volontärs guide 

 
 
Skapade även egna uppgifter utefter vad jag tyckte verksamheten var i behov av, bland annat: 
 

● Rådgivning och analysarbete om vilken typ av material som fungerar bäst på deras sociala medier och 
annan strategiarbete inom kommunikation och marknadsföring. 

● Praktikant guide 
● Lathund - “Att tänka på när du skapar en enkät” 
● Dokument (marknadsföring och försäljning), om psykologin bakom hur man får en kund att köpa något 

från dig (Cialdinis 6 principles).  
● Research av framtagning av en policy, samt förslag på vilka punkter och varför de skulle vara lämpliga 

för Doc Lounges verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tips till blivande praktikanter 
 
“Det är ett maraton, ingen sprint!” 
 
Om du vill få en paus från allt råpluggande av teorier, begrepp och tentor under en hel termin, knyta kontakter 
och testa dina beteendevetar-vingar i arbetslivet, kan jag rekommendera dig att söka praktikkursen!  
 
Det är verkligen superkul med praktik och känna att man har och kan fortsätta att utvecklas. Men det kan även 
vara läskigt och ovisst i början av en praktik. På denna sida kommer jag ge dig lite av mina tips och tankar som 
jag har haft under min praktik och som jag tycker kan vara nyttiga för dig som funderar på att välja 
praktikkursen. 
 
Nya situationer är superspännande och roliga, men kan också vara lite läskiga! Min erfarenhet var att det tog rätt 
lång tid att komma in i groovet av praktiken, bla. hitta min roll och kunna själv se vad som behövdes göra. Om 
du också upplever känslan av att du inte räcker till, inte kan hitta din roll i teamet och verksamheten med 
detsamma eller inte har något att bidra med, så kom ihåg att det bara är en tillfällig känsla! Du kan och bidrar 
med mycket mer än du tror, samt att du kommer upptäcka att även känslan av imposter syndromet och alla de 
nya erfarenheter du får från din praktiktid kommer gynna dig i längden när du tittar tillbaka på tiden du 
upplevde det som lite motigt, och inser att du klarade av det galant. Det kan vara svårt att se detta just i stunden, 
men jag lovar dig att det kommer klarna efterhand. 
 
Förbered dig och tänk på dessa punkter nedan. Jag hoppas dem kan hjälpa dig, för det är riktigt kul att få 
använda sig av sina beteendevetar kunskaper i ett “verkligt” sammanhang! 
 
Mina råd till dig som är en blivande praktikant är först och främst: 

● Låt det ta tid att komma in i verksamheten! 
● Du kommer inte kunna allt från början! Våga alltså erkänna för dig själv och din praktikplats att du är 

där för att lära dig och kommer därför kanske inte utföra allt exakt på en nivå som du hade velat och 
förväntat dig. 

● Ha tålamod, det är en process och du kommer kanske inte se allt det briljanta du gör och bidrar med 
under din första månad på praktiken. 
(det tog mig över en månad att bli bekväm och hitta min roll). 

● Välj en praktikplats inom en bransch som du skulle tycka vara kul att vara på och eventuellt t.o.m. 
kunna tänka dig att jobba inom i framtiden.  

● Fundera på vad du vill ha ut av praktiken tex. Kontakter, erfarenheter, framtida jobb, bekräfta vad du 
lärt dig under din utbildning m.m. 

● Fundera på vad du vill lära dig mer om och utvecklas inom (externa och interna faktorer) tex. 
networking eller bekräfta dina kunskaper. 

● Fundera på vad du vill göra under din praktik, tex. Kommunikation, teambuilding, statistikhantering 
m.m.  

● Våga ställa frågor och särskilt om det är något du inte förstår. 
● Våga komma med förslag och synpunkter. Du kommer med ett utanförperspektiv som är värdefullt.  
● Våga komma med förslag på områden du kan göra ditt projekt inom. Eventuellt något som du upplever 

praktikplatsen behöver kolla mer på. 
● Du ska inte leverera på en nivå som en anställd, du är en praktikant och är där för att lära dig.  
● Samtidigt som du är där för att kunna bidra med dina beteendevetarkunskaper, är din praktikplats där 

för att kunna leverera erfarenheter och en miljö som främjar din utveckling. Tänk alltså på, lika mycket 
som du vill leverera till verksamheten och arbetsplatsen, ska verksamheten och arbetsplatsen kunna 
leverera tillbaka till dig.  

● Ta stöd i dina kursare och handledare, både på praktikplatsen och från universitetet.  
● Det är ok att vilja ha feedback på hur du ligger till och om hur du utför uppgifterna. Utvärdering och 

återkoppling är en stor och viktig del i ens lärande process och utveckling. 



● Ta stöd i oss BVP:are som redan gått praktikkursen. Vi finns här för att stötta och dela med oss av våra 
erfarenheter.  

● Trots dessa tider med pandemi och distansering så går det att ha en bra, kul och lärorik praktik. 
● Våga lägga ifrån dig arbetet när du kommer hem och ta hand om dig själv med vila, motion och varför 

inte koppla av med en bra dokumentärfilm.  
Du kommer orka mer i längden!  
“Det är ett maraton, ingen sprint!” 

● Sist men inte minst ett par väl valda ord från min praktikhandledare - Hitta bekräftelsen i dig själv. Du 
kommer inte alltid att få höra bekräftelse från andra personer, utan försök hitta bekräftelsen i de 
lärdomar och resultat från det du åstadkommit med! 
 

Ett av mina mål med min praktik var att få reda på vad jag som beteendevetare med mina kunskaper kan bidra 
med till en verksamhet. Efter ett tag in på min praktik kom jag underfund med att vi beteendevetare kommer att 
bidra med våra kunskaper på ett mer undermedvetet sätt, bland annat i hur vi strukturerar upp våra uppgifter och 
utför dem, hur vi förhåller oss till kollegor och främjar till en positiv arbetsmiljö, hur vi kan vara och stötta ett 
ledarskap och för att driva en verksamhet fram mot sina mål och visioner på bästa sätt. Alltså sådant som inte är 
direkt uttalat, utan mer det subtila, omedvetna som ligger under ytan, men som är otroligt viktigt i en 
verksamhet. Vi kommer alltså oftast vara anställda inom en annan yrkestitel och roll, men bidrar med ett enormt 
helhetsperspektiv som främjar alla i teamet och själva organisationen. Så frågan om, exakt vad gör en 
beteendevetare egentligen, kvarstår. För svaret kan vara så otroligt mycket! Vi behövs överallt för att få ett 
långsiktigt och hållbart arbete att blomma! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tips till blivande handledare 
 
“Batman & Robin, Bonnie & Clyde, Thelma & Louise, Piff och Puff, Lloyd Christmas & Harry Dunne, och Du 
& din framtida beteendevetarpraktikant. Radarparen är många, och det är kul att du vill bli ett av dem!” 
 
Vill du och din verksamhet också ha en beteendevetarpraktikant? Då tänker du helt rätt! Vi beteendevetare har 
en otrolig bredd på kunskaper, då vi har haft möjligheten att välja våra egna inriktningar, och därför är den ena 
beteendevetaren inte den andra lik. Underbart, eller hur, det ju så man optimerar ett arbetslag! 
 
En handledare för en praktikant är en otroligt viktig del av en praktik och den lärandeprocess som det är att 
praktisera. Det är till er vi vill komma till när det blir lite svajigt och behöver få stöd och vägledning, samt att 
kunna känna trygghet att kunna fritt få bolla våra idéer med. Helt enkelt att kunna få en “partner in crime” under 
sin praktiktid. 
 
För att kunna maximera er tid tillsammans och få ut det mesta av praktikanten är det några saker som kan vara 
bra att tänka på som handledare.  

● När praktiken startar, börja med att prata med din praktikant om varandras förväntningar på tiden ihop. 
(Alltså ett till samtal utöver intervjun som ni evt. hade innan när studenten sökte om praktikplatsen hos 
er.) 

● Ta tid till att utvärdera ert arbete, tillsammans med praktikanten och därefter återkoppla med det som 
har hänt. 

● Ge kontinuerlig feedback till din praktikant, både positiv och konstruktiv. För många kan det vara helt 
nya situationer, uppgifter och arbetsprocesser som kan kännas främmande. Att släcka denna förvirring 
och oro kan alltså göra att din praktikant och hela teamet kan fortsätta fram i processen med 
sjumilakliv.  

● Involvera din praktikant i möten och projekt, även om praktikanten kanske inte har så mycket med just 
det projektet att göra. Vi är intresserade och snappar upp mycket genom bara att lyssna och sitta med. 
Genom att göra detta kan du korta ner inlärningstiden för en eventuellt framtida kollega. 

● Våga ge uppgifter och ansvarsområden till praktikanten, men samtidigt komma ihåg att praktikanten 
inte är där för att leverera på en nivå som en ordinarie personal ska. Vi är där för att lära oss. 

● Trots dessa tider med pandemi och distansering så går det att ha en praktikant. Se bara till att jobba 
aktivt med att stärka arbetslaget och få med din praktikant i gänget. Distansen kan skapa stor förvirring 
för många, särskilt för en ny praktikant som håller på att lära sig verksamheten och inte vet upplägget 
av arbetsplatsens kommunikation.  

● Du som handledare är en mycket värdefull person och blir som en förebild för din praktikant.  
● Sist men inte minst! Se till att skämta och ha kul, för tiden kommer gå otroligt fort och helt plötsligt är 

praktiktiden slut! 


