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– Det är ett stort ansvar 

Efter en hel del motstånd

Hennes första uppdrag blir 

Forts. på nästa sida
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Stegvis började saker och ting hända. Sandra växer i producentrollen, kunskaperna 
utvecklas och fördjupas. Det har inneburit att acceptera i perioder att ha en roll i bak-
grunden och hjälpa andra.  Utmaningarna har varit tuffa och många under resans gång.

–  Som en självständig kvinna har det varit tufft ekonomiskt sätt, jag har i perioder 
knappt fått ihop det. Att jobba och producera tillhör kulturen i USA, det är viktigare än 
något annat och kanske framförallt i den bransch jag befinner mig i. Ojämlikheten har 
naturligtvis också varit en annan sak.  I början av min karriär var det få kvinnor som 
jobbade som filmare och jag var ensam. Kvinnor avspeglar halva jordens befolkning, 
men världen har blivit sedd från en mans öga, det har varit en insikt som har sjunkit 
in. När jag har visat upp mina produktioner har min synvinkel hyllats med ett wow, jag 
hade aldrig gjort såhär! Vi behöver kvinnornas synvinkel och perspektiv i en mansdo-
minerad värld mer än någonsin. Tänk hur mycket vi har missat under alla dessa år som 
film har varit möjligt!

Efter en hel del motstånd från den manliga ledningen blir Sandra den första kvinn-
liga filmaren och redigeraren i företagets 61–åriga historia. Sandra understryker att om 
det inte vore för support från vissa kollegor, så tror hon inte att hon hade fått chansen

–  Under mina sista två år på AZPM fokuserade jag nästan bara på att filma, redigera 
och producera karaktärsdrivna dokumentärer i kortform som sändes på Arizona Il-
lustrated och som skildrar samhällsförtryck och orättvisa i det amerikanska samhället.

I slutet av 2018 får Sandra ett erbjudande om att starta en ny dokumentäravdelning 
vid universitet i Arizona. De senaste två åren har hon skapat och lett utvecklingen av 
Landmark Stories samtidigt som hon har fortsatt att filma, producera och redigera 
korta dokumentärfilmer.

Året som har passerat har varit svårt, berättar Sandra och ger mig en bild av USA un-
der pandemin, Hon berättar om nedskärningar inom nästan alla yrken.  Många media-
företag inte minst.  Det är helt klart dystopiska tider för USA, menar hon. Pandemin har 
drabbats de fattigaste, som inte har sjukförsäkring.

National Eward Murrow Award in New York.  Den finaste utmärkelsen Sandra Westdahl har tagit emot hittills är ett natio-
nellt journalistpris, Edward R. Murrow, för ”best feature reporting” 2019.

–  Samtidigt finns det nu en möjlighet att göra saker 
och ting bättre, starta nya koncept, menar hon. Förhopp-
ningsvis så kommer samhället och strukturen att bli 
bättre som ett resultat, även om pandemin inte kommer 
att försvinna.

Sandra har arbetat hemifrån sedan mars. Hon längtar 
ut i verkligheten, som hon så älskar att skildra.

–  Det är svårt att hålla sig motiverad. Från att ha va-
rit ute och intervjuat, och ständigt vara i rörelse, bygga 
nya relationer och möta människor. Dock filmade jag 
jättemycket förra året, bland annat två komplicerade 
projekt som jag filmat under längre tid, och har nu tid 
att redigera dessa filmer med omtanke. På det viset är jag 
lyckligt lottad.

Sandra, som nyligen blev amerikansk medborgare, 
drömmer om dokumentärsmeckat New York och att 
fortsätta arbeta med dokumentärfilmskapande i kort-
format.  

Men också för att komma närmare Sverige. Det tar 
nämligen trettio timmar för henne att ta sig hem ifrån 
Tuscon. Från New York är resan åtta. Så det är logiska är 
att flytta till östsidan, menar hon.

–  Just nu känner jag mig nostalgisk och tänker mycket 
på mina nära och kära. Det är fyra år sedan jag var 
hemma i Sverige. 

– Nästa år hoppas jag innerligen att få spendera mer 
tid med min familj i Sverige.

Sandra Westdahl
Ålder: 36
Uppvuxen i: Hässleholm
Bor: Tucson, Arizona
Yrke: Dokumentärfilms-
producent för Landmark 
Stories vid University of 
Arizona
Motto: Oavsett hur 
kämpigt livet ibland har 
varit, har jag levt på ett 
sätt där jag har vågat 
följa mitt hjärta och mina 
drömmar. Det är sant 
till denna dagen att jag 
försöker göra det.
För att se Sandras filmer 
och länkar till utmär-
kelserna besök hennes 
hemsida: https://san-
drawestdahl.com/
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