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Sammanfattning 

 

Denna forskningsrapport är en antologi som består av fem längre texter. Dess syfte som 

helhet är att visa på möjligheten i och det fruktbara med att betrakta film och filmpro-

duktion ur ett kulturvetenskapligt perspektiv. De olika texterna kan läsas separat som 

enskilda bidrag till detta forskningsfält, men kan också relateras till varandra och på det 

sättet ge en bild av den mångfald detta fält innehåller. 

 

Antologin behandlar följande ämnen: relationen mellan film och ideologi, bilden av re-

gissören och dess relation till den så kallade auteurmyten, etnografiska perspektiv på 

filmarbete och filmarbarbetare, skildringen av droger på film ur ett ANT-perspektiv 

samt filmatisering av litterära texter. Medverkande forskare är Fredrik Sunnemark, Ca-

rina Kullgren, Margaretha Herrman, Eddy Nehls och Åke Persson, alla verksamma vid 

Högskolan Väst. 
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Introduktion 

 

Fredrik Sunnemark 

 

 

 

Bakgrund 

 

Ordet ”film” väcker många associationer. Den första, omedelbara är naturligtvis det där 

man ser på vita duken i biografen, hemma på tv:n eller i datorn. Produkten vi tittar på. 

Men till denna produkt finns en hel värld av andra och fortsatta associationer knutna. 

 

Filmen har en historia, såväl teknologiskt som innehållsmässigt tätt sammantvinnad 

med moderniteten och det moderna samhällets utveckling. Den är också vårt samhälles 

historia: arbete, produktion, politik, konst, fritid, underhållning, konsumtion, medialise-

ring. Fimen omges också av en mängd text och tal av olika slag. Spektrat här är gigantiskt 

– från skvallerjournalistiskens intresse för filmstjärnors privatliv över morgonsoffornas 

recensioner till de mest komplexa filosofiska resonemang om filmens väsen. Det skrivs 

och talas om film överallt, på alla möjliga sätt, på alla tänkbara nivåer och i de mest skil-

da sammanhang. Genom detta är den också kopplad till andra uttrycksformer och före-

ställningar: å ena sidan sådant som musik, mode och allehanda medieprodukter, å andra 

sidan sådant som hur vi pratar, tänker och gör. Till detta hör även att filmen historiskt 

och traditionellt har uppfattats som en blandform mellan populärkultur och finkultur 

och också varit den enskilt största faktorn bakom den gradvisa och delvisa upplösningen 

av denna gräns. 

 

Associationsbanorna kan givetvis fortsätta mycket längre än vad denna korta beskriv-

ning antyder, men vad den gör och vad fortsatta associationer också skulle peka vidare 

mot är vad som vid en snabb anblick kan verka vara en filmens ofrånkomliga dualism: 

film är en industri och en marknad med allt som hör detta till, samtidigt som den är en 

konstform och ett estetiskt uttrycksmedel med allt som hör det till. Det är inte heller 

särskilt svårt att polarisera dessa två aspekter eller att fokusera den motsättning som 

finns mellan dem. Filmindustrin styrs till stor del av ekonomiska och politiska villkor 
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och de krav villkoren ställer är naturligtvis viktiga att uppmärksamma. Ingen filmpro-

duktion kommer ju undan detta dilemma. Från den största hollywoodproduktion till den 

mest avantgardistiska och subversiva undergroundfilm, alla är de på ett eller annat sätt 

uttryck för kompromisser mellan produktionsvillkor och konstnärlig ambition.  

 

Men även om man självfallet kan fokusera på denna motsättning som just en motsätt-

ning, så kan man också se det som filmens själva grundförutsättning. Film är något som 

existerar just mellan industri och estetik i meningen att den utgör ett fält där dessa två 

aspekter och allt som tillhör dem är ständigt närvarande. Inte som separata entiteter, 

utan som omöjliga att klart skilja från varandra. Det är så filmen betraktas i denna anto-

logi och det är så den har betraktats i det forskningsprojekt vid Högskolan Väst i Troll-

hättan som föregått den. Projektet ville fånga just den mångdimensionalitet som finns på 

filmens fält: estetiskt uttryck och industriell produktion, form och innehåll, skapande 

och arbete.  

 

Fältet i sig kan delas upp i tre delar: det som sker bakom kameran, det som sker framför 

kameran och det som sker bortom kameran. Bakom kameran finns alltifrån samhälleliga 

villkor, finansieringssystem och organisationsformer, till den konkreta filmproduktio-

nens olika roller: regissör, producent, manusförfattare mellan vilka gränserna många 

gånger är outtalade. Framför kameran, i det som äger rum på den vita duken, finns allt 

det en innehållsanalys och tolkning vill avtvinga en film: betydelser, innebörder, logiker, 

uttalade och outtalade värderingar och normer och så vidare. Bortom kameran finns 

filmers vidare konsekvenser: andra produkter kopplade till film och filmer, debatter och 

diskussioner de ger upphov till, vetenskapliga teorier, företeelser, föreställningsvärldar 

och så vidare. 

 

Kulturvetenskap är en tvärvetenskaplig forsningsansats som lämpar sig väl för att stu-

dera detta komplexa och innehållsrika fält som inte på något sätt anpassar sig harmo-

niskt efter den akademiska världens gränsdragningar. Alla antologins författare är på ett 

eller annat sätt knutna till kulturvetenskapen vid Högskolan Väst även om de enskilda 

bidragen möjligen vittnar om att de ursprungligen hör hemma i skiljda akademiska di-

scipliner (idéhistoria, etnologi och litteraturvetenskap). Ingen av oss är filmvetare, utan 

har hela tiden snarare arbetat utifrån förutsättningen att vi ska undersöka film utifrån 
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våra egna perspektiv och på våra egna villkor. Förhoppningsvis är resultatet av detta 

nya grepp på och nya förståelser av det filmiska fältet. Det pekar också vidare mot hur 

vår tids samhälle, vår tids företeelser och vår tids problematik kräver tvärvetenskapliga 

ambitioner och hur just kulturvetenskapen har en central och viktig roll att spela i detta 

sammanhang. 

 

 

Bidragen 

 

Bidragen i denna antologi kan läsas var för sig som fördjupningar i olika teman och ut-

gör på det sättet enskilda forskningsinsatser, men antologin som helhet – och om den 

läses som en helhet – ger läsaren en möjlighet att själv relatera olika aspekter av det fil-

miska fältet till varandra. Tanken är nämligen att de olika bidragen ska belysa varandra. 

Ett flertal olika områden, omöjliga att fånga i en tematik, finns representerade här – frå-

gor om filmers betydelser, filmers skapare, filmers produktionssätt, filmers materiella 

existens och konsekvenser samt filmers textuella dimension. Samfällt ger det en bild av 

den analytiska rikedom som kulturvetenskapliga perspektiv på film innebär, samtidigt 

som den problematikrikedom som film och filmer erbjuder framträder. 

 

Antologin inleds med en text där filmers innebörd står i centrum.  Här diskuterar Fred-

rik Sunnemark relationen mellan film och ideologi, först på en teoretisk nivå och däref-

ter på en analytisk. På den första nivån sorteras på vilka olika sätt och i vilka olika me-

ningar filmer kan anses vara ideologiska, eller ha ideologiska betydelser av olika slag. 

Här tas såväl filmvetenskapliga som andra, mer vardagliga, explicita och implicita förs-

tåelser upp. På den analytiska nivån görs två intertextuella läsningar av två filmpar ut-

ifrån och med hjälp av den sortering som gjorts på den teoretiska nivån. De filmer som 

analyseras är Pretty Woman, American Psycho, King Kong (1933) och King Kong (2005). 

 

Därefter förflyttas fokus från själva filmen till dem som både i konkret och i metaforisk 

mening står bakom kameran: regissörerna. Carina Kullgren analyserar i denna text den 

så kallade auteurmyt som är så intimt förknippad med dessa figurer. Hur konstruerar 

och förstår regissörerna sig själva som konstnärer och vilken relation till det filmiska 

skapandet finns i denna konstruktion? Dessutom förs ett resonemang kring olika sätt att 
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förstå denna myts relation till och situation i den nya kulturella ekonomi som filmen är 

en del av. 

 

Härifrån är steget till nästa bidrag inte särskilt långt. Margaretha Herrman fokuserar på 

filmarbetare och filmarbetandet. Hennes artikel är en etnografisk arbetslivsstudie där 

hon följer det konkreta arbetet med en filmproduktion. Filmarbetare av olika slag kom-

mer till tals och ger sin syn på arbetet och fram träder en bild som poängterar filmen 

som en kollektiv skapelse med långa serier av komponenter, omöjliga att överblicka för 

den enskilde arbetaren, vare sig man är regissör, scenograf, fotograf, skådespelare eller 

något annat. Bilden av filmarbete i relation till filmarbetares självidentitet är också ett 

centralt tema i artikeln. 

 

Att film är så mycket mer än, och kanske till och med något annat än, bilderna som proji-

ceras på duken är en utgångspunkt för Eddy Nehls artikel. Tematiken är droger och 

droganvändning i film, men det teoretiska anslaget är deleuzianskt och ANT-inspirerat 

och fokuserar sålunda inte på representationen av droger eller dess innehållsliga bety-

delser. Istället påvisar Nehls hur de filmiska drogerna ingår i nätverk med drogers fram-

trädandeformer också utanför filmens värld och diskuterar just hur sådana gränser – 

mellan film å ena sidan och verklighet å den andra – är omöjliga. Snarare finns en värld, 

en verklighet skapad av aktörer och nätverk av olika slag. Filmen, inklusive de droger 

som förekommer däri, är en del av denna verklighet. 

 

Från detta stora anslag förstås film återigen som text i relativt snäv mening i antologins 

avslutande bidrag där Åke Persson använder sig av en litteraturvetenskaplig såväl frå-

geställning som analys. Texten behandlar Martin Scorseses filmatisering av Edith Whar-

tons roman The Age of Innocence (Oskuldens tid). Genom att diskutera vad som händer 

med litterär text när den görs till film, diskuterar också Persson filmens villkor och rela-

tionen mellan regissören och den text hon eller han har att arbeta med.  
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Om relationen mellan film och ideologi 

 

Fredrik Sunnemark 

 

 

 

Inledning 

 

Det finns inget speciellt märkligt med att påstå att filmer betyder saker. Det är snarare 

något vi tar för givet och explicit såväl som implicit ger uttryck för på en rad olika sätt. Vi 

tolkar det vi ser och denna tolkning innehåller mer än bara den konkreta filmiska berät-

telsen i sig. Det finns heller inget märkligt med att påstå att filmer gör något med oss – 

att de kan göra oss arga, ledsna, sorgsna, rädda, upprymda eller nästan vad som helst. 

Sedan spelar det mindre roll huruvida vi hävdar att det är filmerna i sig som gör detta 

med oss, om de endast är medel vi medvetet eller omedvetet använder för känsloutle-

velse, eller om det är både och i olika kombinationer. 

 

Allt detta berättar nämligen om att det finns en relation mellan film och liv och att vi tar 

denna relation för given. Men som är fallet med många av våra förgivettaganden är detta 

värt att stanna upp vid. För vad innehåller det för föreställningar egentligen? Det är des-

sa denna text handlar om. Mer specifikt handlar den om filmers ideologiska betydelser, 

alltså vilken relation filmer kan sägas ha till de nätverk av för-sant-hållanden, föreställ-

ningar, värderingar, normer och intressen som vi existerar i och på vilka sätt man kan 

förstå denna relation.  

 

I anslutning till detta finns ett antal frågeställningar: Vad vilar påståenden om att filmer 

har ideologiska betydelser på? På vilka olika sätt kan de vara ideologiska? Vilka konse-

kvenser har dessa sätt för förståelse av skapande av mening och betydelse i sig, för olika 

möjligheter att förstå film och, inte minst, för förståelse av vad ideologi är och hur dess 

funktionsmönster ser ut? 

 

Texten angriper denna problematik från tre håll. Det första är sorterande: sex olika sätt 

att förstå i vilken mening filmer är ideologiska presenteras. Det andra är analyserande: 
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ideologiska nivåer och betydelser i filmerna Pretty Woman (1990), American Psycho 

(2000), King Kong (1933) och King Kong (2005) diskuteras. Det tredje är reflekterande: 

ideologiteoretiska innebörder och konsekvenser behandlas. 

 

 

Manifestationsformer 

 

Vad innebär det då att säga att en film har en ideologisk betydelse? Det första man måste 

göra för att kunna närma sig denna fråga är att reda ut vad den handlar om. Handlar den 

om ideologi i filmer eller sätt att förstå filmer som ideologiska, det vill säga i vilken me-

ning är det ett ontologiskt påstående och i vilken mening är det ett epistemologiskt? På-

ståendet kan nämligen förstås utifrån båda dessa perspektiv och denna dubbelhet ge-

nomsyrar denna text. Det ontologiska påståendet är att hävda att det finns ideologiska 

moment – inte sällan av olika art och på olika nivåer – i filmer och att dessa har vissa 

egenskaper. Det epistemologiska påståendet är relaterat till olika perspektiv på före-

ställningen att det finns ideologiska moment i filmer och var dessa kan hittas. Det onto-

logiska är alltså ett analytiskt påstående – vilka ideologiska moment, nivåer och positio-

ner innehåller den och den filmen? – medan det epistemologiska är ett teoretiskt och 

principiellt – i vilken form eller i vilka former är filmer ideologiska?  

 

Denna artikel behandlar båda dessa positioner, som egentligen är två olika typer av frå-

geställningar, genom att försöka ställa dem i relation till varandra och genom att använ-

da den ena för att förstå den andra. Jag tror att detta är ett fruktbart tillvägagångssätt för 

att komma åt den mångtydighet som finns i det ideologiskas filmiska närvaro. Relatio-

nen mellan det epistemologiska och ontologiska är sålunda något som används som ett 

instrument i denna artikel.  

 

Det första att göra är att reda ut det epistemologiska perspektivet. Först därefter går det 

att använda de olika förståelser av ideologins manifestationsformer detta perspektiv 

erbjuder – förståelser som finns representerade i såväl vardagsresonemang som i film-

teori – för att försöka se vilken ontologisk gestalt dessa kan tänkas ta sig i några konkre-

ta filmexempel.  
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Ett första möjligt sätt att förstå hur ideologi manifesterar sig i film är kanske också det 

enklaste: en film är ideologisk eftersom den uttrycker ideologi. Filmen innehåller en 

medveten och tydlig politisk-ideologisk argumentation av någon art, den har också en 

mer eller mindre uttalad politisk och ideologisk ambition och försöker argumentera så 

övertygande som möjligt. Det finns naturligtvis olika nivåer av denna manifestations-

form – den uttalade ideologin behöver inte nödvändigtvis vara filmens totala fokus – 

men dess kärna är ändå att filmen är medveten om sin status som ideologisk produkt 

och behandlar sitt ämne i enlighet med det. 

 

Principiellt är denna manifestationsform som sagt enkel att begripa eftersom den i sig är 

okomplicerad och talar om en direkt relation mellan film och ideologi. Filmen uttrycker 

konkret och direkt värderingar och normer. I praktiken är det dock mer komplicerat. 

Hur möjlig är egentligen denna medvetna kommunikation? Hur går det egentligen till 

när värderingar och ideal kommuniceras? Kan filmen isoleras till sin egen uttryckta be-

tydelsestruktur? Visst kan man uttrycka ideal genom att exempelvis dela in världen i 

goda och onda och låta dessa kategorier vara kopplade till värderingar av olika slag, men 

samtidigt så förutsätter denna form filmen som ett slutet universum i den meningen att 

det ideologiska momentet skapas, stannar och uttrycks genom filmen i sig självt. Så här 

analyserar exempelvis den svenske filmvetaren Erik Hedling ett tema i filmen Indepen-

dence Day: 

 

En liknande ideologisk strategi [den tidigare rör familjevärderingar, min 

anm.] i Independence Day avser den amerikanska mångkulturaliteten. I flera 

filmer från det andra världskriget betonades i moralstärkande syfte den ame-

rikanska identitetens mångkulturella bakgrund genom att trupperna i krigs-

filmerna bestod av olika etniska minoriteter: t. ex. anglosaxare, italienare, ju-

dar, afroamerikaner, och latinamerikaner. Denna multietniska framtoning har 

lyfts fram i modern Hollywood-film, inte minst i Independence Day, där olika 

motsättningar från verklighetens USA ageras ut och konsolideras (Hedling 

1999:19). 

 

Denna analys ingår visserligen i en text som exemplifierar olika sätt att förstå Indepen-

dence Day, men den representerar likafullt ett tydligt sätt att förstå hur det ideologiska 
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fungerar och var man kan hitta det. Jag hävdar naturligtvis inte att det ideologiska inte 

alls tar sig en sådan form eller finns på detta uttryckta sätt, men att påstå att det ideolo-

giska enbart kommuniceras direkt mellan manifesta filmiska värderingar och den publik 

dessa möter är rimligen för enkelspårigt (även utan att här ens direkt beröra det synner-

ligen komplexa frågekonglomerat kopplat till publikens vilja och förmåga att ta emot, 

uppfatta och förstå dessa värderingar på ett samfällt sätt, det vill säga frågan om när en 

värdering kan sägas existera). Det räcker med att reflektera över den uttryckta ideolo-

gins i en mening närmaste granne, i en annan mening mest avlägsna släkting för att kon-

statera det.  

 

Denna manifestationsform representerar möjligen den mest vanliga förståelsen av vad 

filmers ideologiska moment består i (även om det ofta är något som mer tas för givet än 

diskuteras), nämligen att de reflekterar ideologi. Detta innebär att en film är ideologisk i 

den meningen att den reflekterar samtida ideologiska mönster och strukturer. Filmen 

reflekterar det samhälle i vilket den är skapad och därför reflekteras detta samhälles 

dominerande värderingar och normer i filmen. Detta innebär att ideologi som reflekte-

rad är något betydligt mer omedvetet och automatiskt än som uttalad ideologi, där den 

är medvetet konstruerad och utgör ett slags strukturerad argumentation. Här är filmer i 

stället ideologiska vare sig de vill vara det eller inte, de reflekterar helt enkelt sin kon-

text.  

  

Det ideologiska som filmiskt reflekterad representation utgör en förståelse som på 

samma gång genomsyrar och problematiseras i Michael Ryans och Douglas Kellners 

klassiska studie Camera Politica (1988), om än i betydligt mer komplex form. Den dri-

vande tesen i denna bok är att filmproduktionen utgör en seismograf genom vilken man 

kan läsa och förstå en ideologisk transformation i och av det amerikanska samhället. I 

sin inledning skriver de: 

 

We conceive of the relationship between film and social history as a process 

of discursive transcoding. We do so in order to emphasize the connections be-

tween the representations operative in film and the representations which 

give structure and shape to social life. /---/ Films transcode the discourses 
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(the forms, figures, and representations) of social life into cinematic narra-

tives (Ryan & Kellner 1988:12). 

 

De tar också detta ett steg längre när de till detta kopplar vad som rimligen kan kallas en 

konventionell akademisk syn på hur filmer verkar och fungerar i ett samhälle förstått 

som en, i bred mening, social konstruktion: 

 

Rather than reflect a reality external to the film medium, films execute a 

transfer from one discursive field to another. As a result, films themselves be-

come part of a broader cultural system of representations that construct so-

cial reality. That construction occurs in part through the internalization of re-

presentations (Ryan & Kellner 1988:13). 

 

Det är viktigt att notera de två steg som dessa citat innehåller. I båda talas det om ett 

spel mellan representationer – de filmiska och de samhälleliga. Relationen är dock i det 

första citatet enkelriktad, det är filmerna som innehåller en överföring, och är därmed 

direkt kopplad till ideologi-som-reflektion tanken i sin direkta form. Filmer översätter 

och kodifierar samhälliga föreställningar och ideologiska system verksamma i dessa fö-

reställningar. Därför kommer de också härbärgera (åtminstone delar av) dessa system i 

sig: i filmen kan man läsa samhället i vilken den är gjord.  

 

Denna relation skruvas dock till i det andra steg som tas i det påföljande citatet. Här för-

nekas den enkla reflektionstanken och det talas i stället om en annan typ av förlopp. 

Tanken på en gräns mellan filmisk och samhällelig verklighet rivs och istället talas det 

om hur filmer ingår i det större system av kulturella representationer som utgör sam-

hället som helhet. Det går alltså inte att ytterst avgöra vad som reflekterar vad, och det 

är heller inte den intressanta frågan. Filmer är skapade och skapande på en och samma 

gång och är med och gör den konstruktion som kallas samhället. Detta innebär dock inte, 

i min mening, att Ryan och Kellner lämnar den grundläggande tankefiguren här, att ideo-

logi är något som reflekteras i film, även om den som sagt kompliceras och problemati-

seras. Även om filmer är med och gör samhället, så finns detta samhälle fortfarande i 

filmerna. Att filmer gör något, innebär inte att de inte innehåller något. 
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Men vad är det då de innehåller och vad är det i så fall detta innehåll gör? Här aktualise-

ras en möjligen banala, men likafullt svårbesvarade fråga: hur avgör man huruvida en 

film underbygger eller kritiserar det den skildrar?  

 

Denna fråga leder fram till en tredje manifestationsform som är nära relaterad till ideo-

logi som uttryckt och ideologi som reflekterad, om än möjligen svår att helt skilja från 

dessa två. Jag talar här om vad som kan kallas motstridig ideologi. Detta syftar på att fil-

mer medvetet eller omedvetet kritiserar och/eller stödjer vissa samhälleliga företeelser 

och ideologiska positioner. Det urskiljande för denna manifestationsform – och också 

vad som skiljer den från de två föregående – är just att den ofta är paradoxal i den me-

ningen att det inte är helt tydligt om och i vilket perspektiv filmen egentligen underbyg-

ger eller kritiserar det berättelsen innehåller. 

 

Ett exempel på detta är filmer som innehåller och bygger på stereotyper av något slag. 

Hur ska detta förstås ur ideologisk synvinkel? Är stereotyper i filmer ett sätt att utmana 

eller stabilisera ett samhälles stereotypiska föreställningar? Det första, självklara svaret 

är naturligtvis att det beror på den enskilda filmen. Men dock: detta innebär inte att frå-

gan som sådan kan undvikas, för vem bestämmer och kontrollerar denna betydelse? Hur 

skapas betydelsen? För att utmana stereotyper, så måste de i sig själva porträtteras, men 

detta porträtterande kan också skapa betydelser som förstärker det stereotypiska.  Flera 

svenska filmer om invandrare och ”invandrarproblematik” som tema löper exempelvis 

per automatik risken att hamna i denna kategori genom att det ideologiska momentet 

tar sig en sådan manifestationsform. 

 

 Carina Tigervalls avhandling Folkhemsk film (2005) rör sig kring detta, även om den 

mer pekar på den grundläggande problematiken som finns i anknytning till att betrakta 

filmer som skapare av samhälleliga representationer än att verkligen försöka reda ut 

konsekvenserna av det. Hon konstaterar helt enkelt följande: 

 

Stereotyper i film kan i många fall fungera genom att förstärka (primärt un-

derordnade) gruppers tillskrivna egenskaper, såväl negativa som positiva så-

dana. Kvinnor i filmroller kan exempelvis framställas rutinmässigt och utan 

ifrågasättande, som såväl omsorgsrelaterade, vilket är en positiv stereotypisk 
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bild av ”det kvinnliga”, som falska och genuint onda, vilket är en negativ ste-

reotypisk bild av kvinnor. Detta är exempel på reproducerande stereotyper. 

Men stereotypen som form kan också fungera som väckarklocka i de fall man 

anspelar på etablerade stereotyper på ett kritiskt, överdrivet eller ironiskt 

sätt. Funktionen kan då snarare bli att stereotyperna löser upp sig självt när 

de visas på ett tillräckligt påtagligt sätt (Tigervall 2005:107). 

 

Trots det uppenbart rimliga i detta resonemang är det också, i min mening, präglat av en 

viss förenkling. Går verkligen stereotyper och stereotypers betydelsekonsekvenser så 

lätt att skilja åt? Var går i så fall gränsen och är det inte mer rimligt att tänka sig samti-

dighet och motsägelsefullhet här? Betydelser och betydelsekonsekvenser – det filmer 

gör för att tala med Ryan och Kellner – är ju i någon mening okontrollerbara för filmen i 

sig självt, om man inte tänker sig den som ett eget slutet universum eller som enbart 

relaterad till en ensam uttolkare. Det citatet är ett exempel på är egentligen just detta, 

trots att det innehåller antagandet om att det går att upprätta skiljelinjer mellan cemen-

terande och kritiserande stereotypiseringar. De ideologiska betydelserna har snarare 

formen av att vara just motstridiga.  

 

Det finns ett omedvetet såväl som medvetet moment i detta. Det medvetna är att filmer 

utgör en av många röster i en pågående samhällsdiskussion, det omedvetna är att de 

inte kan kontrollera sin egen mening och sina egna betydelser eftersom de av narrativa 

skäl måste spela med och använda sig av exempelvis stereotyper som har ideologiska 

konsekvenser. Denna manifestationsform är dock som sagt svår att helt skilja från de två 

tidigare – uttryckt respektive reflekterad ideologi – men det finns subtila skillnader som 

mellan dem just i detta avseende: uttryckt ideologi syftar på ideologi som är medveten 

om sin egen existens, reflekterad ideologi syftar på ideologi som är eller försöker fram-

stå som omedveten om sin egen existens medan motstridig ideologi syftar på ideologi 

som är medveten om sin existens, men omedveten om sina betydelsekonsekvenser. 

 

En fjärde manifestationsform utgör en fortsättning på denna väg: ideologi som under-

medveten. Möjligen kan det tyckas vara endast en smal variant av filmanalys som faller 

inom dessa ramar, men denna förståelse av den filmiska ideologins funktionsmönster är 

i själva verket en väl integrerad del av den akademiska filmteorin (jfr exempelvis Fuery 
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2000). Det är också den förståelse som ligger till grund för exempelvis Slavoj Žižeks sätt 

att använda och betrakta film (se exempelvis 1989, 1991 och 1999). 

 

Här förstås det ideologiska momentet som något outtalat och i det närmaste outtalbart, 

men som ändå kommunicerar mellan film och publik genom gemensamma undermed-

vetna strukturer och symboler relaterade till de fundamentala fantasier som vi använder 

oss av för att göra världen greppbar.  Exempelvis menar Žižek (1999:166) att David 

Lynchs produktion i grund och botten handlar om dissonansen mellan verkligheten, be-

traktad på avstånd, och den absoluta närvaron av det Reala. Ett annat exempel är Barba-

ra Creeds bok The Monstrous Feminine (1993) där Alien-filmerna förstås, används och 

analyseras som en manifestation av Jacques Lacans teorier och där hajen i filmen med 

samma namn (samt företeelser i en rad andra skräckfilmer) förstås som en Vagina Den-

tata. Creed skriver: 

 

In classical art the figure of a beautiful woman was often accompanied by an 

animal companion with open jaws and snapping teeth; the creature 

represented her deadly genital trap and evil intent. /---/ An advertising post-

er for the film Jaws, which deals specifically with castration anxieties, uses 

this convention by showing an underwater view of a woman swimming with a 

great shark hovering immediately below her, its open mouth and teeth glis-

tering in the dark waters (Creed 1993:108). 

 

Dessa exempel illustrerar de grundläggande förutsättningarna för denna manifesta-

tionsform och hur den konstrueras analytiskt. Ideologi, eller betydelse i sig självt, är nå-

gonting som bara kan avslöjas och förstås av den analytiske specialisten. Det är någon-

ting som, realistiskt sett, är vida skilt från det som rör sig i de flesta medvetanden i bio-

salongen. Men det har ändå en fundamental existens och funktion, och undviker att vara 

just analytikerns fria fantasier, genom att det kommunicerar en specifik ideologisk fan-

tasi som besvaras av åskådarens undermedvetna. 

 

Detta kan tyckas vara nära besläktat med den gamla förståelsen av ideologi som falskt 

medvetande. Till en del är det också det, dock med det Lacanska och Žižekianska tilläg-

get att allt medvetande är falskt och att detta är något som vi alla såväl njuter av som är 
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skräckslagna inför. Men det finns en manifestationsform som är tydligare kopplad till en 

marxistisk förståelse: ideologi som cinematisk upplevelse. Här lämnar man förståelsen av 

ideologi som någonting som på ett eller annat sätt finns inuti en film och dess betydelse. 

I stället handlar detta om film som ett maskineri som i sig självt och som sådant avbildar 

världen ideologiskt och även frammanar en bild av världen som ideologisk i marxistisk 

mening. Film upprätthåller illusionen att vår existens, verkligheten och dess historia är 

idealistisk snarare än materialistisk. 

 

Denna förståelse av kopplingen mellan film och ideologi är också nära relaterad till en 

althusseriansk förståelse av ideologi. Film och själva tittandet på film konstruerar indi-

viden som subjekt öppet för interpellation genom att påtvinga det en uppochnervänd 

förståelse av världen. Ett tydligt teoretiskt uttryck för denna hållning står att finna i 

Jean-Louis Baudrys text ”Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus” 

(1986 [1970]). Baudry hävdar att den cinematografiska tekniken producerar specifika 

ideologiska effekter som i sig är bestämda av samhällets dominerande ideologi. Han 

skriver: 

 

The ideological mechanism at work in the cinema seems thus to be concen-

trated in the relationship between the camera and the subject. The question is 

whether the former will permit the latter to constitute and seize itself in a 

particular mode of specular reflection. Ultimately, the forms of narrative 

adopted, the “contents” of the image, are of little importance as long as an 

identification is possible. /…/ What emerges here (in outline) is the specific 

function fulfilled by the cinema as support and instrument of ideology. It con-

stitutes the “subject” by the illusory delimitation of a central location – 

whether this be that of a god or of any other substitute. It is an apparatus des-

tined to obtain a precise ideological effect, necessary to the dominant ideolo-

gy: creating a phantasmatization of the subject, it collaborates with marked 

efficacy in the maintenance of idealism (Baudry 1986:295). 

 

Perspektivet här är tydligt, men vida skilt från det som mer vanligen syftas på när frågan 

om relationen mellan film och ideologi ska besvaras. Fast egentligen beror det endast på 

hur själva frågan ställs. Här talas det om filmen som samhällig funktion och som ett ma-
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skineri relaterat till det samhälleliga maskineriet, och inte egentligen som en kulturell 

representation i annat än strukturellt hänseende. Det innebär en annan fokus och det 

betyder en annan utgångspunkt vad gäller det ideologiska momentet. Är ideologi en ci-

nematisk upplevelse på detta sätt så är inte filmen i sig den ideologiska produkten. Dess 

mening bär inte på en relation till ett existerande samhälle som överskuggar relationen 

mellan filmen som funktion och den ideologiska helhet i vilken människor lever sina liv. 

Filmers innehållsliga subjektskonstruktioner är underordnade den verklighet som ut-

trycks genom själva filmtekniken och för Baudry är det själva denna verklighet som är 

ideologisk. Filmen reproducerar den, men egentligen inte genom representation i me-

ningen att den framställer meningsbärande berättelser med specifika betydelsekonse-

kvenser, utan att den fungerar som ett verklighetskonstituerande maskineri.  

 

Baudrys resonemang är visserligen baserat på strukturmarxistiska och psykoanalytiska 

utgångspunkter, men här finns också en relation till den förståelse av film som finns hos 

Gilles Deleuze (1983, 1986). Grunden här är att beakta just filmens materiella existens 

och konsekvens snarare än dess representationella funktion. Det intressanta med filmer 

är inte vad de innehåller, utan hur de fungerar som materiellt fenomen och hur de som 

sådant påverkar människor. Filmer är inte heller något avbildande, eftersom den tanken 

baseras på ett isärhållande av olika verklighetsområden. Istället ska de förstås som ma-

teriella fenomen, konstituerade på ett speciellt vis och genom denna konstitution en del 

av den mänskliga varseblivningen, medvetenheten och verkligheten (jfr Kennedy 2002). 

 

Detta leder över till en sjätte manifestationsform. Här handlar det igen om ett mer vanli-

gen omfattat sätt att förstå relationen mellan film och ideologi. Om man tar ett steg till-

baks från filmduken, från analytikern och från den filmiska apparaturen och istället 

vänder sig till publiken så möter man vad som kan kallas ideologi som effekt. Här är ideo-

logi något som huvudsakligen är kopplat till film genom de värderingar den producerar i 

det samhälle där den visas och existerar. Ideologi är huvudsakligen inte något som före-

går filmen, eller ens huvudsakligen finns inom själva filmens ramar, utan snarare något 

som den producerar och skapar. Detta är naturligtvis relaterat till de andra manifesta-

tionsformerna som har presenterats. Alla de tidigare manifestationsformerna är också 

relaterade till det samhälle där de existerar, men ideologi som effekt sätter detta i fokus. 
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Ideologi är något som existerar i människor och har direkt och konkret betydelse för 

deras vardagsliv. 

 

I sin mest vulgära version kan detta leda till förenklade påståenden som att pornografi 

skapar våldtäktsmän, våldsfilmer skapar våldsamma barn, droganvändning på film ska-

par alkoholister etcetera. Men om man lämnar dessa naiviteter, så är förståelsen av ideo-

logi som effekt kopplad till förståelsen av film, och annan symbolisk aktivitet, som en 

diskursiv process som skapar mening vars konsekvenser är att någras intressen över-

ordnas andra intressen och att denna ojämlikhet konstant ageras ut i det konkreta le-

vandet.  

 

I en mening är detta ett annat perspektiv på det Ryan och Kellner kallar ”discursive 

transcoding” och bör därför också förstås i relation till ideologi som reflekterad och 

motstridig ideologi. Relationen är här dock den omvända mot vad som är fallet vad gäll-

er de två manifestationsformerna. Ideologi som reflekterad berättar om hur det omgi-

vande samhället finns i filmen och motstridig ideologi handlar om hur detta samhälles 

motsättningar och motsägelser reproduceras utan att kunna kontrolleras. Här är förhål-

landet det omvända. Det handlar om filmen i samhället, snarare än samhället i filmen 

och i fokus står dess konstruerande förmåga snarare än konstruerade representationer. 

För Ryan och Kellner utgör detta ett ständigt samspel som skapar den övergripande kul-

turella konstruktion som vi kallar samhälle, men utpekandet av filmens ideologiska 

moment kan dock likafullt rikta in sig på olika betydelsepositioner. Att fokusera på detta 

moment som en effekt är ett sätt att göra detta, ett sätt som försöker reda ut det ideolo-

giskas eventuella motstridighet med extern spekulation snarare än intern analys. 

 

* 

 

Så långt har jag redogjort för sex idealtypiska epistemologiska perspektiv på var det ide-

ologiskas närvaro i film står att finna och består i: Uttryckt, reflekterad, motstridig, un-

dermedveten, som cinematisk upplevelse och som effekt. Men det utgör bara en första 

sorterande ambition i denna text. Nästa är att utifrån dessa kategorier möta konkret 

filmiskt material för att kunna resonera kring det ideologiskas ontologiska närvaro. Om 

jag än så länge rört mig kring frågan var man kan leta, så är det nu dags att försöka se 
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vad det är man hittar när man börjar just leta. De filmer som jag analyserar i det följande 

är valda därför att de utgör exempel på olika aspekter av denna problematik samt för att 

de också tydliggör perspektivens betydelse för filmers meningsinnehåll och ideologiska 

positioner. 

 

 

Pretty Woman vs. American Psycho: ideologi och rum 

 

Filmerna Pretty Woman och American Psycho utspelar sig på ett sätt i samma rum, på ett 

annat i två olika. Detta innebär att de kan sägas kommunicera med varandra på ett ideo-

logiskt plan på ett speciellt sätt, ett sätt som inte minst aktiverar de olika ideologiska 

manifestationsformer som presenterats ovan. 

 

Det gemensamma rummet är för det första konkret historiskt kontextuellt: båda filmer-

na utspelar sig i det amerikanska 1980-talet och båda rör sig till stora delar i den excess-

fyllda finansvärld som hör denna kontext till. Såväl Edward Lewis, spelad av Richard 

Gere, som Patrick Bateman, spelad av Christian Bale, är finansmän med till synes obe-

gränsade tillgångar (om än mer så i Lewis fall än i Batemans, den senare är fortfarande 

på väg uppåt i hierarkin, medan Lewis redan nått toppen) och båda arbetar med vad 

man kan kalla pengar för pengars skull – de gör affärer helt enkelt. Genom detta finns 

det en distinkt koppling mellan de båda filmernas manliga huvudkaraktärer i den grad 

att den kan sägas vara en och samma figur – 1980-talets finansman – skildrad ur två oli-

ka ideologiska perspektiv. Men, vilket jag ska återkomma till, frågan är vad denna per-

spektivskillnad egentligen innebär och hur den ska förstås när den betraktas utifrån oli-

ka ideologiska manifestationsformer. 

 

För det gemensamma rummet finns också i ideologisk mening. Filmerna delar relation 

till en specifik ideologisk struktur. En första iakttagelse ger vid handen att Pretty Woman 

representerar det (amerikanska) kommodifierade och kommodifierande, neo-liberala 

och neo-konservativa 1980-talet med dess bakslag på köns- och minoritetsområdena, 

medan American Psycho är en våldsam kritik av detta årtionde och dess värderingar (jfr 

Ehrman 2006). Pretty Woman handlar om en rik finansman som köper en prostituerad 

(Vivian Ward, spelad av Julia Roberts) som sällskapsdam under några dagar, ger henne 
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obegränsade resurser att snabbt göra en ytlig klassresa, låter henne få en inblick i hans 

spännande äventyr i affärsvärlden och efterhand blir förälskad i henne. American Psycho 

handlar om en ung, rik yuppie, besatt av yta, som byter visitkort, köper aktier och mör-

dar och torterar uteliggare, kollegor och prostituerade med samma kliniska kylighet (el-

ler åtminstone fantiserar om det som det framgår av filmens slutscener). Pretty Woman 

utspelar sig i den värld som American Psycho kommenterar. 

 

Men detta innebär också, vilket är ett första steg mot att göra det hela mer komplicerat, 

att de också utspelar sig i skiljda rum. Utspela sig och kommentera är två olika saker. Det 

filmerna handlar om har inte samma status och karaktär i dem och därmed är det också 

problematiskt att säga att de är ideologiska på samma sätt. De ideologiska momenten 

finns inte på samma plats och har inte samma form. Men detta faktum är också det som 

gör det möjligt att se den ena som en kommentar till den andra. 

 

Detta kan förtydligas om man tar hjälp av de tidigare presenterade manifestationsfor-

merna. Hur går det att förstå American Psycho och Pretty Woman utifrån dessa? 

 

Ett sätt att betrakta det är att American Psycho är en uttryckt ideologisk kritik av den 

ideologi Pretty Woman reflekterar. Skildringen av Batemans härjningar kan förstås som 

ett kraftfullt angrepp på ett samhälle där yta och ytlig framgång är det enda viktiga, där 

allting utom lycka, närhet och mellanmänsklighet kan köpas för pengar och där lycka, 

närhet och mellanmänsklighet därför är något irrelevant och ersatt av total narcissism 

driven av endast sin egen självmedvetenhet (jfr Young 1994 och Annesley 1998). I fil-

men framställs detta som ett slags kliniskt ren tom och tyst brutalitet som slår ner på 

och använder svaghet och annorlundahet som en självlegitimering, som ett sätt att beja-

ka den egna ytan och tomheten. Filmen kan också i mer direkt hänseende ses som en 

kommentar till inte bara det finansförblindade, ytfixerade och varufierade 1980-talet, 

utan också till de avslutande Reagan-årens behandling av kvinnor och minoriteter. I fil-

men använder Bateman prostituerades samhälleliga och ekonomiska underlägsenhet för 

att rättfärdiga sin tortyr av dem och de drivs att delta av vad som framstår som en en 

ekonomisk lagbundenhet. Det Batemans tortyr av de prostituerade berättar om är kon-

sekvenserna av en ideologi som förutsätter att vem som helst gör vad som helst för 

pengar, den berättar om konsekvenserna av en legitimering av den starkes rätt.  
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Samma tematik finns i en scen där Bateman hånar och mördar en afroamerikansk ute-

liggare och hans hund som sitter ensamma bland sopor och soptunnor i en mörk gränd.  

Scenen är närmast övertydlig: Efter att ha presenterat sig frågar Bateman om uteligga-

ren vill ha pengar och mat. Uteliggaren tittar bedjande upp mot Bateman och förväntar 

sig en allmosa. ”Why don’t you get a job when you’re so hungry? Why don’t you get a 

job?”, frågar Bateman. Uteliggaren försöker förtvivlat, underlägset och förnedrat förkla-

ra att han förlorat sitt jobb. Bateman frågar varför och fortsätter: ”Get a goddamned job 

Al. That’s what stopping you. You’ve got to get your act together. I’ll help you”. Bateman 

sätter sig ner på huk och öppnar sin väska. Uteliggaren sträcker fram sina händer och 

uttrycker sin tacksamhet, fortfarande i en total underlägsenhetsposition. ”Do you know 

how bad you smell?” frågar Bateman plötsligt. ”You reek of shit. Do you know that? I’m 

sorry but, I don’t know. I don’t have anything in common with you. I’ll show you what a 

fucking loser you are”. Han tar fram en kniv ur väskan, hugger uteliggaren i magen, 

sparkar ihjäl hans hund och går lugnt därifrån. 

 

Detta är American Psychos uttryckta ideologi; en kritik av 1980-talets neokonservatism 

och neoliberalism och dess konsekvenser. Den kan då förstås i relation till den ideologi 

Pretty Woman reflekterar. Filmen hade premiär 1990 och reflekterar en rad oproblema-

tiserade ideologiska moment i sin beskrivning av det amerikanska samhället vid denna 

tid.  

 

I berättelsemässigt perspektiv reflekterar filmen föreställningar om den amerikanska 

drömmen ur manligt såväl som kvinnligt perspektiv och de skarpa gränserna däremel-

lan. Mannen har sitt kapital och kvinnan, symboliserad av Vivian Ward, sin sexualitet 

och där emellan råder en oproblematisk kapitalistisk bytesrelation (jfr Caputi 2004:37–

50). Individens värde bestäms utifrån hennes position på marknaden. Den manliga ame-

rikanska drömmen är individens väg till rikedom, makt och framgång, en individuell väg 

vars slutpunkt är en position varifrån förälskelse, kärlek och så småningom en hetero-

sexuell parrelation utgår. Den kvinnliga drömmen, däremot, inleds från samma plats – 

tillgången till manligt kapital – och kan endast ta vägen via den realiserade manliga 

amerikanska drömmen för att bli till. 
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Den kvinnliga drömmen är på detta sätt villkorad. För att kunna uppnå den måste man 

vara en ”pretty woman”. Filmen mejslar tydligt ut hennes egenskaper. Hon måste äga en 

inre förmåga att anpassa sig till den yttre klassresan: att ha förmågan att kunna tillägna 

sig tillräckligt med socialt och kulturellt kapital för att förstå klassresans krav (för det 

finns underklass som kan höja sig ur sin underklassposition och det finns den som aldrig 

skulle kunna göra det). Hon måste acceptera det klass- och könsmässigt hierarkiserade 

samhällets realitet och göra dess spelregler till sina egna. Till detta hör kvinnans omo-

genhet i relation till mannens mognad. I filmen kan man se Vivian barnsligt fnittrande 

framför slapstick-komedi på tv:n, en barnslighet som också sexualiseras genom den 

märkliga scen där en man får en tårta i ansiktet på tv:n samtidigt som Vivian utför oral-

sex på Edward (jfr Caputi 2004:43 som talar om filmens pedofila undertoner). 

 

Dessutom: att vara en ”pretty woman” är att vara vit. Som har påpekats är det omöjligt 

att exempelvis tänka sig Vivian-karaktären som svart (Madison 1995:230ff). Pretty Wo-

man reflekterar ett starkt rasialiserat samhälle. Filmens afroamerikanska karaktärer är 

marginaliserade och tillhör i huvudsak underklassen: en festdeltagare, en prostituerad, 

en hallick och mannen i gathörnet som levererar ett tal om drömmars realiserbarhet, ett 

tal som inleder och avslutar en film som på ett tydligt sätt reflekterar ett samhälle där 

denna dröm är lika färg- som könskodad. 

 

Filmen berättar sagan om allt det ”fantastiska” som kan hända när en rik finansman kö-

per en prostituerad för en kväll – drömmar kan slå in. Mannen kan via sitt ekonomiska 

kapital hitta kärlek överallt och kvinnan kan via sitt sexuella kapital få del av det manliga 

ekonomiska kapitalet så länge hon accepterar premisserna för dess existens. Filmen re-

flekterar därför ett samhälle där detta är ett för-sant-hållande, en värdering och en 

grundläggande norm på en och samma gång. 

 

Enkelheten i denna reflektion är dock något bedräglig. För Pretty Woman berättar ju 

också en annan historia om man närmar sig dess uttryckta ideologi. Filmens medvetna 

självbild talar ett annat slags språk. Vivian är en stark, oberoende, självständig kvinna 

med makt och kontroll över sin egen sexualitet, exemplifierat i mottot: ”We say who. We 

say when. We say how much”. Edward Lewis symboliserar dels en stel, inåtvänd och 

neurotisk manlighet, dels en skrupelfri och känslolös finanskapitalism som inte tar någ-
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ra som helst mänskliga hänsyn. Utifrån detta perspektiv handlar filmen om hur Vivian 

med sin spontana ut- och inlevelseförmåga lär Edward att bli mänsklig genom att kom-

ma i kontakt med sitt inre och hur hon lär honom att det finns möjlighet och utrymme 

för denna mänsklighet också inom ramen för finanskapitalismen: han avstår från att 

göra ett köp som skulle inneburit en enorm ekonomisk vinst, men samtidigt ruinerat och 

förstört en gammal vän till hans far. Konsekvensen av detta är att filmens onda karaktär 

mejslas ut, Edwards advokat Phil Stuckey, som bryter sagans förtrollning genom att kal-

la och behandla Vivian som en prostituerad. 

 

Så hur ska man se det då? Är Pretty Woman en film om den manliga rätten att köpa 

kvinnors sexualitet, nödvändigheten av kvinnlig underkastelse, om klassamhällets själv-

klarhet, om rasifiering och om finanskapitalismens självklara rätt att behandla männi-

skor som varor eller är det en film om kvinnans rätt till självhävdelse och egen sexuell 

identitet, om allas möjligheter att ta sig uppåt i klassamhället, en kritik av den ansikts- 

och känslolösa finanskapitalismen och ett hyllande av andra värden än de ekonomiska? 

 

Denna motsättning går att låsa upp genom att inte förstå de två olika betydelserna som 

skiljda från varandra, utan snarare se hur de hänger ihop – alltså att hitta relationen 

mellan reflekterad och uttryckt ideologi. Det är också här American Psycho kommer in i 

bilden som en sätt att avkodifiera Pretty Womans ideologiska struktur.  

 

American Psychos uttryckta ideologi är att visa finanskapitalismens och yuppie-erans 

rätta ansikte och konsekvenserna av det totalt varufierade samhället. Det är psykotiskt, 

brutalt och genuint ondskefullt där under den kliniskt rena och perfekta ytan. Att det i 

filmen framträder relativt tydligt att Batemans härjningar är fantasier och undantryckta 

önskningar framhäver också hur de vardagliga aktiviteterna i de miljöer och kretsar Ba-

teman rör sig är sublimerade varianter av den våldsimpuls och det konkreta våld, mot 

varandra, men också mot kvinnor, underklassen (delvis kombinerat genom prostituera-

de) och minoriteter, som filmen säger är själva livsnerven i det sena amerikanska 80-

talssamhälle som den utspelar sig i. För det är ju denna eftertanke American Psycho i sin 

tur reflekterar: ett samhälle som med ett tidsligt avstånd ideologiskt har börjat om inte 

ifrågasätta, så åtminstone diskutera premisserna för och konsekvenserna av Reagan-

eran (jfr Williams 2003). 
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Detta gör ju också Pretty Woman, fast genom sin uttryckta ideologi. Den vill också visa 

upp finanskapitalismens rätta ansikte, men den gör det på motsatt väg. Där American 

Psycho säger att den nödvändiggör känslokyla och inkorporerar besinningslös ondska, 

säger Pretty Woman att den är förmögen att inkorporera mänsklighet, värme och god-

het. Detta gör Pretty Woman till en mer ideologiskt laddad film, eftersom denna dess 

uttryckta ideologi samtidigt måste relateras till den ideologi den reflekterar. Vad som 

uppdagas då är ett janusansikte, inte helt olikt det som personifieras av Patrick Bateman 

vars uttryck är lika kyligt inställsamt i vissa sammanhang, som det är brutalt blodigt i 

andra. Den värme och betoning av mänsklighet, relationer, öppenhet, känslor som sagan 

Pretty Woman uttrycker, nödvändiggör ett accepterande och i viss mån förhärligande av 

ett samhälle som utgår från självklarheten i kopplingen mellan manligt kapital och 

kvinnlig sexualitet, en direkt relation mellan penga- och människovärde, strukturell 

ojämlikhet och ett konsumeristiskt ideal. För att sagan ska vara möjlig, för att drömmen 

ska kunna bli sann, måste samhället bestå och se ut på detta sätt. Det är bara inom dess 

ramar som den finns. 

 

På detta sätt förutsätter Pretty Woman en ideologisk illusion; den förutsätter att den 

uttryckta ideologin hela tiden kan kontrollera den reflekterade. Det är upprätthållandet 

av denna illusion som Phil Stuckey-karaktären hotar när han desperat försöker få Ed-

ward att genomföra den moraliskt tveksamma affären, är lika förargad som förbluffad 

över Edwards plötsliga känslighet och, som vore han barnet som säger att kejsaren är 

naken, säger att Vivian är prostituerad. Han kunde lika gärna ha vänt sig till Edward och 

sagt ”du är Patrick Bateman”. 

 

Slagsmålet mellan Phil och Edward som äger rum mot slutet av filmen kan sägas vara en 

uppgörelse mellan den uttryckta och reflekterade ideologin i filmen. För att sagan, 

drömmen, illusionen ska bestå, så måste Phil bestraffas och slås ner. Det är så glipan i 

den fantasi filmen erbjuder sys igen. Den utveckling mot godhet som filmen porträtterar 

måste tysta de premisser av fundamental ojämlikhet som den utgår ifrån. Och det är 

med våld filmen slår ner på det som hotar illusionen. För när Phil genom att försöka för-

gripa sig på Vivian säger just ”du är Patrick Bateman” till Edward så säger hans slag nej, 

det är jag inte alls. Titta åt ett annat håll. 
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* 

 

Denna diskussion av American Psycho och Pretty Woman har explicit förts utifrån mani-

festationsformerna uttryckt och reflekterad ideologi. Naturligtvis går det att hitta även 

de andra formerna i såväl filmerna som i min analys av dem. För likafullt som jag här har 

talat om uttryckt och reflekterad ideologi, så har jag också, om än implicit, talat om mot-

stridig och undermedveten ideologi. Pretty Woman är ett typiskt exempel på den typ av 

motstridig ideologi som blir resultatet av en konflikt mellan den uttryckta och den re-

flekterade. Dessutom kan den också sägas vara motstridig i meningen medveten om sin 

existens men omedveten om sina betydelsekonsekvenser. För vad avgör vad som bety-

der vad? Eller kanske snarare: hur går det till att låsa fast dess ideologiska position? Mitt 

försök att göra detta har gjorts via något som kan kallas undermedveten ideologi, om vi 

bortser från de mer specifikt psykoanalytiska implikationerna av detta begrepp. 

 

Filmen kommunicerar, under en yta av mild kritik av finanskapitalismens värderingar 

och konsekvenser, nödvändigheten av dessa värderingar för sagans, och därmed fil-

mens, möjlighet. Det är också detta den intertextuella läsningen av American Psycho 

hjälper till att etablera. Nödvändigheten svarar mot undermedvetna behov av att behålla 

den sociala fantasin intakt, trots att vi någonstans skräckslaget känner till dess funktion 

som just fantasi. Det är Patrick Bateman som lurar på oss i biosalongen som precis detta 

hot, som vår borträngda vetskap om vilka förutsättningarna för den saga som Pretty 

Woman erbjuder egentligen är. I och med att filmens reflekterade ideologi hålls i schack 

av den uttalade på det manifesta filmplanet, så görs den tillgänglig på ett annat sätt. Den 

kommuniceras som en undermedveten förutsättning för fantasins upprätthållande. Det 

är precis denna undermedvetna förutsättning som Patrick Bateman och American Psy-

cho iscensätter. Så på samma sätt som man kan säga att Bateman och Edward Lewis är 

samma figur skildrad ur olika ideologiska perspektiv, så kan American Psycho sägas vara 

det som skramlar omkring i Pretty Womans undermedvetna.  

 

Men ideologiska relationer mellan filmer finns inte bara genom att de samtidigt delar 

och befinner sig i skiljda rum. Det finns också andra ideologiskt laddade filmiska situa-

tioner som går att närma sig med hjälp av olika ideologiska manifestationsformer. Det är 

till en sådan situation jag vänder nu. 
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King Kong vs. King Kong: ideologi och tid 

 

Att läsa de två King Kong-filmerna mot varandra för att hitta och analysera sätt att tolka 

och förstå dem innebär på ett sätt en liknande, men på ett annat sätt annorlunda pro-

blematik än att läsa Pretty Woman och American Psycho mot varandra. Om det är så att 

det finns en meningsskapande tidsrelation mellan dessa två filmer – Pretty Woman talar 

omedvetet om sin egen tid genom att innesluta den i sig själv medan American Psycho 

gör konsekvenserna av denna omedvetenhet medvetna – så skapar de dryga 70 år som 

skiljer de två King Kong-filmerna åt en speciell situation för den som vill analysera dem,  

detta därför att de är så lika varandra. Visst är specialeffekterna, ljudet och så vidare av 

naturliga skäl mer utvecklade och bättre i 2005-versionen, men själva berättelsen, och 

den filmiska representationen av berättelsen, är densamma. Det enda som har hänt med 

filmen, förutom på detaljplanet, är att den har färdats i tiden. Hur ska detta förstås i rela-

tion till filmens ideologiska innehåll och betydelse? 

 

Förutom att King Kong är en av de mest klassiska skräck- och äventyrsfilmerna och en 

milstolpe i specialeffekternas historia, så är det en film som innehåller tydliga och typis-

ka rasistiska element, vilket innebär att rasismen som ideologi är invävd i filmens textur. 

Detta är ingen unik iakttagelse, utan har snarare varit ett vanligt förekommande tema i 

1933-versionens receptionshistoria (se exempelvis Erb 1998:13–30). Men rasismen i 

filmen är dock inte monolitisk. De olika former den manifesterar sig på innebär att den 

finns på olika nivåer i filmen och genom filmens relationer till olika kontexter. Hur man 

ska förstå 1933-filmens rasistiska element handlar därför om att hantera olika ideolo-

giska manifestationsformer och hur man förhåller sig till relationen mellan dem. Detta 

innebär också att man måste förhålla sig till frågan om hur mening skapas. Tydligt ur-

skiljbara former i såväl 1933-filmen i sig och i dess receptionshistoria är rasistisk ideo-

logi som uttryckt, reflekterad och undermedveten. Dessa former motsvarar också olika 

stråk i rasismens ideologiska väv i sig självt.  

 

Den uttryckta rasistiska tematiken i King Kong 1933 är relaterad till dess identitet som 

en tidstypisk etnografisk film (se Rony 1996: 157–191). Cooper och Schoedsack som låg 

bakom filmen var ursprungligen etnografiska dokumentärfilmare och själva filmen 

handlar också, naturligtvis, om en etnografisk filmexkursion. Ur detta perspektiv så ut-
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trycker filmen en kolonial världsbild byggd kring den västerländska modernitetens 

överlägsenhet i relation till den naturaliserade Andre. Den på samma gång okontrollera-

de och kontrollerande koloniala blicken och den rasialisering som är dess konsekvens är 

ett centralt tema, inte minst i representationen av invånarna på Skull Island. 

 

Den rasistiska tematik filmen reflekterar är mer direkt relaterad till den amerikanska 

kontext den skapades i (jfr Erb 1998: 15–16, 181–184). Denna specifika samhälleliga 

kontext hänger naturligtvis ihop med och vilar på den världsbild som moderniteten och 

den vidhängande kolonialismen förutsätter. Men här handlar det inte om hur King Kong 

uttrycker denna ideologi som en sluten filmisk iscensättning, utan hur den reflekterar 

den form den uttrycks i inom ramarna för det samhälle där filmen är gjord, som den 

omedvetna närhet filmen berättar om. Ur detta perspektiv kan Kong läsas som en sym-

bol för de afro-amerikanska migrationsvågorna från lantliga sydstater till nordstatliga 

metropoler under denna tid och den samtida turbulensen på rasrelationsområdet som 

skakade USA vid denna tid (Cashman 1989: 257–303). Rasismen i filmen reflekterar ett 

vitt Amerika missnöjt med och skräckslaget inför framväxande afro-amerikanska (krav 

på) medborgerliga rättigheter och ökad närvaro i nordstaterna. Det kaos Kong skapar 

genom sin närvaro speglar denna rädsla och slutet av filmen det vita samhällets symbo-

liska hämnd. Detta samspelar med flera tydligt reflekterande konnotationer i filmen som 

förstärker kopplingen mellan Kong och afroamerikaner. Gorillafiguren är i traditionell 

rasistisk typologi nära kopplad till den svarte mannen och på ett mer direkt plan, och 

utifrån denna förutsättning, konnoterar den tillfångatagne och fastkedjade Kong som 

förs till USA med båt från en annan kontinent också slavhandel och slaveri. 

 

Detta är relaterat till vad som kan kallas rasismens undermedvetna manifestationsform i 

filmen: ideologins sexuella element. Ur detta perspektiv kommunicerar och bekräftar 

filmen den vite mannens rädsla för den svarte mannens sexualitet och dess effekter på 

vita kvinnor. Kong är här en undermedveten representation av den vite mannens skräck 

och är kopplad till en lång tradition där afroamerikaner porträtterats som djuriska våld-

täktsmän, inte minst i den berömda och då väldigt tidstypiska filmen The Birth of a Na-

tion från 1915 (jfr Rony 1996: 11–12). Att Kong klättrar upp på den mest heliga symbo-

len för det vita Amerikas modernitet och överlägsenhet vid den här tiden – Empire State 

Building – får en speciell betydelse i den kontexten. Nedskjutningen av Kong – och även 
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om det inte är fullt klarlagt så sägs det att Cooper och Schoedsack spelade två av piloter-

na – representerar här en vit undermedveten önskan om svart kastration. 

 

Detta är tre sätt på vilka en rasistisk ideologi manifesterar sig i 1933-versionen av King 

Kong. Det motsvarar också tre delar av denna ideologiska tradition, liksom tre nivåer av 

hur den konkretiseras.  

 

Här finns modernitetens kategoriserings- och hierarkiseringsiver i relation till den And-

re som självklart objekt samt en historiesyn som är en del av denna modernitet. Detta 

gäller urinvånarna på Skull Island som filmen på ett konkret plan avmänskligfierar, 

Kong-figuren som är den främmande naturen som betvingas av den vita civilisationen, 

samt Skull Island i sig självt som tydligt visas upp som en förhistorisk plats dit den vite 

mannen kommer från en annan tid och annan rationalitet (på ön finns inte bara infö-

dingar och Kong, här finns också dinosaurier). Här möter vi rasismen som en modern 

idé, på något sätt så oproblematiserat självklar att den direkt uttrycks i filmen. 

 

Här finns också det amerikanska samhällets variant och praktiserande av denna idé, det 

ständiga explicita eller implicita kravet på ojämlikhetens upprätthållande utefter ras-

mässiga kategorier. Förflyttandet av Kong in i den industrialiserade och moderniserade 

metropolen, i en tid och ett samhälle fyllt av både fascination och skräck över sig självt, 

har konsekvenser som berättar om det nödvändiga i kravet på ett fortsatt hierarkiserat 

isärhållande. Här möter vi rasismen som kollektiv eller samhällelig praktik, inte främst 

som legitimering som i den uttryckta formen, utan som förklaringsmönster till samhälle-

liga problem eller hotbilder – ideologins sublima objekt med Žižeks term (1989).  

 

Här finns då också, som direkt relaterat till eller variant av detta, rasismen som den in-

dividuella irrationalitetens och neurosens logik, vilket också förenar dess legitimerande 

och förklarande egenskaper. Den erbjuder ett sätt att kanalisera drifter, att ge utlopp för 

våldsimpulser och dess skillnadsprincip kan användas för att vända den egna svagheten 

till en styrka. Och den kan göra så utan att ens visa sig som annat än undermedveten 

symbolik. 
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Uttryckt, reflekterad och undermedveten rasism, inkluderande deras koppling till ideo-

logins funktionsmönster, existerar på detta sätt i 1933-filmen. Men existerar de i filmen 

från 2005? Och vad har i så fall det tidsliga avståndet mellan filmerna gjort med dem? 

 

Ett första konstaterande är enkelt att göra. Den uttryckta rasistiska ideologin i 1933-

filmen är i en mening precis densamma i 2005-filmen, detta helt enkelt därför att storyn 

är densamma: den är berättad på samma sätt och den porträtterar samma karaktärer. 

Även om färgen, ljudet och skådespelarna är andra, så är det på detta plan samma film. 

 

Skull Islands invånare är också i 2005-filmen framställda som i det närmaste koloniala 

karikatyrer. De är våldsamma, djuriska, förmoderna och saknar det mesta som påmin-

ner om västerländsk mänsklighet. Filmexpeditionen som filmen handlar om represente-

rar fortfarande den västerländska modernitetens överlägsenhet och den moderna kolo-

niala blickens absoluta rättfärdighet. Expeditionens erövring av Skull Island och tillfång-

atagandet av Kong är fortfarande den vite mannens fundamentala fantasmiska äventyr. 

Och vad gäller den kvinnliga huvudpersonen, Anne Darrow, så består hennes roll fortfa-

rande mest av att skrika och att försöka snärja och förföra de manliga huvudpersonerna 

(Kong inkluderad) som det sexuella begärets objekt. 

 

På detta sätt så uttrycker de båda filmerna samma ideologiska fundamentalia. Men dock, 

en förståelse av den uttryckta ideologin måste, för att vara en sådan förståelse, ta även 

filmens kontext med i beräkningen. Filmen från 2005 är inte – såsom filmen från 1933 

är – en film som uttryckligen handlar om sin egen samtid. Istället  så inkorporerar den i 

sig självt en relation till den tid den porträtterar. 2005-versionens lojalitet med origina-

let berättar om detta. Men vad betyder detta för den uttryckta ideologins innehåll? 

 

Det har med tiden hänt något med rasismen som legitimering, som modernitetens och 

kolonialismens självklart oproblematiserade idé, kan man naturligtvis konstatera. Mel-

lan 1933 och 2005 ligger den vetenskapliga rasismens försvinnande (eller åtminstone 

extrema marginalisering), här ligger en uppgörelse med modernitetens baksidor, här 

ligger såväl konkret avkolonisering som de postkoloniala teoriernas framväxt, här ligger 

framväxten av självklarheten i den manifesta anti-rasismen som grundanslag i västvärl-

dens retorik och mycket annat längs denna linje. Denna förutsättning innesluter 2005-
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filmen och gör något med. Dess obekymrade uttryckande av 1933-filmens rasistiska fö-

reställningar förutsätter att denna utveckling på något sätt naturaliserat ett rum där 

rasistiska föreställningar kan uttryckas utan att vara kopplade till en rasistisk ideologi 

eller en rasistisk verklighetsuppfattning. Det är detta rum 2005-filmen använder som 

tillflyktsort för sig själv och den gör så genom att försöka att inte referera till något an-

nat än originalfilmen i en i det närmaste pastischlik manöver.  

 

Genom detta så förklarar 2005-filmen sig själv som inte på riktigt och därför säger den 

sig inte heller ansvara för de idéer, värderingar och föreställningar den skapar och ut-

trycker. Detta ansvar projiceras istället tillbaks till 1933-filmen. 2005-filmen kan därför 

uttrycka samma ideologiska element på samma gång som den distanserar sig från deras 

reala existens. Det hela handlar om rasism med en ögonblinkning: den rasistiska ideolo-

gi som uttrycks i filmen från 1933 uttrycks också i filmen från 2005, men den görs så på 

ett ironiskt eller till och med cyniskt sätt. Det tidsmässiga avståndet fungerar som en 

slags ideologisk omvandlingsmaskin. Den period av intensiv problematisering av 1933-

filmens oproblematiserade självklarhet – modernitet, kolonialism, rasism – som följer 

fram till 2005 gör att värderingarna kläs i en annan dräkt. När de 1933 utgör en del av 

en självklar verklighetsbeskrivning, så är de 2005 på skoj. Men det innebär inte att de 

inte fortfarande finns där. Snarare är det så att den uttryckta världsbilden reflekterar ett 

annat samhälle 2005 än vad den gjorde 1933.  

 

Om 1933-filmen reflekterar ett amerikanskt samhälle som brottas med vit oro och räds-

la inför begynnande afroamerikanska medborgerliga rättigheter och flödande migra-

tionsvågor, så berättar 2005-filmen av nödvändighet genom sin plats i historien om nå-

got annat. Den berättar om ett samhälle där rasismen som legitimerande idé förklär sig i 

en samhällspraktik där den finns och visar sig som ordlösa handlingar. Den reflekterar 

också ett samhälle fyllt av konsekvenserna av fortsättningen på de krav och den oro som 

fanns i 1930-talets amerikanska samhälle. För de afroamerikanska kraven på medbor-

gerliga rättigheter försvann ju inte. De tog sig vägen genom inte minst en medborgar-

rättsrörelse som utmanade och besegrade de-jure segregationen i sydstaterna och som 

också på olika sätt försökte komma åt de-facto segregationen i nordstaterna. De tog sig 

också vägen via svart nationalism och olika former av kulturell nyfödelse och kom också 

efter hand att förenas med andra rörelser och krav som handlade om mångkulturalitet, 
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identitetspolitk och minoritetsrättigheter av olika slag. Här finns en lång historia av det-

ta slag att berätta, men en del av den är också hur samhällets strukturella, färgkodade 

ojämlikhet har bestått, om än tagit sig andra former. Det är denna motsättning 2005-

filmen reflekterar: samhället efter att den uttalade striden har ägt rum och där den där-

för ses som en del av historien och inte av nuet. Nuet existerar i stället i det naturalise-

rade rum där striden förstås som lika avslutad som avdramatiserad. Efter uppgörelsen, 

efter allvaret, kommer avslappningen där man gemensamt kan titta tillbaks, klappa var-

andra på axeln och bekräfta att det är över nu. 

 

I ett vidare perspektiv reflekterar 2005-filmen på detta sätt ett postmodernt samhälle 

som också är distinkt post i andra avseenden, inte minst medborgarrättsrörelse och 

multukulturalism. Den reflekterar vad Baudrillard (1994) kallar en simulacra-existens 

där ingenting är på riktigt, inte ens rasism, eller för den delen, sexism. Den reflekterar 

ett samhälle fokuserat på konsumtion av njutning och en fetischisering av en historia 

som görs till ett harmlöst objekt för fantasin genom att den skiljs och dissassocieras från 

sig självt. 

 

Men, vilket är precis det som det kvardröjande undermedvetna sexualrasistiska elemen-

tet berättar om (för det finns i 2005-filmen på samma sätt som i 1933-filmen), det iro-

niska leendet är allt som oftast nervöst medvetet om sin egen karaktär. Ironin, och dess 

nära släkting cynismen, som ett sätt att förstå världen, som livshållning och politisk po-

sition kan inte komma undan sin egen bumerangeffekt. Den lek med något den utgör och 

den distansering från något den bygger på, förutsätter fortfarande existensen av detta 

något. Och i fallet King Kong 2005 är detta något fortfarande en närvaro av en legitime-

rande idé, en strukturell ojämlikhet och den individuella neurosens möjliga objekt. Kong 

skjuts fortfarande ner när han har klättrat upp på Empire State Building. 

 

* 

 

I den ovanstående analysen har ideologi som uttryckt, reflekterad och undermedveten 

varit de manifestationsformer som har använts för att förstå den innebörd som görs av 

och blir synlig genom filmernas tidsliga avstånd till varandra. Men även de andra mani-
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festationsformerna kan hittas och aktualiseras i King Kong som film likväl som Kong som 

figur.   

 

Ideologi som ideologi som cinematisk upplevelse är visserligen svår att relatera till speci-

fika filmer i och med att den handlar om hur det ideologiska momentet finns inbyggt i 

filmen som medium i sig självt. Men genom att relatera denna generella hållning till de 

filmer som diskuterats här så kan dock frågor formuleras: Vilken verklighet är det vi 

tittar på och befinner oss i när vi ser på 2005-års King Kong? Vad är filmen i verkligheten 

och vad gör filmen med verkligheten? Baudry (1986 [1975]) talar visserligen om hur 

filmen som medium påtvingar människor en upp-och-ner-vänd uppfattning av sin mate-

riella existens i tidstypiska marxistiska termer, men om perspektivet vidgas till att förstå 

filmen som en ideologisk praktik på en nivå där den inomfilmsliga berättelsen är något 

som också äger rum i och samspelar med den verklighet som omger den – i meningen att 

den har en relation till både de medvetanden den visas för och det samhälle den visas i – 

så kan man fundera över vad som blir synligt. 

 

Utgångspunkten för detta är det sanningsanspråk som finns i själva filmmediet som så-

dant. Detta gäller även en story som är så verklighetsfrämmande som den om Kong. 

Inomfilmsligt är berättelsen sann och detta anspråk följer med när filmen lämnar sina 

egna ramar och möter de medvetanden som beser den. I detta moment assisterar på ett 

paradoxalt sätt den overkliga berättelsen det verklighetsdefinierande anspråket: det 

finns egentligen ingen annan möjlighet för en vuxen och frisk människa än att förlägga 

filmen till fantasins och möjligen också underhållningens domäner – men det är just det-

ta som sanningsanspråket handlar om. 

 

Filmens ideologi förläggs, tillsammans med storyn, inuti filmen – vilket särskilt samspe-

lar med 2005-filmens ironisk-cyniska grundton – som varandes en del av den oskyldiga 

fantasin och underhållningen. Därmed förläggs också den ideologiska striden här. Fil-

men projicerar på detta sätt en upp-och-ner-vänd bild av människors – biobesökares – 

vardagliga situation. Ideologi – i formen av rasism – är inget som verkar i det liv som 

levs, det liv som mottar projektionen från filmduken.  
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Här är det paradoxala momentet. Filmen är en verklighet i sig, men den är också en del 

av en större verklighet, eller helhet om man så vill. I sig själv som film är den sann, me-

dan berättelsen är en tydlig fantasi – en uppenbar overklighet – inom ramen för helhe-

ten. Just detta kan också förstås som ett ideologiskt moment, inte berättelsens inom-

filmsliga sanning, utan det sanningsanspråk som finns i skiljeprincipen där filmens exi-

stens i sig självt är en sak och dess existens som en del av en helhet är en annan. Verk-

lighetsområden hålls alltså isär genom att själva sanningsanspråket är att filmen inte är 

sann. Detta kan förstås som en ideologisk praktik då de medvetanden som möter filmen 

nekas möjligheten att agera utifrån föreställningen om att deras verklighet är en helhet. 

 

Detta ligger i viss mening också nära att förstå och analysera filmen med hjälp av be-

greppen process och effekt. Filmen benämner världen – i meningen språk eller text – och 

dessa benämningar följer med när filmen rör sig utanför sig själv. Den har konsekvenser 

som pekar på att filmen, även den enskilda filmen, delar värld med det som händer utan-

för den. Detta gäller i allra högsta grad Kongfiguren i egenskap av att vara en kulturell 

ikon som rört sig över vida fält utanför sina filmiska ramar. I boken Tracking King Kong 

(1998) fokuserar Cynthia Erb på just detta: hur King Kong som en kulturell artefakt 

kommer att interagera med en rad företeelser, händelser och kontexter under stora de-

lar av 1900-talet. 

 

Det Erb ser då är ett tydligt exempel på det som i denna artikel kallas motstridig ideolo-

gi. På något sätt kan varken filmen eller figuren sätta stopp för sina betydelsemöjlighe-

ter. Man ska inte glömma att Kong också är filmens hjälte och att det är honom tårarna 

ska fällas över när eftertexterna rullar. Det är också han som representerar en annor-

lundahet som gör motstånd, som inte kan kedjas fast utan som bryter sig lös och kräver 

sin rätt i samhället och som för en heroisk kamp för sin rätt till kärlek över gränser och, 

om man vill, raser. På detta sätt har filmen och figuren också lästs, förståtts och använts.  

Kong har förståtts som alltifrån den koloniserades uppror till queer-sexualitetens kamp 

i och mot ett oförstående och kompromisslöst samhälle (se Erb 1998:17 och Giardina 

2005).  

 

Men man kan dock fråga sig om detta inte innesluts och oskadliggörs av de ideologipro-

ducerande mekanismer av rasistisk art, såväl i sin konkret uttryckta som i sin cynisk-
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ironiska form, som filmerna genom sin tidsöverbryggande relation till varandra skapar.  

Filmerna innehåller denna betydelsemässiga möjlighet, vilket ju är det själva motstri-

digheten handlar om, men den betydelsesfär som skapas av deras historiska relation 

innehåller också en negering av denna möjlighet.  

 

Men det är så det är med filmers betydelser ska man komma ihåg. Det är svårt helt en-

kelt, eller kanske till och med omöjligt, att säga var de börjar och var de slutar. Det man 

ser framför sina ögon är något annat bakom ens rygg.  

 

 

Ideologiteoretiska aspekter 

 

”Filmanalysen”, skriver Raymond Bellour i ”Den oåtkomliga texten”, ”upphör inte att 

tolka en film som inte upphör att fly undan: den är ett Sisyfosarbete par excellence. Det 

är detta som gör filmens text till en oåtkomlig text; men den är det antagligen endast till 

detta pris” (Bellour 2004 [1975]: 109). I en mening är det precis detta undanflyende 

som skildrats i analyserna av Pretty Woman, American Psycho och de båda King Kong-

filmerna. De har egentligen ingen slutpunkt. Varje bestämning av dem leder vidare till en 

ny problematik, en ny nivå, en ny mening. Men samtidigt har filmerna också används 

som bestämningsredskap för varandra. Texterna i sig må vara oåtkomliga, men de ideo-

logiska mönster som avtecknas av just relationen mellan dem, av att använda dem som 

betydelsedenominatorer för varandra, går att avteckna. Utgångspunkten för det är dock 

att lämna synen på film som film och istället se det som ideologiproducerande verksam-

het av en eller annan sort. 

 

Det är härifrån hela denna artikel stammar, från en undran över vad som egentligen kan 

menas med påståendet att filmer innehåller och utgör betydelser, betydelser som i sin 

tur kan förstås som ideologiska i en eller annan mening – att de påstår något om verk-

ligheten, samhället, människan eller vad det vara månde.  

 

Det går snabbt att se att påståendet har två sidor. En som kan kallas epistemologisk – på 

vilka sätt kan man säga att film innehåller ideologiska betydelser? – och en som kan kal-

las ontologisk – vilka ideologiska betydelser finns i den eller den filmen? Det är viktigt 
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att ha reda på vad man talar om, för det är alltid så att det ena förutsätter det andra. På-

står man att ideologin, den hittar man där eller på det sättet, så bygger man också ihop 

en films ideologiska värderingar utifrån denna ingångsväg. Men även det motsatta gäll-

er, även om det mer sällan konkret uttalas eller reflekteras över i vardagliga situationer: 

påstår man att en film innehåller den eller de ideologiska betydelserna, så påstår man 

också hur de skapas och på vilket sätt de finns. 

 

Dessa ideologins olika manifestationsformer gör situationen synnerligen komplex. För 

hur hanterar man situationen med det ideologiskas diversifierade och perspektivbero-

ende närvaro? Ett sätt är att strikt ta ställning för den ena eller den andra manifesta-

tionsformen. Naturligtvis kan man ha det som ambition om man så önskar, men man gör 

det till priset av att stänga av betydelsemöjligheter och man gör det i strid med före-

ställningen om varje texts, inte minst den filmiska, fundamentalt öppna karaktär. I och 

med att de manifestationsformer som har pekats ut här närmast är att betrakta som ide-

altyper är det inte egentligen heller någonting som kan göras. Till det är filmtexten, som 

Bellour skriver, alltför oåtkomlig. Betydelser skapas inte bara på ett sätt. 

 

Ett andra förhållningssätt utgår från just detta faktum. Här handlar det om att stanna till 

vid oåtkomligheten och förstå manifestationsformerna som redskap för att komma åt 

filmers i någon mening oändliga betydelsenivåer. Filmer innehar olika ideologiska posi-

tioner beroende på var man letar efter det ideologiska momentet, hur man menar att det 

skapas och hur man menar att det fungerar. På detta sätt kan betydelser och betydelse-

nivåer hållas isär och man kan också se att en film innehåller vissa ideologiska värde-

ringar ur ett perspektiv, men andra – och inte sällan väldigt annorlunda eller till och 

med motsatta – ur ett annat. Man hittar en struktur i oåtkomlighetens Sisyfosarbete.  

 

Men ur denna struktur kan också ett tredje förhållningssätt växa fram. Man behöver inte 

stanna vid att filmer innehåller och skapar betydelser (inklusive ideologiska sådana) på 

en rad olika sätt och att dessa existerar genom just de olika perspektivens förmåga att 

etablera dem som betydelser, vare sig de är medvetna om sig själva som just perspektiv 

eller ej. Tvärt om. Även relationen mellan manifestationsformerna kan förstås som bety-

delsebärande. I exemplet Pretty Woman och American Psycho handlar det dels om hur 

filmerna är betydelsebärande genom sin inbördes tematiska relation, men dels också om 
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hur ideologiska moment och bestämningar skapas av relationen mellan uttryckt och 

reflekterad ideologi. I exemplet King Kong handlar det dels om hur det tidsmässiga av-

ståndet mellan filmerna kombinerat med deras likhet är betydelsebärande, dels också 

om hur en förståelse av filmernas ideologiska moment fördjupas och intensifieras ge-

nom ett samspel mellan de olika manifestationsformerna. Man kan prata om filmer på 

olika sätt, men samtidigt som dessa sätt kan vara motsägelsefulla – vilket i sig kan an-

vändas för att utvinna ytterligare betydelser – så kan de också vara kompletterande – 

vilket innebär att betydelsekalejdoskopet framträder tydligare och mer detaljerat. Film-

texten är möjligen fortfarande inte slutgiltigt åtkomlig och fortfarande är analysarbetet 

att karaktärisera som ett slags Sisyfosarbete. Men man kan ju också, som bekant, tänka 

sig Sisyfos som lycklig. Relationen mellan manifestationsformerna är på detta sätt me-

ningsfull. 

 

Men vad säger då dessa resonemang om ideologi och ideologibegreppet? För detta för-

hållande finns också här. Att diskutera och analysera relationen mellan film och ideologi 

innebär inte bara att försöka förstå olika sätt på vilka filmer kan vara ideologiska och 

utifrån det avtvinga filmer ideologiska moment, element och innebörder. Det innebär 

också, och ger en möjlighet till, att förstå vad ideologi kan tänkas vara och hur det kan 

fungera. Om nu ideologi är något som är ihoptvinnat med filmisk betydelse på en rad 

olika sätt, så borde man också kunna söka utökad förståelse av begreppet som sådant, 

och den analytiska praktik som utgår från det, i just detta.  

 

En första iakttagelse är att de sex manifestationsformerna om man vill kan förstås som 

kopplade till sex olika idealtypiska förståelser av ideologi, alla representerade i ideologi-

teorins historia.  Ideologi som uttryckt är relaterad till en deskriptiv eller neutral förstå-

else av ideologi som inom den statsvetenskapliga traditionen. Ideologi som reflekterad 

är, å andra sidan, betydligt närmare kopplad till kritisk förståelse av ideologibegreppet, 

så som det utvecklades i den västmarxistiska traditionen, av Frankfurtskolan och på ett 

typiskt sätt, i det här sammanhanget, av Adorno och Horkheimer. Ideologi som motstri-

dig diskussion förstår ideologi som något betydligt mer instabilt, transformativt och 

obestämt, vars mening det ständigt pågår en kamp om i samhället. Detta ligger nära Er-

nesto Laclau och Chantal Mouffes teorier i Hegemony and Socialist Strategy 

(2001[1985]) där de flytande signifikanternas betydelse bestäms och låses av deras re-



34 

 

lation till de nodpunkter som stabiliserar och bestämmer mening. Ideologi som under-

medveten är naturligtvis relaterat till detta, men är mer direkt kopplad till Žižeks an-

vändning av Lacan i utvecklingen av ideologibegreppet. Ideologi som cinematisk upple-

velse har redan beskrivits som kopplad till en althusseriansk begreppsvärld, medan ide-

ologi som effekt relaterad till diskurs som process är ett teoretiskt perspektiv en gång 

utvecklat av de brittiska sociologerna Trevor Purvis och Alan Hunt (1993), ett perspek-

tiv som även det står i skuld till Althussers teorier. 

 

Men går det att stanna där? Ideologi är det och det och det och därför är ideologi i film 

det och det och det? I en mening är det naturligtvis så. Olika teorier om ideologi utgör 

helt enkelt aspekter av vad ideologi kan tänkas vara och på så sätt av varandra (jfr Sun-

nemark 2004). Men även här går det att uppmärksamma möjligheten till olika förhåll-

ningssätt. 

 

En vanlig föreställning är att ideologi är något som föregår något, detta både om man 

använder ett neutralt och ett kritiskt ideologibegrepp. Utifrån den neutrala föreställ-

ningen är ideologi ett system av huvudsakligen medvetandegjorda för-sant-hållanden, 

värderingar och normer av olika slag som ligger till grund för exempelvis ett partipro-

gram eller i politiska handlingar av olika slag. Utifrån den kritiska förståelsen är ideologi 

huvudsakligen omedvetna för-sant-hållanden, värderingar och normer som ligger till 

grund för människors (falska) förståelse av världen och handlade och agerande i den. 

Detta är naturligtvis två förenklade ytterlighetspositioner som har problematiserats, 

kombinerats och utifrån detta utvecklats på en rad olika sätt i olika teoretiska resone-

mang. Men det hindrar inte att föreställningen om ideologins riktning följt med in i dessa 

problematiseringar och utvecklingar. Och i sig är den heller inget problem. Ideologi är 

något som kan ses som en orsak bakom något, något som ligger under något, något som 

utvecklar något. Problemet är om man stannar där.  

 

För ideologi är också något som måste förstås som konsekvens, inte bara orsak. För-

sant-hållanden, värderingar och normer ligger inte enbart bakom förståelser, yttranden 

och handlingar. De skapas också genom dem. För att ta ett exempel från den (par-

ti)politiska sfären: ideologin finns inte bara bakom det som skrivs i partiprogram och 

böcker eller sägs i tal, utan också i det som görs. Det som skrivs i partiprogram och sägs i 
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tal är inte enbart uttryck för en ideologisk utgångspunkt, det som sägs och skrivs agerar 

och existerar också i det samhälle som omsluter det, det är utåtriktat och konstruerande 

likafullt som inåtriktat och konstruerat.  Detta innebär att det får specifika ideologiska 

betydelser i relation till det samhälle det är en del av. Det ideologiska är något som ligger 

bakom, men det är också något som skapas. Detta på två sätt: det skapas av uttryckets 

position i relation till det samhälle det ingår i och av handlade och agerande, det vill säga 

praktik (jfr Berg & Sunnemark 2006: 213-238). 

 

Naturligtvis är det så att varje analys slutpunkt har med de teoretiska utgångspunkter 

och begrepp man väljer att använda sig av att göra. Det gäller också, i allra högsta grad, 

det ideologianalytiska fältet. Olika ideologiteoretiska traditioner svarar olika på var man 

ska leta efter det ideologiska momentet och var dess orsak och konsekvens finns. Och 

visst är det så att man kan förstå en förklaringsmodell som innehållandes ett uteslutan-

de av en annan. Men man kan också försöka förstå det på ett annat sätt. Detta andra sätt 

utgår från att olika teoretiska traditioner kring vad ideologi är och hur den kan analyse-

ras är aspekter av varandra och att detta är något som kan användas produktivt och som 

en möjlighet till djupare förståelse. Det handlar inte om att komma fram till vad ideologi 

”är”, utan att försöka se hur möjligheten till ideologiska betydelser finns i en rad olika 

former och att relationen mellan dessa former är ett fruktbart analysinstrument i sig 

självt.  

 

Filmtexten är i sista hand oåtkomlig, skriver Bellour, och det gäller också i viss mening 

ideologibegreppet. Och poängen är ju inte heller att komma åt det i sig självt. Poängen är 

snarare att se vad som kan vara ideologiskt betydelsebärande och på vilket sätt det kan 

vara det. På detta sätt så har filmtexterna och ideologibegreppet samspelat i denna text. 

Ideologibegreppet har använts för att försöka reda ut på vilka sätt och i vilka former fil-

mer har betydelser och dessa filmiska betydelser kan i sin tur användas för att försöka 

förstå hur olika delar och nivåer av det ideologiska samspelar och hur detta samspel i sig 

har innebörd.  

 

Det bildliga, figurativa är också något som faktiskt är gemensamt för filmen och ideolo-

gibegreppet, vilket inte minst Marx tidiga och tydliga Camera Obscura-metafor berättar 
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om. Ideologi handlar om en avbildning som gör någonting med världen. Resonemangen i 

denna artikel pockar på en fortsatt diskussion av den problematik som följer i nästa steg.  

 

Som alla andra bilder (inklusive filmer) kan själva ideologibegreppet analyseras som 

just en bild. Vad händer då?  W.J.T Mitchell rör sig (bland annat) kring detta problem i 

boken Iconology. Image, Text, Ideology där han menar att likafullt som ideologibegreppet 

används för att analysera bilder och bilders omedvetna politiska innehåll, så kan en 

ikonologisk analys hjälpa oss att förstå ideologibegreppet, inte minst därför att ”the no-

tion of ideology is deeply rooted in the concept of imagery, and reenacts the struggles of 

iconoclasm, idoaltry, and fetischism” (1986:4). De frågor detta leder fram till är en logisk 

slutpunkt på denna text, men de är också en lika logisk utgångspunkt för fortsatt tän-

kande: 

 

But what about the mode of ideological analysis itself? Does it not also have 

constitutive figures and images, hypericons that control its picture of its own 

activities? What sort of status does it have in relation to the discursive prac-

tices it analyzes? Is it a kind of master theory or meta-language that stands 

above all these benighted theories of imagery, revealing the blind spots from 

its own enlightened perspective? Or is it involved in the very practice it seeks 

to explain? (Mitchell 1986: 159) 

 

Frågorna är naturligtvis av retorisk karaktär och pekar vidare mot Mitchells fortsatta 

undersökning. Men de har också bäring för det som har diskuterats i denna artikel. Be-

rättelser om filmer, vilket ju varje tolkning och analys av dem aldrig kommer ifrån att 

vara, bär också på ideologiska betydelser. Även när det är filmernas ideologiska moment 

som berättelserna handlar om. Men det är ju också någonstans ideologibegreppets öde: 

att vara tvinnat runt sig självt. 
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På tal om film 
Regissörer om regi, stil och politik 

 

Carina Kullgren 

 

 

 

Inledning 

 

Jean-Luc Godard, François Truffaut, Martin Scorsese, Ingmar Bergman, Ettore Scola, Fe-

derico Fellini, Woody Allen och Lars von Trier har alla benämnts med en mängd olika 

epitet – stjärnregissör, demonregissör, mästarregissör och liknande. Dessa är bara några 

godtyckligt valda exempel på de filmregissörer som brukar räknas in i en egen kategori 

av extraordinära filmskapare. Att de är extraordinära pekar på en allmänt etablerad och 

accepterad uppfattning att vissa regissörer kan tillmätas en speciell dignitet och konst-

närlig status inom den filmiska världen eller fältet.  

 

Att det också ligger i varje regissörs intresse att hamna inom detta skrank är fullt begrip-

ligt då ett sådant erkännande renderar både ekonomiska och symboliska privilegier och 

fördelar som förstärkt självkänsla, konstnärsstatus, vidgat handlingsutrymme och någon 

grad av välstånd. Inom filmfältet finns en egen term för denna typ av regissörer – auteur 

– vilket på det mest basala planet betyder upphovsman, någon som har kontroll över de 

mest centrala delarna av produktionsprocessen (Gunér & Hamberger 2002: 7). När en 

regissör föräras det epitetet upphöjs han eller hon från hantverkare till konstnär med 

egna visioner som tar sig uttryck i en unik igenkännbar stil, och anses därmed bidra med 

konstnärlig förnyelse och utveckling av mediet och dess betydelse i samhället.  

 

Synen på ett verks upphov har givetvis förändrats radikalt sedan auteurbegreppet lan-

serades på 1950-talet, inte minst genom att postmoderna teoribildningar för länge se-

dan har dödförklarat författaren. Om det vore så att tiden hade sprungit ifrån denna 

tanketradition borde såväl begrepp som diskussion anses obsoleta, kan man tycka. Men 

så är det inte. Auteuren har – som filmvetaren Maaret Koskinen påpekat – inte lämnat 

scenen. Tvärtom är ”tanken på regissören som auteur och alltings upphov en av de mest 
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motståndskraftiga tankefigurerna i såväl forskning som filmkritik och vardagligt tal” 

(Koskinen 2002b). Så det finns goda anledningar att fortsätta rådbråka denna figur och 

hur den inverkar på förståelsen av regissörsyrket. 

 

Men det kan man göra på olika sätt. Diskussionen kring begreppet har ofta handlat om 

vilka kriterier som ska anses gälla och utifrån det har olika regissörer antingen inklude-

rats eller exkluderats från kategorin. Här är inte avsikten att försöka hitta någon mer 

objektiv eller rättvisande grund för vem som kan förtjäna epitetet. Det vore både omöj-

ligt och ointressant eftersom min ambition är att diskutera och problematisera filmska-

pande och filmproduktion som en kulturell praktik med själva regissörskapet i fokus. 

Eller annorlunda uttryck – hur det går till när en regissör ska förstå sig själv, sin egen 

verksamhet och placerar sig som en yrkesutövare inom ett socialt och kulturellt område. 

Då handlar det mindre om att analysera innehållet i filmerna för att kora mästare, mer 

om att analysera övergripande föreställningar som bidrar till att forma verksamhetens 

och dess företrädares plats och kulturella position. Hur det kan gå till när det konkreta 

regiarbetet utövas och iscensätts kan fortfarande vara relevant att diskutera. Men inte 

för att bedöma det i kvalitativ eller filmvetenskaplig mening. Däremot kan det diskute-

ras som en del av det man berättar om när bilden av regissörsjaget etableras. 

  

Det är här som auteurbegeppet fortfarande spelar roll. Tankegångarna som begreppet 

omfattar utgör den axel runt vilken många av de berättelser och uttalanden om regiar-

betet, som jag tagit del av, fortfarande cirklar och hämtar mycket av sin kraft ifrån. De 

kategoriseringsprocesser som strukturerar fältet och utgör en förutsättning för regissö-

rernas självförståelse och sociala position bygger ofta på eller är sammankopplade med 

den ideala bilden av auteuren. Denna föreställning, eller denna diskurs, kring filmregis-

sören som person och yrke återfinns i själv/biografier, recensioner och artiklar om film. 

Och det är den typen av källor som ligger till grund för följande diskussion.  

 

 

Regissörer berättar 

 

Som novis inom det filmvetenskapliga fältet började jag denna studie med att skaffa mig 

en överblick – om än begränsad, godtycklig och summarisk – över filmforskning om regi, 
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regissörer och filmiska stilar. Därefter samlade jag en del recensioner samt artiklar om 

regissörer från svensk dagspress, filmtidningar, webbsidor och festivaldokument. Slutli-

gen valde jag ut ett antal biografier om mer eller mindre kända regissörer, skrivna av 

dem själva eller av någon annan som intervjuat dem. Flera är skrivna i samtalsform, som 

exempelvis filmvetaren Stig Björkmans välkända och utmärkta serie där han systema-

tiskt och under en längre period har intervjuat till exempel Woody Allen och Lars von 

Trier (2002, 1998) liksom Helena Zweigbergks skildring av Suzanne Osten (1990). 

Andra är mer konventionella biografier, men skrivna just utifrån yrkesbanans perspek-

tiv, här finns Mai Zetterlings (1984) och Ingmar Bergmans (2004) självbiografier samt 

Björns Runges bok, som främst är avsedd att vara en slags uppgörelse med den svenska 

filmbranschen baserat på hans egna erfarenheter (2006). Mediematerialet består dels av 

intervjuer med olika regissörer, dels av recensioner, artiklar och notiser kring filmer, 

filmskapare och filmbranschen. 

 

Källtyperna kan sägas ha en dubbel karaktär. De är expressiva, de beskriver regissörer-

nas uppväxt, deras intressen och utveckling. I den bemärkelsen är de alla intressanta, 

läsvärda och lärorika i sig. Men samtidigt är de performativa genom att de regissörer 

som låter sig intervjuas, eller som själva skriver en biografi, med sina förklarande och 

nyanserande berättelser utför en subjektiverande handling (jfr Butler 1999). Genom 

texten tar man sig ett offentligt utrymme, definierar vem och vad man är, och hur man är 

som regissör. Regissören, som ett subjekt och som en yrkesposition, kan alltså delvis ses 

som en produkt av den självbiografiska processen. Det är en sådan lässtrategi som till-

lämpats här. 

 

Efter dessa genomläsningar var några saker uppenbara. Dels att materialet är någorlun-

da rikhaltigt ifråga om relationen mellan filmskapares självbild, yrkesidentitet och det 

konkreta iscensättandet av filmiska idéer under produktionsprocessen. Dels att den 

numera klassiska figuren auteuren, i betydelsen en films upphovsman eller författare, 

fortfarande är en stark och livskraftig föreställning som ständigt återkommer när regis-

sörer berättar om sig själva och diskuterar sina och andras filmer. Figuren dyker upp, 

explicit och implicit, i så oerhört många texter och sammanhang att den inte kan förbi-

gås. Och därmed är det knappast långsökt att hävda att den med sin ständiga närvaro på 

något sätt bidrar aktivt till att forma regissörers självbild och yrkesidentitet.  
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De material som används här är alla offentliga och mediala, och sammantaget är de akti-

va komponenter i formandet av respektive regissörs offentliga Persona. När det gäller 

diskurser, eller verklighetsförståelser, kring regissörer är recensioner, intervjuer och 

biografier ett väsentligt extramaterial som, tillsammans med filmerna, är det som for-

mar en bild och den allmänna uppfattning av regissören som (offentlig) person och om 

hans eller hennes relation till och betydelse för de egna filmerna (jfr Soila 2004: 19). 

 

Själv/biografier, filmer och mediematerial som recensioner utgör därmed intermedialt 

skapade diskurser som är ömsesidigt beroende och tillsammans konstruerar de regissö-

rerna och deras yrkespositioner. Här kommer alltså alla utsagor kring regissörerna att 

läsas som performancer med performativa effekter. Den status de får som extraordinära 

yrkesutövare analyseras som formade genom att de positionerar sig i tillgängliga narra-

tiver, snarare än att deras yrkessubjektivitet uppfattas som en essens (jfr Hall 1997: 56).  

 

 

Regi och performativitet 

 

Terese de Lauretis erbjuder ett teoretiskt perspektiv på filmskapande som känns både 

relevant och stimulerande som utgångspunkt. I sin bok Alice Doesn’t. Feminism, Semio-

tics, Cinema säger hon, fritt översatt, att eftersom film är en del av produktionen och re-

produktionen av mening, värde och ideologi – för samhället i stort och för subjektivitet – 

så bör det i första hand förstås som en betecknande praktik, ett semiotiskt arbete (1984: 

37). Det är ett arbete som ”skapar effekter av såväl mening som perception, självförstå-

else och subjektspositioner för alla inblandade, filmskapare och publik, och är därmed 

en semiotisk process varigenom subjektet kontinuerligt engageras, representeras och 

skrivs in i ideologiska betydelsefält” (i Orr & Taxidou 2000: 103, min översättning). Med 

en sådan definition verkar det vara möjligt att förena den åtskillnad som Stuart Hall pe-

kar på när han menar att semiotiken främst fokuserar hur talet skapar mening via re-

presentationer, medan diskursiva anslag fokuserar vilka effekter och konsekvenser ifrå-

ga om makt och inflytande som det kan leda till (Hall 1997: 43). I praktiken är dessa 

båda processer – meningsskapande och skillnadsskapande – reciproka och samverkan-

de. Detta sätt att se på film kan överföras till ett perspektiv på filmare.  
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Filmregissören kan sägas skapa flera olika betydelser med ideologiska effekter via det 

representationssystem som filmen utgör. Filmens berättelse och den berättarform som 

används är det betydelsefält som kanske mest självklart, i alla fall mestadels, behandlas 

av kritiker och i vetenskapliga analyser. Filmens intertextuella relation till övriga filmer 

och till samhället som helhet är andra betydelsefält som kan fokuseras. Här ska istället 

relationen mellan filmen och dess regissör diskuteras, eller snarare mellan regissörskap 

som ett specifikt yrke och det filmiska fältet i bredare bemärkelse. 

 

Filmskaparens roll som socialt och kulturellt subjekt handlar om författarfunktionen, 

om hur föreställningar om regissörer – och inte minst de som tillskrivs en auteurposi-

tion – uppkommer i olika offentliga diskurser kring regissören och dennes filmer. Dis-

kurserna utgör språkligt och historiskt formade gränser för vem som kan anses vara en 

upphöjd konstfilmare respektive underhållningsfilmare. Samtidigt skapas positioner 

som anger hur man kan framställa sig själv för att uppfattas som en autentisk personlig 

regissör, att identifiera sig med dessa blir en teknik för att skapa sitt yrkesjag (jfr Staiger 

2003: 49ff). En films textuella betydelse är då inte detsamma som regissörens intentio-

ner. Samtidigt finns givetvis regissören, men då uppfattad som producerad av de existe-

rande diskurserna om sig själv och sina filmer.1 Filmregissören är utifrån en sådan tolk-

ning ett subjekt som är positionerat på speciella sätt i relation till den omgivande kultu-

ren och är dessutom verksam i en global kapitalistisk ekonomi (jfr Projansky & Ono 

2003: 264) vars ekonomiska ideologi och produktionsform förändrats kraftigt under 

senare decennier.  

 

 

Ett privilegierat estetiskt fält och dess bakgrund 

 

Relationen mellan regissören och den färdiga filmen är ett väldebatterat ämne såväl 

inom filmvetenskapen som i den mediala offentligheten. Under det senaste halvseklet 

har diskussionen, som sagt, inspirerats av och cirklat kring auteurbegreppet som en 

slags huvudnod för den uppsättning kriterier som filmregissörer grovsorteras utifrån. 

                                                 
1 Avsikten med det kritiska anslaget är givetvis inte att på något sätt frånta regissörerna vare sig äran eller 
ansvaret för de filmer de gör, utan bara att försöka förstå skapandet av yrket regissör på ett mer nyanse-
rat sätt genom att i enlighet Foucault ”lokalisera de platser i vilka subjektet inträder, och förstå dess funk-
tionssätt och beroendeförhållanden” (1993: 346). 
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Eftersom det så snabbt och tydligt stod klart att stor del av förståelsen av regissörskapet 

centrerar sig kring denna nod är det befogat att kort beskriva begreppet och dess fram-

växt.  

 

Vanligtvis brukar begreppet härledas till Truffaut som använde det i sin artikel ”En viss 

tendens i fransk filmkonst”, publicerad i filmtidskriften Cahiers du Cinéma 1954. Frågan 

kom att benämnas le politique des auteurs och blev grundtanken för den nyordning som 

vi känner under namnet den franska Nya Vågen på 1960-talet, och som var tydligt cen-

trerad kring myten om den individuella talangen, även känd som ”Romatic Auteurism” 

(Wexman 2003: 3). 

 

När Andrew Sarris diskuterade idéerna i termer av The Auteur Theory var syftet att po-

ängtera att film inte enbart var ett massmedium, att göra film jämställdes med konstnär-

ligt skapande. Filmens och filmskaparens språk ansågs vara lika personligt och pregnant 

som det litterära språket, lika idémässigt och konceptuellt medvetet som konstens 

språk. I syfte att förstå den skapande konstnärens egenart via utformningen av en speci-

fik filmisk stil laborerade man med en distinktion mellan tre basala attribut vilka defini-

erades som betydelsefulla komponenter i processen. Auteur ansågs den vara som uppvi-

sade en kombination av teknisk kompetens – förmågan att förstå och tillämpa filmtekni-

ker på ett expressivt sätt; en tydlig personlig stil – en uppsättning visuella och narrativa 

element som är identifierbara som individuella signum, samt en konsistent syn på värl-

den – en sammanhållen uppsättning av attityder och idéer – en slags ”inre mening”, vi-

sion eller världsuppfattning, vilket var viktigast enligt Sarris (Gerstner 2003: 8). 

 

En mängd olika tolkningar av begreppet har sedan diskuterats, emellanåt med hetta, 

men gemensamt för de flesta är att med en auteur menas att filmregissören var eller 

skulle vara en skapande konstnär med stilen som främsta igenkänningstecken. På 

många sätt bottnar tanken i romantikens bild av den unike skapande konstnären som 

genom inneboende personliga, geniala förmågor står som en personlig garant för konst-

produktens kvalitet och därför tveklöst och oproblematiskt måste betraktas som upp-

hovsman. Synen på hur ett konstverks värde, betydelse och mening formas och upprätt-

hålls har ifrågasatts och förändrats ganska radikalt sen dess, men däremot inte övergi-

vits. Att filmregissören kan ses som en auteur, och har den avgörande betydelsen för 
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slutprodukten, är en idé som fortfarande är grundmurad i många människors föreställ-

ningsvärld (jfr Soila 2004: 14).  

 

Den mest kände och citerade kritikern av begreppet är Roland Barthes som hävdade att 

”författaren är död” och med det pekade på att meningsproduktion är ett betydligt mer 

komplext fenomen än vad talet om auteuren kan förleda oss att tro (jfr Gerstner 2003: 

12). Han polemiserade mot banala uppfattningar om att regissörens personliga inten-

tioner allena var det som gav en film dess betydelse, och påtalade att varje text – i vid 

bemärkelse – lever sitt eget liv när den avslutats och presenteras för en publik. Hur pu-

bliken och recensenter kommer att tolka en film ligger då utanför upphovsmannens 

räckvidd och kontroll.  

 

Dessa kritiska reaktioner var aldrig ämnade att förneka regissörens betydelse för det 

slutliga resultatet, utan riktades mot vad man menade var förenklade uppfattningar om 

hur en filmprocess går till och mot överdrivna föreställningar om genialitet och att idéer 

är autentiska och enkelt kan härledas till en individ. Uppfattningar av det slaget tende-

rade att stärkas när auteurtanken och Nya Vågen slog igenom. Tanken på den enskilde 

individen som en autonom varelse lär ha stärkts när filmskapare i enlighet med det nya 

modet, bland annat i filmutbildningarnas regi, började skärskåda sig själva på ett nytt 

och mer medvetet sätt (Wexman 2003). Man utvecklade då distinkta metoder, filmteori-

er och utbildning kring stilbegreppet. Att relationen mellan den unike skapande författa-

ren och personlig registil så tydligt hamnat på agendan har inneburit att det sedan dess 

har funnits en levande debatt kring själva kärnproblemet.  

 

Precis som inom varje annat verksamhetsområde är det här sättet att definiera författar- 

eller upphovsmannaskap ett resultat av urskiljnings- och hierarkiseringsprinciper som 

utifrån bestämda kriterier sorterar mellan olika grader av kvalitet, kompetens och bety-

delse. Etablerandet av auteurtalet i sig bidrog till en mer utbredd vana att koppla sam-

man biografi och filmografi och blev därmed en verksam del av de subjektsuppfattning-

ar som formades i det offentliga talet. 

 

Under filmutbildningen tränas de blivande regissörerna att identifiera olika stilar, hur 

dessa omsätts till praktik, och de får en introspektiv vana som bidrar till utvecklingen av 
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en personlig stil. Det rimmar väl med seglivade individualpsykologiskt orienterade före-

ställningar om att det råder en intim, direkt och rationell relation mellan jaget och den 

kreativa praktiken. Placerat i en vidare kontext kan författaren istället ses som en histo-

risk idé eller ideologi som hör samman med humanismens och kapitalismens uppkomst 

(jfr Staiger 2003: 28). I dessa sammanhang spelar författaren roll, i betydelsen en texts 

orsak eller ursprung. 

 

På vilket sätt detta fungerar ger Foucault en nyanserad förståelse för i sin text ”What Is 

an Author?”, genom att peka ut vad han kallar begreppets olika författarfunktioner 

(1993: 336).2 Han menar att när en person pekas ut med namn skapas inte bara en be-

nämning utan också en utnämning, det möjliggör då en kategorisering som kan komma 

att skapa status i vår kultur, samtidigt som kategoriseringen tillskriver texten en mening 

(ibid.). 

 

Texter som auktoriserats på detta sätt skiljer sig från texter utan författare, de skapar 

också möjlighet för disciplinering, för att bestraffa eller belöna individer på grundval av 

det de skrivit, för att söka efter författare när de inte nämns, och för att skapa en ratio-

nell varelse som vi kallar författare. Filmvetaren Janet Staiger hävdar att en sådan kon-

struktion av rationalitet belönas i en kultur som investerar i individer som har så kallad 

kärna eller skaparkraft eftersom den bygger på en diskurs om fullständigt aktörskap 

som det är förtjänstfullt för kapitalismen att gynna (2003: 28). Så etableras och repro-

duceras en kulturell ordning där exempelvis filmregissörer får status av författare eller 

upphovsmän och -kvinnor av speciell personlig dignitet. 

 

 

Det magiska prefixet  

För att återvända till regissörerna kan vi börja med att påminna oss om att det brukar 

låta ungefär så här när vi pratar om film och filmregissörer: Chaplins Moderna tider, 

Bergmans Jungfrukällan, Fellinis Amarcord, Godards Till sista andetaget, Fassbinders 

                                                 
2 ”Qu’est-ce qu’un auteur?”, ursprungligen publicerad i Bulletin de la Societé  francaise de Philosophie, Juil-
let-Septembre, 1969. 
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Berlin Alexanderplatz, Kusturicas Zigenarnas tid, Kaurismäkis Mannen utan minne, och 

von Triers Breaking the Waves. Dessa skiljer sig åt hur mycket som helst, men de har ett 

gemensamt – de är alla exempel på mycket välkända och uppskattade filmer som van-

ligtvis betraktas som skapade av en stor regissör, en som gör konst- eller kvalitetsfilm. 

Vanligt är också är de omskrivs just så här, med regissörens namn som ett prefix, en 

slags extra bestämningshjälp, åt filmerna. Så skriver filmrecensenter i media, så säger vi 

i vardagslag när vi diskuterar film eller ska gå på bio (jfr Koskinen 2006: 19). Detta är i 

sig ett uttryck för att aeuteurtanken fortfarande – eller åter – är högst relevant och le-

vande i dagens samhälle.3 Bandet mellan filmen och dess upphovsmakare är så intimt 

och totalt att vi ständigt ser oss föranledda att markera vem som gjort filmen. 

 

Auteurtraditionens idé om att en film har en författare i likhet med ett litterärt verk 

kommer till konkret uttryck i denna namngivna bestämning till filmen, och det blir ett 

sätt att erkänna existensen av en sådan regissörsposition (jfr Foucault 1993). För det 

flesta av oss är det en självklarhet som vi sällan reflekterar över, en slags kulturell vana 

eller ett tvång. För regissörerna är det främst ett tecken på att de har etablerat sig på det 

filmiska fältet och att allmänheten – publik, recensenter, filmvetare med flera – börjat 

betrakta dem som en speciell slags regissör, någon med urskiljbar egen stil. De filmer de 

gör kopplas ihop med deras personnamn som i sin tur står som garant för en viss kvali-

tet, åtminstone i princip. Ett relativt känt namn tas som intäkt för att man i viss mån kan 

förutsäga en kommande ny films potentiella värde och kvalitet, det reser förväntningar 

som regissören givetvis har att förhålla sig till. Förväntningarna i sig tenderar då att bi-

dra till att regissören ifråga framställs som specifik och speciell, som någon som man 

kan ha förväntningar på. Person- och författarnamn smälter samman och blir till ett be-

grepp som får en legitimerande funktion i filmiska diskurser eftersom det åtar sig en 

klassificerande funktion (Foucault 1993: 335).  

 

Vissa regissörer pratar också uttryckligen om vikten av att i någon mån relatera filmo-

grafi till biografi. Så säger exempelvis von Trier att han anser det vara ”mycket viktigt att 

upphovsmannen bakom ett verk visar vem han är. [...] Man kanske inte får reda på ett 

                                                 
3 Föreställningen om författaren eller upphovsmannen som garant för ett personligt tilltal tynade efter 
den hårda kritik den utsattes för av strukturalismen. Auteuren har dock överlevt i det allmänna medve-
tandet och har snarast får en renässans under senare år, vilket flera filmvetare påpekat (se exempelvis 
Koskinen 2006: 24, Gerstner & Staiger 2003: xi). 
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skit, men människan och konstverket är trots allt så sammanflätade” (i Björkman 1998: 

135). Enligt honom står relationen mellan privatperson och verk för någonting, om än 

lite ospecificerat vad, oavsett om man är en mediafigur eller mer tillbakadragen. Själva 

det faktum att det finns en nära relation mellan filmen och dess skapare verkar viktigast, 

eller annorlunda uttryckt – att filmen har en skapare, en författare. Den specifika regis-

sörsposition som verkar här gör det också svårt eller omöjligt för de som innehar den, 

att hävda något annat än att de som personer starkt inverkar på filmens kvaliteter, det 

skulle vara att utdefiniera sig själv som meningslös eller oväsentlig. 

 

Ett annat sätt att koppla samman eller mixa verk och person är att delta i sina egna fil-

mer. Så gör von Trier som dels har spelat roller i sina filmer, men kanske främst genom 

att han likt en joker inledningsvis presenterat sin film och gett publiken råd och syn-

punkter inför tittandet. För Woody Allen är det ett närmast självklart genomgående drag 

då han mestadels spelar någon av de mest centrala rollerna i sina egna filmer. Hitchcock 

hade som bekant också för vana att poppa upp då och då i sina filmer, gärna på finurliga 

sätt – reflekterad i en spegelbild eller liknande. Sammantaget kan dessa artikulationer 

ses som påminnelser om vem regissören är, som strategier för närvaro som bidrar till 

den vana vi alla har att ändå sätta likhetstecken mellan verk och författare. Tanken att 

författarens/regissörens jag delvis återspeglas i produkten får då självklart näring. Som 

en benämnande praktik som ständigt upprepas och reproduceras av både regissörer, 

recensenter och publik får det en bekräftande funktion som håller liv i de kognitiva 

sammankopplingarna mellan biografi och filmografi och som gör det möjligt att vara 

regissör på detta (ofta europeiskt) definierade sätt. Denna ritualiserade upprepning får 

genom sin klassificerande funktion performativa effekter och resulterar i att koppling-

arna blir uppfattade som naturliga och självklara, som en kulturellt understödd fortvaro 

(jfr Butler 1999). 

 

 

Att göra sig ett namn 

 

Dessa sammankopplingar mellan regissörens namn och hans eller hennes filmer är bara 

det ytligaste och kanske enklaste tecknet på nödvändigheten att etablera sig på fältet 

och göra sig ett namn. Ett annat sätt att uttrycka det är att säga att socialt erkännande 
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kräver att regissören lyckas etablera en auktoriserad berättarröst. Hur det går till kan 

klargöras ytterligare genom att studera hur de resonerar kring sin offentliga position 

inom branschen och inom filmfältet i bredare bemärkelse. Att överhuvud taget befatta 

sig med frågan, och att utveckla strategier för att forma och säkra sig en plats, verkar 

vara väsentligt. Många regissörer är också intresserade av att diskutera sina verk och 

förmedla sina idéer kring filmskapandet och dess betydelse i kulturen. 

 

Sedan auteuertalet etablerats och det konst/kvalitet-filmiska fältet vuxit fram och fått 

tydliga konturer har det alltså blivit allt mer angeläget för filmskapare att försöka eta-

blera sig inom detta. Det eftertraktade erkännandet behövs för att komma i åtnjutande 

av den ära och berömmelse och de ekonomiska fördelar en sådan position mestadels 

innebär. Även om filmfältet är relativt autonomt när det handlar om tilldelandet av vär-

de och kvalitet, så är det obevekligen en del av en strikt kommersiellt baserad kultur där 

det mesta förvandlas till varor och varumärken. Kravet på att bli eller göra sig känd, att 

”göra sig ett namn”, tilltar också i en kultur där synlighet närmast blivit en nödvändighet 

för att man alls ska kunna anses existera som etablerad konstutövare, regissören är ing-

et undantag. Som Foucault visade med panoptikonexemplet är synlighet också centralt 

för de processer av subjektivering och individualism som utmärker den moderna tillva-

ron (1987: 234ff). 

 

Det resulterar i en mängd diskursiva eller narrativa strategier för att placera in sig på 

kartan bland intressanta filmregissörer (jfr Hall 1997: 56). Givetvis innebär varje någor-

lunda framgångsrik film att regissören börjar bli en figur i det allmänna medvetandet, 

påtagligt förstärkt av vår vana att använda regissörens efternamn som ett prefix när vi 

talar om film, men en uppbackning av medialt intresse är oftast både ofrånkomligt och 

av betydelse för yrkesrollen. Även personer som beskriver sig själva som lite blyga och 

tillbakadragna känner av pressen att framträda och berätta om sitt skapande, helst ock-

så om sitt eget mer personliga liv.  

 

Det gäller till exempel Woody Allen som – efter alla år och mängder av filmer nog är un-

gefär så känd man kan bli – mot sin vilja verkar se sig tvungen att ställa upp på intervju-

er ibland. I sitt förord till intervjuboken Woody om Allen skriver Stig Björkman att Allen 

är en regissör som ”ogärna lämnar New York och som ännu mer ovilligt framträder i 
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offentliga sammanhang” (2002: 7). Björkman lyckades etablera en personlig kontakt 

med Allen när han av en tillfällighet fick agera stillbildsfotograf då Jean-Luc Godard fått i 

uppdrag att göra en filmad intervju med honom inför visningen av Hannah och hennes 

systrar vid filmfestivalen i Cannes 1986. Sedan krävdes det bortemot ett år av brevväx-

ling och övertalningar innan Allen gick med på att låta sig intervjuas i den omfattning 

som (den omfångsrika) boken krävde. Det färdiga verket blev förstås en möjlighet att för 

sin publik berätta hur han ser på sig själv i relation till sina filmer och förklara sin ovilja 

att framträda offentligt, samtidigt som alla vi som läst den tycker vi kommit honom 

närmare och nästan lärt känna honom.  

 

Andra är betydligt mindre blygsamma, tar själva initiativ till sin egen mediala uppmärk-

samhet, eller skapar den själva. Ingmar Bergman är ett snarast ofrånkomligt välkänt och 

tydligt exempel på det. Han figurerade ofta flitigt i pressen och intresset för hans självbi-

ografi Laterna Magica var enormt både före och efter den släpptes 1987. På baksidan av 

min pocketutgåva står att ”boken såldes bl a till USA mot ett rekordförskott” (Bergman 

2004 [1987]). Att han använde en sådan offensiv strategi för att definiera sin offentliga 

persona var knappast föranlett av något lanseringsbehov i den fasen av hans karriär, 

däremot är det troligt att han kände behov av att ta kontrollen över den mångfald av 

olika och emellanåt skandalomsusade framställningar som pressen frambringat under 

decennier. Är man van att ständigt regissera andra, och att filmiskt få utrymme för att 

måla upp den bild av världen som man har, lär det vara svårt att överlåta regin av den 

egna jagbilden åt någon annan. När han dessutom visade sig vara en alldeles utmärkt 

författare med starkt driv i sin berättarkonst borgade det för en mycket stor läsarskara, 

och mot den bakgrunden kan vi säkert anta att många etablerat eller reviderat sin bild 

av mästaren. Den pondus och auktoritet han hade både privat och professionellt gjorde 

att det framför allt var efter hans död som det började dyka upp mer kritiska och negati-

va skildringar av såväl hans filmer som hans ledarstil. 

 

Om Bergman visade en aktiv och offensiv hållning till sin offentliga position så finns det 

liknande varianter på sådana strategier av medvetet iscensättande av sitt jag också 

bland dagens mer populära regissörer. Lars von Trier står för det kanske mest flagranta 

och handfasta exemplet på fenomenet att ”göra sig ett namn”. Stig Björkman har gjort en 

intervjubok även med von Trier och där berättar han att tillägget ”von” i namnet just var 
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en medveten del av skapandet av honom själv, ett utslag av det han kallar sin ”gigantiska 

självdyrkan” (1998: 11ff). Under tiden på filmskolan i Köpenhamn hade han lagt till det 

adliga mellanledet inspirerad av bland annat Strindberg som signerade sina brev med 

Rex, och av amerikanska jazzmusiker som använde adelstitlar som artistnamn – Duke 

och Count. Filmskapare som von Sternberg och von Stroheim är andra föregångare med 

påklistrade ”von” i namnen som nämns, vilket enligt Trier inte försämrat deras position i 

Hollywood. Mycket nöjd säger han att det var den värsta provokation han kunde komma 

med på filmskolan, det retade folk, i ett läge då ingen brydde sig om filmerna. Här blir 

det alldeles uppenbart hur det konkreta namnet bidrar till att sätta honom i rampljuset 

så han kan tilldra sig intresse som person i alla fall, när nu filmerna (dittills) inte lyckas 

tilldra sig något. Att det faktiskt var Lars von Trier själv som hade föreslagit att Björk-

man skulle göra en intervjubok även med honom (efter att han hade gjort en om Woody 

Allen) är ytterligare en aspekt som visar på hans avsiktliga ambitioner att tränga in i 

folks medvetande och bli ett namn i offentligheten och att hitta former för att själv kun-

na styra denna bild (1998: 13). Att Trier själv kopplar samman egennamn och person-

lighet med sin yrkesroll blir också uppenbart då han i en annan intervju förklarar tilläg-

get av von så här: -”jag ser det som en inre aristokrati, ’one that I radiate’, och det är inte 

tillåtet i Danmark” (Lumholdt 2003: 6). I detta sammanhang framförs det som en för-

stärkning eller förklaring till varför han är annorlunda än andra danskar i sitt filmska-

pande, vilket han säger att han gläder sig åt eftersom dansk film blivit så tråkig. Talet om 

inre aristokrati indikerar tydligt att han ser sina förmågor som direkta uttryck för egna 

inbyggda egenskaper och det aktiveras som en bevisföring för hans egenart och sär-

skildhet som regissör. 

 

Att bolla med kontraster och motpoler hör till den allra vanligaste metoden när någon 

strävar efter att framställa sig själv som förmer än andra och övertyga om en positiv an-

norlundahet. Att framstå som annorlunda i bemärkelsen speciell blir en tydlig norm 

inom en bransch som är så pass extremt konkurrensutsatt, ska man synas gäller det att 

sticka ut, att göra något utöver det vanliga, att hänvisa till sin personlighet som garant 

för yrkesmässig lämplighet är ett i många sammanhang vedertaget sätt. 

 

Redan på dessa öppningssidor introduceras också det tema eller den strategi som mer 

än något annat kommit att utmärka von Trier regissörskap – han vill provocera. Provo-
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kationer, ironi och gränsöverskridanden har han också ägnat sig åt till den grad att det i 

det närmaste blivit ett slags varumärke för honom, en stilistisk grammatik som färgar 

både hans filmspråk och hans uttalanden och beteenden i den filmiska offentligheten. 

Ständiga påminnelser om och hävdanden av särart är alltså en väsentlig del av hans – 

och många andras – subjektiveringsteknik. 

 

Genom att aktivera sådana udda kategorier och odla annorlundahet som ett ideal om 

särart kan man tydligt framträda som originell i kontrast mot massan. Han är knappast 

den ende regissör som tillskrivit sig själv originalitet genom att odla myten om sig själv 

som avvikande eller speciell, men han är kanske ovanligt nitisk i denna strävan. Hos von 

Trier visar det sig också i flera uttalanden under intervjuerna: då han pratar om sin ”för-

kärlek för exotiska personligheter” (i Björkman 1998: 114), berättar om tillfällen då han 

orsakat hetsiga debatter – som när han i radio hade sagt att bögar är bra som filmregis-

sörer men usla som kritiker (i Björkman 1998:95), eller när han utvecklade och saluför-

de Dogma-manifestet (i Björkman 1998: 225ff). Att bli känd, att göra sig ett namn, är 

uppenbart en av de institutionella förutsättningarna som verksamma i branschen har att 

förhålla sig till. 

 

 

Könade regisubjekt 

 

En mer tvekande ingång till sin självpresentation hittar jag hos Mai Zetterling. I sin 

självbiografi, Osminkat, börjar hon med att resonera om sin osäkerhet ifråga om hennes 

liv är värt att berätta om eller inte (1984). Från inledande konstateranden om att hon 

inte är unik, inget nytt har att berätta, övertygar hon strax sig själv och läsaren om att 

hennes framgångar inte enbart handlar om tur utan om en kombination av hårt arbete, 

kanske mirakel, tidpunkt och talang som ändå gör hennes liv och livsverk värt att visa 

upp, och henne själv till en människa som är lika unik som alla andra (1984: 12ff). I hen-

nes fall slipas självbilden också fram genom att kontrasterande kategorier ställs mot 

varandra, men här är det frågan om andra slags kategorier. Visserligen handlar det pre-

cis som för övriga regissörer här om att framställa sig i enlighet med de i tiden rådande 

idéerna om ett sammanhållet och suveränt subjekt, men för kvinnliga regissörer har 

tillgången till de resurser som krävs för att övertyga andra om detta varit betydligt säm-
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re. Om de föregående regissörerna inte tvekar att presentera sig själva som solitärer, 

som först och främst olika sina gelikar, så bygger Zetterling sin subjektivitet på ett lik-

hetstänkande, hon kan bara motivera sitt offentliga framträdande och sin unicitet när 

hon klargjort att alla är lika unika, och hon är bara en av alla. Så även om det gemen-

samma är att de framställer sig som specifika, särartade subjekt, så bygger hon sin posi-

tion på identifikation med andra medan männen framträder genom avståndstagande 

från andra. Hon betraktar sig själv som en del i ett socialt sammanhang, männen gör det 

inte. Hon skiljer på sitt namn och sitt jag, männen gör det inte. 

 

Mai Zetterlings självbiografi indikerar den av subjektivitetens förutsättningar som i för-

sta hand är betydande genom sin frånvaro inom filmskaparfältet – föreställningarna om 

genus som en skillnadsskapande faktor4. Filmbranschen är ett flagrant exempel på hur 

föreställningar om kön resulterar i könskodning av yrken och till följd av det en svårar-

tad ojämställdhet mellan könen (jfr Edström, Hermele & Larsson 2004). Bland regis-

sörsstaben är det uppenbart, kvinnliga representanter har alltid varit ytterst få, trots att 

situationen är något förbättrad idag jämfört med ett par decennier tillbaka.  

 

Även om materialet är något knapphändigt i detta fall så framträder genusaspekten tyd-

ligt ifråga om hur de skapar sin subjektivitet. Att branschen är mycket konservativ ge-

nusmässigt sett hävdar också Björn Runge (2006: 25), och visar därmed upp en genus-

medvetenhet som är politiskt korrekt i vår tid. Men samtidigt för han ett resonemang om 

att kvinnor och män delvis gör olika slags filmer, vilket handlar om att merparten av det 

han kallar upplevelsefilm skapas av män. Anslaget är könskritiskt men varje hävdande 

av att män och kvinnor gör olika sorters film riskerar ändå att återinskriva kön som en 

reell skillnadsskapande faktor istället för att uppmärksamma hur regissörspositionen 

avgränsas av föreställningar om maskulinitet. Det balanseras upp av hans tro på att ”fil-

mer som är gjorda med en total uppriktighet blir mänskliga och berörande bortom ge-

nusperspektivet” (ibid.). 

 

Att regissörens individualitet och personlighet kan vara botemedlet mot könsstereoty-

per är förvisso sympatiskt, men när det gäller subjektsynen inom filmbranschen lär det 

                                                 
4 Här är inte avsikten att anlägga ett konsekvent genusperspektiv trots att det är behövligt att djupare 
skärskåda könsmaktsystemet inom branschen. Med detta exempel indikeras bara att problemet är högst 
relevant när man studerar biografier av regissörer. 
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stärka tanken på regissören som en genial solitär kraft. Utgångspunkten för hans kritis-

ka inlägg bygger också starkt på att visa hur han själv är annorlunda och inte går ihop 

med den konformism som svensk filmindustri sägs stå för och hålla liv i. Han liknar den-

na vid en buljongtärning, tvånget att upprepa det igenkänningsbara skapar ingen nyda-

nande film (2006: 32). Sig själv beskriver han som en perifer figur i relation till rådande 

filmideal i landet. Det handlar åter om att värna konstnärlig frihet och kreativitet, samti-

digt håller det liv i särartstänkandet. Tydligast av allt visar det nog vilken roll auteur- 

och konstfilmstänkandet har, för regissörer som ser sig som seriösa och vill utveckla 

filmspråket fungerar det ofta som ett slags skydd mot utslätning och utsatthet för mark-

nadens strikta ekonomiska kriterier för vad som ska betraktas som god film. 

 

I mitt urval av biografier är det ändå uppenbart att genusproblematiken länge varit en 

underordnad fråga. Ingen av de övriga männen diskuterar det som ett problem eller 

uppvisar någon större medvetenhet om skevheten, medan de två kvinnorna omedelbart 

lyfter fram det som en kärnfråga och ett problem. Suzanne Osten skildrar det främst ge-

nom att konsekvent ta feministiska tankegångar och analyser som utgångspunkt i sitt 

regiarbete inom film och teater. Sambanden mellan konstnärligt arbete och politik pas-

sade exempelvis hon och hennes medarbetare på att deklarera inför premiären av en av 

de pjäser hon är allra mest känd för: 

 

Vi smäckte upp vårt plank Jösses flickor framför deras falliska berg som de 

byggt  i sin gigantiska scenografi i Peer Gynt. (Osten & Zweigbergk 1990: 76) 

 

Att använda sig av alternativa arbetsformer som tar fasta på ensemblens eller filmtea-

mets gemensamma insatser har för henne också varit ett sätt att både peka ut och försö-

ka överkomma etablerade könskodningar inom estetisk verksamhet. Zetterling diskute-

rar återkommande hur hon i männens ögon ansågs vara ovanlig som filmregissör och de 

lät förstå att hon blivit tuffare och mindre kvinnlig (1984: 16). Att leta sig tillbaka till det 

personliga, det unika, blev ett sätt att värja sig mot kategoriseringen som kvinna, och 

därmed konstig eller sämre. I hennes text blir det tydligt hur hon tvingas att aktivt för-

söka hitta ett fungerande sätt att förstå sig själv och hur detta balanserar mellan essenti-

alistiskt psykologiserande av kvinnlighet och mer sociala förklaringsmodeller. Resone-

mangen är förstås tydligt märkta och begränsade av det tidiga 1980-tal då biografin 
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skrevs. Tillgången till mer konstruktivistiska influerade tankegångar lär hon knappast 

ha haft, så lösningen blir att just hänvisa till det personliga och i relation till förväntning-

ar på kvinnlighet kategorisera sig själv som knasig. Trots tanken på jaget som något 

unikt som slingrar sig undan sociala bestämningar kommer hon fram till en självbe-

skrivning som i mångt och mycket passerar som en mer sentida pluralistisk jaguppfatt-

ning när hon avrundar med följande småironiska deklaration: 

 

Som ni måste ha gissat träffar man en ganska stor samling kvinnor när man 

träffar mig, och om en man drömmer om ett harem är jag inte något dåligt val, 

eftersom jag kan ändra personlighet så ofta han vill. (Zetterling 1984: 17f) 

 

Att både vara en och samma, samtidigt som man ser sig som en sammansatt eller kom-

plex personlighet, gäller förvisso alla de regissörer som figurerar här, men det är bara 

kvinnorna som definierar det som en genusfråga. Att männen inget eller föga har att 

säga i frågan kan handla om att genusordningen döljs eller underkommuniceras på 

grund av de homosociala representationsformer som intervjuböckerna utgör. Det är 

män som intervjuar män eller skriver om sig själva, man talar samma språk och delar 

ofta erfarenheter, och i umgänge med likar finns inget som framtvingar en uppmärk-

samhet på dem som faller utanför eller inte automatiskt räknas in. Att det främst är män 

som har varit, och fortfarande till stor del är, uppburna regissörer uppfattas då antagli-

gen som självklart och naturligt. De få tillfällen då kvinnor som regisserar nämns så 

markeras deras särskildhet med att de i sedvanlig ordning benämns som just kvinnliga 

regissörer, alltså något udda eller annorlunda i relation till yrkets etablerade könsnor-

mer. Det behöver inte innebära att kvinnliga filmskapare avvisas som mindre duktiga 

eller seriösa, men de sållas ändå in i en egen kategori. 

 

Oavsett anledningen till denna brist på genusmedvetenhet kan den diskuteras som en 

epistemisk tystnad, som för med sig att vissa frågor och vissa perspektiv på filmande 

premieras framför andra. En konsekvens blir att det sker en hierarkisering av erfarenhe-

ter (Dhawan 2004), en annan att den dominerande traditionen som ger yrket regissörer 

en outtalad maskulin konnotation reproduceras. Därmed finns risk för att vi får en ge-

nusdistinktion som grund för den strikt inbyggda vanan inom fältet att skilja kunniga 

från okunniga, utvalda från medelmåttor. 
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Men för Zetterling och Osten är könsproblematiken en direkt vardaglig erfarenhet. Båda 

skildrar hur de under sin yrkesverksamhet haft avancerade problem med att bli accep-

terade, få ta plats inom branschen och bli tagna på allvar, inte minst under de 1960–80-

tal som biografierna behandlar (Osten & Zweigbergk 1990, Zetterling 1984). Båda har 

också i senare skeden fått retrospektiva erkännanden som nydanande regissörer med 

högst personliga bildspråk och idéer. 

 

Filmbranschens genusordning är därmed både uppenbar och subtil på en och samma 

gång, subtil blir den för att den underkommuniceras eller tystas och är inbyggd i själva 

jaguppfattningen, uppenbar för de som känner av de exkluderande mekanismerna. Om 

det ofta är självklart för män att acceptera och inta en offentlig position och anse sig 

värd den uppmärksamhet man får så ingår det sällan i det sätt att uppfatta sitt jag som 

är eller varit vanligt bland kvinnor. Även om Zetterling var en radikal, tuff och framåt 

kvinna för sin tid så hävdar hon att hon ändå kände ett obehag inför den påtvungna 

kändisrollen och värjde sig mot risken att bli likställd med en tom titel. För att exempli-

fiera det berättar hon om en fest i London där hon hade råkat träffa en sympatisk man 

som hon ägnade kvällen åt att föra öppna och personliga samtal med. Att det var självas-

te premiärminister Churchill hon pratat med hade hon ingen aning om, det blev hon 

upplyst om efteråt, när hon anklagades för att ha varit lismande och inställsam. Själv 

kommenterar hon händelsen så här:  

 
Men namn, inklusive mitt eget, har aldrig betytt särskilt mycket för mig. Nej, 

jag kan inte arbeta upp mig till upphetsning för ett namns skull. Det har 

skrämt mig när jag har presenterats som en sorts celebritet; det har fått mig 

att känna mig illa till mods och overklig, som om man väntade sig något av 

mig, när jag har bedömts efter mitt namn och inte efter mig själv (Zetterling 

1984: 90f). 

 
Så genusordningen handlar dels om att kvinnor inte ges samma självklara utrymme i 

den filmiska verksamheten eller offentligheten, men också att den plats som finns känns 

obekväm och inte riktigt går ihop med den form av självuppfattning och de positioner 

som definieras som kvinnliga. Eftersom exemplen handlar om situationer som ligger 

några decennier bak i tiden kan det givetvis inte tas till intäkt för dagens förhållanden. 
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Men det går inte heller att hävda att problemen är överkomna: fältet är fortfarande rela-

tivt snävt maskulint definierat, principerna för subjektivitets- och professionalitetsska-

pande relativt stabila och likartade. Dock inte statiska – man jobbar på det. Filminstitu-

tet har infört jämställdhetstänkande, unga kvinnliga regissörer blir allt fler och börjar ta 

plats, det laboreras med alternativa sätt att se på yrket. Men om tillgången till regissörs-

positionen är beroende av speciella sätt att skapa sitt jag i offentligheten krävs en upp-

märksamhet på hur den är sammankopplad med maskulinitetsföreställningar. 

 

 

Framträdanden 

 

Men det är inte enbart talet om sig själv och om sitt namn som bidrar till placeringen 

inom fältet, även regissörernas personliga stil i form av beteenden och kläder i offentliga 

framträdanden tjänar som markörer för yrkesrollen och därmed positionen. Kravet på 

en personlig stil struktureras av normer kring individualitet och kreativ särart, och de 

verkar genom att kräva att dessa ideal förkroppsligas (jfr Butler 2005: 110). Om namn-

givandet är ett sätt att åstadkomma det så är det sätt regissören framträder på under sin 

yrkesutövning en annan. För denna yrkesgrupp finns tre vardagliga yrkesattribut som 

av någon anledning blivit synnerligen starkt symbolladdade. Det är den klassiska regis-

sörsstolen, det är huvudbonader och det är en trattmegafon. Den hopfällbara stolen är 

givetvis funktionell när man ständigt byter plats, sak samma gäller trattmegafonen som 

säkert underlättar när man ska göra sig hörd, men utöver dessa funktionella aspekter 

har attiraljerna snabbt blivit viktiga symboliska tecken på att vederbörande är ”riktiga” 

regissörer. Hur man väljer att framträda i offentliga sammanhang skildrar vilka tillgäng-

liga former av självpresentationer som står till buds. I den bemärkelsen är det en del av 

skapandet av subjektivitet och allmänt tillgängliga föreställningar om författar- eller 

regissörskap (jfr Andersson 2005: 61f). 

 

För många verkar det vara omöjligt att visa upp sig utan sin basker, keps eller hatt. Hu-

vudbonader skyddar mot väder och vind, men den symboliska betydelsen verkar vara 

överordnad, de sitter till exempel på plats även inomhus. Det finns hur många bilder 

som helst av regissörer i bak-och-framvänd keps eller vidbrättad hatt eller något annat 

käckt på huvudet! Woody Allen har valt en solhatt på en inspelningsbild där han disku-
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terar fotot med Sven Nykvist, som själv ståtar i toppluva (Björkman 2002: VIII). Mai Zet-

terling bär mössa eller schal, beroende på årstid (1984, fotodelen). Ingmar Bergman 

lärde sig publiken tidigt att förknippa med den basker som han ofta låtit fotografera sig i 

(www.salon.com). Suzanne Osten är mestadels barhuvad men har också visat sig i en 

jättekeps (Bergman 1998). Lars von Trier drar det hela till sin spets – som vanligt frestas 

man säga – när han på omslaget till Björkmans intervjubok poserar i en hel huva, kanske 

någon slags medeltida särk, som döljer det mesta av ansiktet och får honom att framstå 

som inte så lite mystisk (1998). Bilden kan eventuellt läsas som en ironi över filmregis-

sörers sätt att framställa sig, men i kombination med texten ligger det närmare till hands 

att tolka den som ett bidrag till mystifieringen av honom själv, det finns just inget som 

bidrar till att ge bilden ironiska eller subversiva potentialer. 

 

Det finns det mer av på den engelska skämtsida som presenteras som en guide till hur 

man blir en stor regissör. Där spaltas en hel rad med attribut upp för alla med dylika 

ambitioner och här kommer ett fånigt namn som nummer två, en baseballkeps som 

nummer tre. Som nummer ett framhålls att man bör ha skägg, alldeles oavsett om man 

är kvinna eller man – det går att låna eller fixa på artificiell väg. Megafonen placeras som 

nummer tio i listan, sist kommer en framgångsrik film (www.exposure.co.uk). Nu är för-

stås sajten uttalat skämtsam, men betraktar man vanliga sätt att framträda verkar det 

ligga något i det. Det säger en hel del om vår kulturs krav på synlighet och om regis-

sörskapet som en komplex form av yrkesposition. 

 

Precis som för alla yrkesgrupper som bär uniform av något slag, bidrar regissörernas 

utstyrsel till att de snabbt och enkelt blir igenkännbara – under inspelning och i media. 

Vem som är överordnad, står för ordergivning i form av regi i sammanhanget, råder det 

inget tvivel om. Att man överhuvud taget ägnar energi åt att skoja med framburna regis-

sörers utstyrsel visar bara upp dess normativa kraft (jfr Mörck 2005: 98). Även om at-

tributen i detta fall vare sig är tvingande eller kutym så är de relativt vanliga och stän-

digt återkommande, vilket är tillräckligt för att de ska bli aktiva delar i ett normativt re-

presentationssystem. För utövarna är det ett av flera sätt att iscensätta sin idé, sin vi-

sion, om sig själva som filmskapare. Lika betydelsefullt är dock att det bara handlar om 

enstaka attiraljer som får markera en yrkestillhörighet, eftersom positionen som regis-

sör ytterst bygger på uppvisad särart och individualitet gör sig inte en hel uniform som 

http://www.exposure.co.uk/eejit/10direct/index.html
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snarast signalerar underordning och likhet. En huvudbonad får räcka, och den får gärna 

vara annorlunda än kollegornas. I samverkan med övriga föreställningar och bilder som 

sprids i offentligheten får de dock formativa effekter för regissörernas subjektivitet och 

position. 

 

 

Mästerliga kopplingar 

 

Ytterligare en form av inplacering av jaget som är vanlig är att via bedömning och klassi-

fikation av sig själv i relation till andra regissörer bereda sig ett symboliskt utrymme på 

fältet. Det skulle kunna betecknas som en referentiell strategi för självtillskrivning eller 

tillhörighet. Här aktiveras tanken om auteuren och får en högst betydelsefull roll som en 

outtalad fond för inplacering av sig själv inom filmfältet. Den precisa definitionen av vad 

man enligt auteurteorin menade att en seriös filmregissör utmärks av har i stor ut-

sträckning kommit att fungera som en rollmodell som det egna eller andras filmskapan-

de kunde bedömas utifrån. Med hjälp av den drogs en skarp rågång mellan de regissörer 

som kunde betecknas som seriösa konstfilmskapare och de som i motsats därtill borde 

placeras inom det mer lättviktiga underhållningsfältet. Genom att dessa motsatser stän-

dig har upprepats och utgjort kriterier för klassificering av regissörer och deras filmer 

har de fungerat som en stark norm som både filmskaparna själva och andra – filmvetare, 

recensenter, publik med flera – ofta gjort bruk av i sin uppspaltning och förståelse av 

filmfältet. Det blir tydligt och uppenbart då man närgranskar regissörernas diskussioner 

kring sitt eget och andras filmskapande. Inplaceringen av sig själv inom filmfältet reser 

alltså prekära frågor kring skillnadsskapande och representationers inverkan. 

 

Det är framför allt i sammanhang som av någon anledning aktualiserar en diskussion 

kring kvalitet som auteurtanken dyker upp. I självbiografierna förekommer inte auteur-

begreppet som en term för självtillskrivning, det skulle antagligen uppfattas som förmä-

tet att ge sig själv ett sådant upphöjt epitet, det jobbet lämnas till andra. Men det betyder 

inte att innebörden av tanken är frånvarande, den finns där ibland, men på ett mer indi-

rekt sätt. Tydligast är den när regissörer pratar om vilka förebilder man har eller har 

haft, antingen på eget initiativ eller för att man blir tillfrågad. Svaren på den frågan är 

relativt likartade, alla hänvisar främst till de filmregissörer som har en etablerad stark 
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position inom branschen – som ibland omfattar västvärlden, ibland är snarast global. 

Namn som nämns är exempelvis de jag själv radade upp i inledningen, sedan finns givet-

vis vissa skillnader i personlig smak och intresse, men gemensamt är att de flesta är all-

mänt erkända som originella, extraordinära regissörer med en utpräglat personlig stil i 

sitt skapande.  

 

När von Trier frågas ut om sina inspirationskällor är det de filmer och filmare som enligt 

honom just har en specifik stil som han relaterar sig till. Förutom Bergman och Allen, 

som han ofta återkommer till, nämns och hyllas bland andra Dryer, Leth, Duras, Tar-

kovsky, Rosellini, Antonioni, Loach och Troell (1998: 51ff). Dessa sägs uppvisa en stil-

känsla, berättarglädje och rikedom i uttrycken på ett sätt som inte längre existerar i da-

gens filmer, mer än undantagsvis då kan man gissa. Idag saknas medveten stil- och 

formkänsla, enligt von Trier (ibid. s. 52).  

 

Liknande celebra sällskap placerar även Suzanne Osten in sig i när hon berättar hur 

bland andra John Cassavetes och Martin Scorsese inspirerat hennes filmiska teknik 

(1990: 268f). Att räkna upp vilka man inspirerats av är nu inte automatiskt detsamma 

som att säga att man själv hör till denna utvalda skara, men genom att systematisk dis-

kutera sitt eget filmskapande i relation till namngivna mästare så deklarerar man ändå 

vilken kategori man anser sig tillhöra, eller kanske strävar efter att tillhöra. Alldeles oav-

sett talarens intentioner så blir effekten av dessa kategoriseringar att konturerna dras 

upp för den ungefärliga gruppering av regissörer som man tänker sig själv i förhållande 

till. Pedro Almodóvar sa exempelvis så här om sitt filmskapande när han intervjuades i 

SVT:s Filmkrönikan för ganska många år sedan: 

 

Ja, min infallsvinkel, min hållning är definitivt europeisk. Men Europa har 

amerikanska rötter för amerikanerna har ju koloniserat, bombarderat oss 

med sin kultur. Jag minns min barndom och ungdom… Å ena sidan har jag levt 

i den spanska kulturen, men jag har också fått en mängd amerikanska impul-

ser som jag har tagit till mig. Samtidigt är ju amerikanerna influerade av Eu-

ropa. Men jag tror att det som utmärker mina filmer är min egen karaktär. 

Min lyhördhet får ett direkt uttryck där. Jag gör inte filmer efter några mästa-

re som god lärjunge till den eller den, och jag har aldrig gått i filmskola heller. 
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Men jag fängslas av många europeiska och amerikanska regissörer. Jag skulle 

gärna vilja vara en blandning av Rossellini, Renoir, Bunuel och Hitchcock. 

(www.svtplay.se) 

 

I Almodovars uttalande tydliggörs inte bara det likhetstänkande som verkar integreran-

de, här markeras också hur detta alltid måste balanseras upp genom att vissa skillnader 

samtidigt upprätthålls. Vilka förebilder som inspirerat honom deklarerar han gärna, 

men likheten begränsas till att enbart gälla på ett influensplan som ses som sekundärt 

genom att han strax innan konstaterar att det som främst utmärker hans filmer är hans 

egen karaktär. Å ena sidan skriver han in sig som tillhörande en samling uppburna och 

erkända regissörer av viss dignitet, å andra sidan kräver detta en deklarerad och iscen-

satt särart. För att framstå som unik och personlig måste man avvika per definition, ha 

något tydligt säreget, det går inte att vara likadan, bara nästan, bara lika personlig. Yr-

kespositionen kräver att man anammar idén om ett sammanhållet psykologiskt definie-

rat jag och investerar denna förståelse av sig själv som separat och värdefull i sin verk-

samhet (jfr Mansfield 2000: 67). 

 

Ibland handlar det om att en intervjuare eller recensent påtalar likheter med ”de stora”, 

vilket vanligtvis accepteras, ibland är det regissören själv som berättar om vilken bety-

delse de haft för utvecklingen av det egna filmspråket eller för ambitioner i den rikt-

ningen. Oavsett vilket så tjänar sådana utsagor till att aktivera en kategori av kollegor 

med erkänd hög status som man själv kan placera sig, eller bli placerad, i samma fack 

som genom generalisering. Läsarens mentala karta över vilka mästarna är kommer då 

sannolikt att inkludera regissören ifråga – som pretendent om inte annat, kopplingen är 

gjord. När sådana associationskedjor etableras så formas och avgränsas strategiskt en 

grupp som man därmed upprättar en gemenskap med. 

 

En anledning till att auteurtalet kan fungera på detta sätt är att det är en benämning för 

kvalitet som sällan ifrågasätts vare sig inom eller utanför fältet. Och kvalitet hör till de 

vaga, subtila kategorier som är signifikanta och oerhört betydelseladdade, men som 

mestadels är odefinierade. Med inspiration från kunskapsteoretikern Elizabeth Kamarck 

Minnich kan det förstås som ett mystifierande begrepp (1990/2005: 169ff). Sådana be-

grepp är inte neutrala, vilket man kan förledas tro, utan formas av de värderingar och 
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normer som är rådande i det hon kallar ”den dominerande traditionen” (ibid). De nor-

mer och ideal som är hegemoniska fungerar som måttstock och bygger på en represen-

tationsteknik där ett litet fåtal har lyckats göra sig till representanter för flertalet. Vad 

som är en bra film av seriös eller konstnärlig kvalitet kommer då att bestämmas av dem 

som lyckats etablera sin uppfattning som den legitima, av auktoriserade uttolkare, som 

därmed styr över fältet. 

 

Alla de olika teknikerna för att forma och upprätthålla jaget som diskuterats ovan kan 

ses som performativa iscensättningar av den professionella subjektiviteten, som funge-

rar genom att regissörerna blir spårbara för betraktarna. Spårbarheten kan sägas foga 

samman en regissörs produktion till en sammanhållen stil och medverkar därmed till 

föreställningar om att han eller hon är en helgjuten och speciell person med en urskilj-

bar stil, ett idépaket och ett tänkande, som återspeglas i filmerna. Hos både regissören 

själv och publiken upprätthålls idén om att det är det personliga, i betydelsen något äkta 

och genuint, som kommer till uttryck just för att det går att skilja stilen från andra indi-

viders stil. När flera filmer placeras under ett regissörsnamn etableras relationer av ho-

mogenitet, filmerna får kraft att förklara varandra och det alstras uppfattningar om re-

gissören som autentisk (jfr Foucault 1993: 335). 

Denna spårbarhet som stilen garanterar upprättar också ett specifikt förhållande till 

publiken. Den vet ungefär vad som är att vänta när en ny film går upp på duken. Det ska-

pas en intimisering när man lärt sig identifiera en viss regissörs stil: man känner igen 

tematiken, typen av scener, replikföring, karaktärstyper och andra stilgrepp (Koskinen 

1996). Vilka personliga eller samhälleliga frågor som behandlas, och vilka politiska eller 

ideologiska preferenser som är vanliga, är andra igenkänningstecken som blir till för-

väntningar. Som Koskinen har påpekat kan tittaren känna sig utvald eller delaktig, tycka 

att man nästan känner regissören personligen och vet något om dennes sätt att skildra 

och berätta historier (Koskinen 1996). Stilen och spårbarheten åstadkommer alltså en 

möjlig identifikationspunkt för konsumenterna. För regissören kan detta upplevas som 

en begränsning av skapandet då publiken väntar sig att han/hon ska upprepa identifier-

bara stilar och uppfylla deras förväntningar. Men det kan också vara ett arbetsredskap, 

något som utgör ett handlingsschema och därigenom fungerar som en arbetsordning att 

luta sig mot. En av grundtankarna med Dogma-manifestet var just att skapa strikta reg-
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ler för filmprocessen, vilket i sig leder till filmer med en viss stil som nog kan definieras 

som en form av neo-realism eftersom det är den illusionsskapande filmen det försöker 

motarbeta. Samtidigt blir det lite paradoxalt eftersom manifestets 8:e bud stadgar att 

genrefilm inte accepteras (se Björkman 1998: 227). Att den intima relationen mellan 

regissör och publik i praktiken är en illusion spelar då ingen roll. Massmedialt mediera-

de relationer är parasociala till sin karaktär, alltså interaktioner som överbryggar en 

betydande social distans, men ändå upplevs de som viktiga och äkta eller betydelsefulla 

(jfr Turner 2007: 6). Antagligen innebär det även att stilens roll som en identifikations-

punkt – som de flesta regissörer anammar och arbetar idogt på – mycket väl fyller sin 

funktion och fortsätter att reproduceras tack vare dessa ständigt upprepade performan-

cer. 

 

Personlig signatur och filmisk stil 

Alldeles oavsett hur man mer exakt ska förstå innebörden av begreppet auteur så är 

grundtanken, att regissören har stort eller störst inflytande på och därmed ansvar för 

slutprodukten, högst levande och återfinns inte minst bland regissörerna själva i den 

självbild de levererar till omvärlden. Mestadels tas det nära sambandet mellan filmen 

och regissören som både yrkes- och privatperson för given, det biografiska och det fil-

mografiska tvinnas samman och tjänar som förklaringsgrund till varandra. Det är, som 

vi sett, en sällan uttalad men ofta delad uppfattning både bland kritiker och bland andra 

filmintresserade som ofta intervjuar och skriver artiklar och biografier om kända regis-

sörer och bland filmskaparna själva. Texten/verket anses få sin förklaring när författa-

ren har presenterats, hittats eller upptäckts – som person. Att åstadkomma denna per-

sonifiering av verket är en självpåtagen uppgift bland filmkritiker, och även bland en del 

filmvetare, en uppgift som regissörerna själva allt som oftast engagerar sig i och bidrar 

till. 

 

Om den upphöjda regissörspositionen kräver en personlig stil så är det givetvis angelä-

get för den som vill ha ett sådant erkännande att se till att uppnå och upprätthålla ett 

sådant i form av ett säreget filmspråk. Personligheten antas komma till uttryck i och sit-

ta i stilen. Denna uppvisas förstås genom de filmer vederbörande gör, men för att stilen 
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ska bli tydlig för envar behöver den uttolkas, och regissörens egna beskrivningar av sti-

len hjälper till med detta tolknings- och bestämningsarbete. Genom det sätt som de be-

rättar om sitt unika filmskapande, framhävs vad som anses vara det säregna bidraget 

som kan motivera en auteur- eller konstbeteckning. Stilen handlar om berättarteknik 

och det finns en stor variation mellan hur regissörer definierar och talar om sin stil och 

stilens relation till konst och skapande. Om stilen är medvetet utarbetad eller mer intui-

tiv, och om den fokuserar på det narrativa eller det teknologiska, är två ofta förekom-

mande distinktioner, som i sin tur kan finnas i olika kombinationer. När journalisten 

Katja Scheel intervjuar dokumentärfilmaren Pirjo Honkasalo – som enligt henne är en av 

de främsta företrädarna för den så kallade auteur-filmen, får hon följande förklaring på 

frågan om varför hon använder så få ord i sina filmer: 

Det vi inte kan prata om är det området där konstens möjligheter börjar. Det 

lämnar också mer plats åt dem som tittar på filmen. Det finns i stort sett två 

sorters regissörer. Den ena är den som använder bilder på samma sätt som 

ord. Genom att sätta ihop bilder berättar de en historia där alla i publiken 

kommer ut med i stort sett samma film. Jag hör till den andra kategorin. Det 

som intresserar mig är att bygga en värld och ta publiken dit. Sedan lämnar 

jag publiken. Var och en ska bygga en egen uppfattning. Först när publiken 

börjar reflektera över filmen och bilderna, och kanske öppnar eller intensifie-

rar de egna minnena, har jag uppnått något. Och det är anledningen till att alla 

kommer ut med en ”egen” film. (Scheel 2004) 

Ett medvetet utvecklat sätt att berätta är det som framställs som hennes särdrag som 

regissör. I nästa andetag placerar hon in en sådan i stil i den av auterurtraditionen fast-

lagda geografiska uppdelningen av stilideal när hon hävdar att den europeiska traditio-

nen ser filmen som ett konstverk. USA får åter bli motpolen med kommersialism som 

drivkraft och funktion: 

– Och sedan finns det amerikansk film som ses som en produkt. Som korv, 

ingen skillnad! Producenten äger korven och han kan förpacka den och forma 

den på det sätt han tror den säljer bäst. Det är väldigt olika traditioner. (ibid.) 

Stilen knyts till en medvetet utmanande subjektiv och personlig yrkesutövare med 

konstnärliga ambitioner, en som ställer sig ovanför pragmatiska och instrumentella 
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vinstintressen. Att utmana konventionell berättarteknik är alltså en central del av sub-

jektiveringen som upphöjd filmare, och konstfilmarkategorin blir ett skydd mot risken 

att räknas in i Hollywoodfilmarnas kommersiellt definierade skara. Här är det antagligen 

möjligt att tala om biografiska performancer med såväl normativa som subversiva effek-

ter på en och samma gång. Åtskillnaden mellan europeiska konstfilmare och amerikans-

ka underhållningsfilmare återupprepar etablerade normer kring skilda regissörers ka-

raktärer och roll i processen, men samtidigt dräneras utrymmet för kommersiella krite-

rier som grundval för kvalitetsbedömningar av vad god film egentligen är. 

 

Ett liknande förhållningssätt ifråga om stiltänkande markerar intervjuaren som presen-

terar den mexikanske regissören Alejandro Iñárritus och hans samarbete med manus-

författaren Guillemo Arriaga inför premiärvisningen av deras film 21 gram: 

 

Tillsammans har de utvecklat en egen stil, långt ifrån den kronologiska berät-

tartekniken som bygger på orsak och verkan. I stället har de sedan Älskade 

hundar valt ut en händelse, till exempel en bilolycka, vänt och vridit på den 

och sett hur den påverkar människorna runt omkring. "Jag tycker om att be-

rätta ungefär som man pratar, vilket inte alltid är från punkt a till punkt b. En 

berättelse har sin egen känslomässiga ordning och det är den jag klipper ef-

ter", förklarade Alejandra Iñárritu. (Enström 2005). 

  

Åter är det främst avvikandet från kronologiskt eller andra former av konventionellt 

definierat berättande som pekas ut som särdraget, det som i det här fallet gör Iñárritus 

till den exklusiva regissör han beskrivs som. Att experimentera med filmiska former har 

också länge setts som det utmärkande för filmskapare som hänförs till auteurkategorin. 

Exempelvis hävdar Blümlinger att auteurfilmers främsta kännetecken är att blanda do-

kumentära och fiktiva element (2004: 160). Ända sedan Eisenstein utvecklade sin mon-

tageteknik har formexperiment knutits samman med innovativa, seriösa och personliga 

filmskapare. Grundidén – att montaget resulterar i imaginära mellanrum – är också det 

stilgrepp som till exempel Honkasalo återknyter till.  

 

Det sätter fingret på relationen mellan filmiska former och meningsskapande, och det är 

ett förhållande som engagerar många av de regissörer som ser sig själva som auteurer 
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eller tillskrivs en sådan position. Att den egna personligheten är en basal förutsättning 

för en sådan stil har, som vi sett, närmast blivit legio inom fältet, men det kan även för-

stås på andra sätt. Ifråga om just relationen mellan film och mening, menar den brittiske 

filmteoretikern Patrick Fuery att det är relevant att tala om filmiskt episteme, för att 

peka ut de krafter och processer som formar ett bildspråk med relativt styrda tolk-

ningsmöjligheter (2000: 148ff). Alla de olika element som ingår i en film kombineras på 

skilda sätt och ger ett säreget tilltal. Men själva driften eller ambitionen att skapa en sär-

egen stil emanerar snarast ur det kraftfält som mötet mellan olika diskurser kring stil 

och film utgör. Då samverkar genrekonventioner, intertextuella omflyttningar, uppfatt-

ningar om auteurskap och historiska förståelser av filmskapande och dess förändring, 

till att skapa ständigt skiftande förutsättningar för hur film och filmarbete kan göras be-

gripligt och därmed utövas (ibid.). 

 

Det kan vara ett alternativ till att definiera filmisk stil som en fråga som ensidigt rör en 

regissörs personliga idéer och skaparkraft, vilket i sig handlar om att identifiera ett bild-

språk som enhetligt och sammanhängande. Stil relaterar ofrånkomligen dels till genre-

diskurser och genregränser, eftersom det innefattar kravet på igenkännlighet, dels hör 

det samman med den traditionella eller romantiska subjektsdiskursen där innebörden 

av att vara ett autonomt subjekt utgår från tanken på att vi har eller utgör en samman-

hängande kärna som interagerar med andra likadana, som i princip är konstruerade på 

samma sätt (Mansfield 2000: 13ff). 

 

Stilbegreppet har i vår kultur framför allt kommit att bli liktydigt med igenkännlighet, 

och igenkännlighet bygger på upprepning av vissa element. Filmer med något gemen-

samt – tematik, bildspråk, klippteknik, budskap – placeras under ett genrebegrepp, och 

regissören i sin tur tillskrivs på denna grundval en stil som kopplas samman med hans 

eller hennes personlighet. Genom sådana associationskedjor bidrar därför det domine-

rande stilbegreppet till att upprätthålla tanken på en individ eller ett subjekt som något 

som är relativt homogent och stabilt. De flesta karakteristiker av filmregissörer framhål-

ler också den typen av identifikationskriterier. 

 

Att anamma en genre innebär att förhålla sig till redan etablerade stilar och berättelse-

former (eller försök att skapa nya) som normeras av dessa. Men stil behöver inte vara 
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expressivt, uttryck för ett inneboende jag, per definition. Det kan istället ses som ett 

iscensättande av florerande tillgängliga idéer och ideal. Man har gjort dessa till sina 

egna, förkroppsligat dem, och jobbar kanske främst med variation, vilket alltid innebär 

någon form av förskjutning. Att utveckla en stil kan då snarare handla om intränad ly-

hördhet och filmisk kunskap som uttrycks i iscensättningen av en visuell idé, med stöd 

och hjälp från övriga centrala kompetenser inom filmteamet. Förmåga att kunna se, 

samverka och anpassa komponenter och kompetenser som sammantaget blir en speciell 

typ av film, kan lika gärna definiera handlandet. Innehållslig och kreativ kontroll över 

processer hamnar i förgrunden istället. 

 

Genrespecifika aspekter behöver då inte ses som något som på ett organiskt sätt skapar 

en speciell stil, det behöver inte primärt vara något som utgår inifrån eller införs utifrån, 

det kan snarare ses som inbyggt i performancen. Ett sådant tänkande premierar en an-

nan logik vilket för med sig att en välfungerande och lyckad regissör då är den som för-

mår att uppfatta och böja sig för eller laborera med redan inbyggda aspekter och stödja 

skådespelarna och andra i filmteamet i sitt arbete med iscensättningen (jfr deAngelis 

2003: 254). Flexibilitet, smidighet, formbarhet, medgörlighet och anpassningsbarhet blir 

då viktigare än personlig autenticitet, unicitet och genialitet. 

 

Tar man fasta på andra aspekter i biografierna återfinns också ett sådant tänkande. Det 

tar sig exempelvis uttryck i en stark visad tillit till utvalda medarbetare och till den egna 

förmågan att välja dessa. Så säger exempelvis Woody Allen att hans framgångar beror på 

rätt personval (i Björkman 2002: 320). Björn Runge säger i det han kallar sin lägesrap-

port, boken Konsekvenser, att han beslutat sig för att förändra produktionsformen radi-

kalt till sin nästa film, bland annat medför att delaktigheten och ansvarstagandet behö-

ver främjas (2006: 63). Det illustreras också av tron på värdet av samarbete med centra-

la positioner, och i betonandet av ett tillitsfullt arbetsklimat som lockar fram kreativa 

förmågor (till exempel Bergman 2004, Björkman 1998). 

 

I praktiken kan en anammad stil då handla om att bryta etablerade produktionsnormer 

– genom uttänkta sammansättningar av auktoriserade kompetenser eller utformning av 

speciella arbetsmetoder, vilket främst innefattar en mer organisatorisk experimentlusta 

som registrategi. Avgörande blir förmågan att stimulera kreativitet och dynamik genom 
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att fungera som en inspirerande arbetsledare. Beskrivningarna av filmskapande kan då 

tolkas som en betydligt mer komplex process än vad det etablerade talet om personlig 

stil och kopplingen mellan filmografi och biografi anger (jfr Margaretha Herrmans bi-

drag i denna volym). I biografierna finns också exempel på att stil kan ses som en ar-

betsmetod i utvidgad bemärkelse. Så diskuterar faktiskt von Trier delvis när han säger 

att man väljer en egen stil genom att sätta upp regler för sig själv (i Björkman 1998: 74), 

vilket för övrigt är en direkt upprepning av de arbetsmetoder som lanserades av franska 

vågen. 

 

 

Reflexiva jaget som verktyg 

 

Om ena sidan av de diskursiva strategierna för att göra sig känd handlar om att positio-

nera sig inom fältet och alltså är utåtriktat, så riktar sig den andra inåt och handlar om 

att bygga upp sin identitet och subjektivitet som skapande yrkesutövare. När regissö-

rerna i sina biografier och i intervjuer sätter det egna jaget i fokus för diskussionerna så 

är det inte (bara) ett uttryck för individualism, egocentrism och självupptaget självför-

härligande. Berättandet bör istället förstås som ett arbete med att hitta fram till eller 

utforma en personlig och högst subjektiv utgångspunkt för det egna skapandet, för själ-

va verksamheten som regissör. Att koncentrerat ägna sig åt någon form av introspektion 

och försöka definiera för sig själv vem man tycker sig vara, vad man vill och varför, är en 

aktiv och betydelsefull komponent av själva innebörden av att vara konstnär eller ha ett 

kreativt yrke (jfr Stenberg 2002: 13). Och anledningen till det är att den som arbetar 

inom det kreativa fältet nyttjar just det vi konventionellt kallar personlighet och subjek-

tivitet som ett konkret arbetsredskap. Att vara subjektiv är snarast ett yrkesmässigt 

krav och det fungerar därför som ett kriterium för att bedöma en persons kreativitet. 

Jobbet innebär i praktiken att idéer, uppslag, erfarenheter, känslor och iakttagelser iden-

tifieras, bearbetas och omsätts till en filmisk idé och slutligen en faktisk produkt, själva 

filmen. Det måste inte innebära att man ser jaget som någon slags inneboende psykiskt 

intakt kärna, själva källan och ursprunget till den fantasi och kreativitet man lyckas 

uppbåda, tvärtom är givetvis mycket inspirerat av och utformat i relation till den omgi-

vande miljön. Men oavsett vilket måste bearbetning av råstoff och konkretisering av idé-

er kanaliseras av eller genom en person (jfr Stenberg 2002: 13). 
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Frågan är då på vilket sätt regissören hävdar att han eller hon som person inverkar på 

sina filmer. Intressant är att i intervjuer och samtal med regissörer återfinns ett ständigt 

försök från intervjuares och recensenters sida att sammanföra produkten med författa-

rens biografi, och ett lika ständigt försök från regissörernas sida att slingra sig undan 

denna form av determinerande bestämning. Ytligt sett står det i kontrast till de subjekti-

vitetsuppfattningar som diskuterats tidigare, men i praktiken handlar det inte om någon 

motsägelse utan om att subjektiviteten måste förstås som ett mer komplext och mång-

tydigt fenomen i detta fall. När de utfrågade regissörerna ombeds att beskriva hur pro-

cessen från idé till film går till hävdas ofta att stoffet hämtas från en kombination av 

skilda källor, blandningen och balansgången mellan det personliga och det sociala är det 

som framhävs när inspirationen till tematik ska redovisas. Det antagande om det egna 

jaget och egna biografins avgörande betydelse, som ofta driver frågeställare, avvisas ofta 

och väcker ibland en aversion mot att låta sig reduceras till en regissör som ägnar sig åt 

snäv privat introspektion. Allen säger lite irriterat att publiken tar miste när den tror att 

hans filmer har sin grund i hans egen bakgrund och biografi, medan det i själva verket är 

fantasin som är den verkliga källan till idéerna (i Björkman 2002: 235). 

 

Vad är det som väcker sådan irritation med denna fråga? En anledning kan vara att re-

gissörerna tar det som en förolämpning och känner sig reducerade just som konstnärer. 

Om kritiker och publik uppfattar det som att filmerna främst speglar det personliga kan 

det uppfattas som ett förklenande av deras yrkeskunskaper. När dessa sägs handla om 

dels gedigen hantverkskunskap, dels en förmåga att vara receptiv och reflekterande i 

förhållande till omvärlden och sedan kunna använda intryck som byggstenar för en flö-

dande fantasi, så verkar regissörerna uppfatta det som att man skapar något helt annat, 

nytt och annorlunda, än att krasst bygga filmidéer på biografiska erfarenheter. Det skul-

le kunna ses som att man då bara låter filmen utgöra en självbespegling i rörlig bildform, 

någon slags mer mekanisk överföring av egna upplevelser som rensar bort det kreativa 

momentet, det där man hittar på, fantasin, som det är svårt att redogöra för var den 

kommer ifrån. I regissörernas försök att definiera vad skapande och kreativitet är fram-

hålls olika tolkningar av verksamheten som reflexiva och aktiva processer. 
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Lust och lekande 

Med den nya franska vågen växte intresset för att utveckla filmmediet med hjälp av teo-

retiska och filosofiska idéer kring formmässiga lösningar. I fokus hamnade film som ett 

sätt att iscensätta tankar och idéer, att gestalta budskap. Att experimentera med olika 

stilar och former för berättande blir då ett sätt att arbeta kreativt. Det är också centralt i 

beskrivningar och diskussioner kring filmskapande. Bland annat uttrycks det genom de 

kärnvärden som återfinns hos de regissörer jag granskat, till exempel i form av idén eller 

idealet om tankefrihet och en speciell receptivitet som ofta omtalas i termer av barnslig 

öppenhet. Temat återkommer i skiftande former i flera av regissörernas berättelser om 

sig själva. Mai Zetterling deklarerar en sådan hållning genom sina funderingar kring den 

egna åldern. Att hon, när bokens skrivs, faktiskt är 54 år framstår som i det närmaste ett 

mysterium för henne: ”Jag är fortfarande lika krävande och omöjlig och lika ung i kropp 

och själ, om än inte i antalet år” (Zetterling 1984: 11). Lakoniskt konstaterar hon att hon 

aldrig blev riktigt vuxen. Men när man läst sig igenom biografin är det dominerande in-

trycket att denna påtalade ”omognad” framför allt varit en viktig tillgång, för hennes ar-

bete och för hennes privata liv. Hon framhäver på det sättet lust och lekfullhet som per-

sonliga egenskaper, och just dessa återkommer i stort sett alltid när innebörden av ska-

pande diskuteras. Att leka, i bemärkelsen testa och experimentera, och att drivas av 

lustprincipen – det ska vara kul – hör till de drag som ses som grundförutsättningar för 

konstnärskap i gemen. Hos Suzanne Osten framkommer det genom hennes grundmura-

de tro på barns skaparkraft, hon använder bland annat barn som referensgrupper när 

nya idéer och pjäser ska utvecklas (1990: 137, 271). När Jan Lumholdt i en intervju frå-

gade von Trier om hans förhållningssätt till sitt filmskapande framhöll han också lek-

fullheten: ”jag har utvecklat en barnslig fascination. Det handlar om att behålla ett öppet 

sinne, vilket jag hävdar att jag gjort” (Lumholdt 2003: 6). Det barnsliga och lekfulla re-

presenterar alltså ett mer övergripande förhållningssätt som också pekar ut besatthet, 

engagerad fokusering och okonventionell öppenhet som förutsättningar för kreativitet 

och skapande. Lust och lekfullhet framhävs alltså som både drivkrafter och som person-

liga egenskaper, men dessa egenskaper ses som tillägnade, inte inbyggda.  

 

Men när den egna stilen och regiförmågan ska förklaras betonas också att lust visserli-

gen är en fördel eller en förutsättning men inte tillräckligt i sig, i grunden handlar det om 
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att visa ett gediget engagemang i film och filmvärlden som helhet och i till exempel en 

speciell genre. Det behöver inte stå i motsats till lekfullheten, att leka med mediet och 

med en genre, experimentera med tekniska lösningar och kanske montera ner genren i 

sina beståndsdelar för att därigenom kunna lägga fokus på andra saker, beskrivs också 

som ett sätt att visa seriöst engagemang. Arbetet kan då framställas främst som ett för-

hållningssätt – ett slags reflexiv verksamhet baserad på hantverksmässiga kunskaper 

där funderingar kring form och innehåll, och relationen dem emellan, är det kanske mest 

centrala. 

 

En sådan lek ger givetvis annan färg och dignitet åt auteursbegreppet. Det är per defini-

tion att i någon mån erkänna att filmskaparen befinner sig på en relativt avpersonalise-

rad mötesplats för filmisk kommunikation. Genrebegreppet kan aldrig ses som annat än 

ett möte mellan redan berättade berättelser, och filmskaparen i arbete ger sig med liv 

och lust in i denna lek. Annorlunda uttryckt kan regissören ses som en kulturell prakti-

ker eller mediator som engagerar sig i de narrativa processerna och förutsättningarna 

för subjektivitet och identitetsskapande i dagens samhälle.  

 

Originalitet som process 

De slags subjektsuppfattningar som träder fram i berättelserna är inte alltid lätta att 

nagla fast. Främst framstår de som väldigt sammansatta och komplexa, ibland vaga och 

undanglidande, ibland som väl artikulerade och med tydligare konturer. I vissa sam-

manhang återfinns jaguppfattningar som ligger nära romantikens syn på subjektet som 

autonomt och kärnfullt. Det är en tendens som kanske riskerar att förstärkas i vår sam-

tid som på så många sätt privilegierar individualistiska hållningar och ideal.  

 

Förmågan kreativitet visar sig också synnerligen svårt att förklara. Främst beror det an-

tagligen på att det, liksom kvalitet, är ett ytterst diffust begrepp och därför hör till floran 

av mystifierande begrepp som bidrar till att forma förutsättningar och gränser inom 

detta fält (Kamarck Minnich 2005). Vad den kreativa potentialen består av eller kommer 

ifrån kan just ingen redogöra för, inte på något enkelt och klargörande sätt. Det som 

istället framhävs av regissörerna själva är deras i det närmaste fanatiska intresse för 

film, betydelsen av en gedigen kunskap om fältet och om arbetets hantverksmässiga de-
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lar, och ett strikt arbetsetos som premierar intensitet och tålmodighet. Kreativitet fram-

står då som något man lär sig för att man av en eller annan anledning har utvecklat ett 

speciellt intresse, för film och filmmediet i allmänhet och för olika sätt att lösa berättar-

tekniska detaljer, i kombination med ett starkt behov av självförverkligande. Det som 

ibland beskrivs som personliga egenskaper som på något sätt predestinerar för en kar-

riär som filmregissör är en känsla inför och medvetenhet om det stilmässiga, oavsett var 

dessa egenskaper emanerar ifrån. När Björkman frågar von Trier om när stil och smak 

blev viktigt för honom säger han – lite osäkert – att det nog var när han gjorde sina för-

sta 8 mm-filmer i tolvårsåldern. Stilkänslan tog sig då uttryck i att han gjorde kameraåk-

ningar på cykel (1998: 53). Man kan inte bli annat än övertygad om att han redan då var 

som klippt och skuren för yrket. Det slaget av biografiska förankringar är vanligt före-

kommande och tjänar till att bevisa förmågan att övervinna diverse svårigheter som 

mestadels härleds till uppväxten och dess omständigheter. 

 

      På vilket sätt sägs då regissörens kreativitet inverka på filmskapandet? För att tolka det 

slaget av passager i biografierna måste vi tänka om relationen mellan subjektet och ska-

pandets mekanismer, det vill säga hur förmågan till kreativitet är knutet till individer. En 

framkomlig väg att göra det, utan att hemfalla till personkult och genidyrkan, och där-

med riskera att återupprätta föreställningar om autonoma subjekt, är att omvärdera och 

omdefiniera innebörden av begreppet kreativitet. Här kan man hämta inspiration från 

den välkände och välrefererade psykologen Mihalyi Csikszentmihalyi (2003). Efter 

många års intensiva studier av fenomenet kreativitet har han rört sig bort från den 

gängse biologiserande och individcentrerade synen till att se förmågan till kreativitet 

som oundgängligt beroende av kulturella mekanismer. Han menar att det är romanti-

kens världsåskådning, baserad på en speciell form av individualism, som under de se-

naste fyrahundra åren hållit liv i idén att kreativitet bygger på individuella prestationer 

skapade av någon slags ”gudomlig gnista i en enda mänsklig hjärna” (Csikszentmihalyi 

2003: 284).  Som alternativ har han utvecklat ett synsätt som framhäver kreativitetens 

systemegenskaper. Kortfattat innebär det att förmågan till nytänkande sker i ”växelver-

kan mellan individens tankevärld, det kulturella symbolsystem som är rådande och det 

urvalssystem som samhället tillämpar” (ibid). Istället för att prata om inbyggda biolo-

giska eller genetiska egenskaper menar han att skaparkraften främst finns som en men-

tal inställning – en upptäcktsorienterad fäbless att söka efter problem snarare än lös-



74 

 

ningar på problem. Kreativitet kan då inte begripas som en objektiv eller genetiskt in-

stallerad egenskap, den är tvärtom en process som är beroende av samhälle och kultur. 

Processen är en samverkan mellan ett område som individen behärskar, individens lust 

att söka variationer inom området och en auktoriserad expertis som erkänner idéerna. 

Att bara vissa människor aktiverar en sådan förmåga förklaras med att de av någon an-

ledning inte vill eller kan acceptera området som det är, utan känner sig obehindrade att 

komma med alternativa tolkningar eller idéer (Csikszentmihalyi 2003: 293). Att kreati-

vitet inte är en egenskap utan istället bör förstås som praktiker beroende av institutio-

nella förutsättningar och maktrelationer har också framhållits av kulturteoretiker som 

Featherstone (1995: 89f). 

 

      Om man applicerar ett sådant tänkande på frågan om hur regissörer presenterar sin 

personliga inverkan öppnar sig ett nytt utrymme för att teoretisera detta som format av 

sociala och kulturella positioner och förutsättningar, och därmed kan geniet frikopplas 

från essentialistiska förståelser. Individens roll blir historisk och måste förklaras som en 

empirisk realitet, vilket inte ska förväxlas med en syn på subjektet som en essens. När 

frågan förflyttas till den kulturella sfären får vi också nya och mer nyanserade redskap 

att förstå den bild av sig själva som vissa regissörer ihärdigt framhåller. Regissören kan 

då ses som en motsägelsefull rörelse inom ett kollektiv snarare än ett homogent, auto-

nomt och totaliserande subjekt (jfr MacCabe 2003: 37). För att förstå berättelserna om 

regissörskapet som en process måste vi ta hänsyn till den mångfald av positioner som 

han eller hon formas genom. Det innebär inte att individens insatser förringas, bara att 

det är andra förmågor och omständigheter som premieras och som kan förklara deras 

roll och prestationer. Att talet om auteurskap och kreativitet fortfarande är livskraftigt 

kan bli mer begripligt om man relaterar det till de mer övergripande förutsättningar och 

förståelser som reglerar kulturindustrins position inom dagens ekonomi. 

 

Jaget, verket och samhället – ständiga iscensättningar 

Film och filmskapande är en del av mediafältet som sedan länge har omtalats i termer av 

kulturindustri. Relativt nyligen kan talet om kulturindustri sägas ha fått en än starkare 

betoning och aktualitet i samband med de relativt genomgripande omstruktureringarna 

av ekonomi och näringsliv som vi antas befinna oss i. En konsekvens av den postindust-
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riella förvandlingen av samhället är att det blir allt svårare att upprätthålla distinktionen 

mellan kultur och ekonomi eller produktion, vilket också påtalats uttryckligen i otaliga 

sammanhang (se exempelvis du Gay & Pryke (eds.) 2002). Det tar sig också politiska 

uttryck. En av de statligt finansierade myndigheter som har till uppgift att identifiera och 

främja inriktningen på det framtida arbets- och näringslivet i Sverige är KK-stiftelsen, 

Kunskaps- och kompetensförsörjningsstiftelsen. Så sent som 1999 myntade de begrep-

pet upplevelseindustri, som anses fånga den bransch eller den ekonomiska sfär som 

uppfattas som den tydligaste representanten för kunskapssamhället, och som anses ut-

göra kungsvägen till framtida tillväxt och ekonomisk överlevnad. Termen bygger natur-

ligtvis på specifika antaganden om hur samhället utvecklas och hur det är möjligt att 

intervenera i och styra detta skede. Just mötet mellan traditionell industriproduktion 

och mer kreativa former av arbete, i första hand inom mediebranschen, är också omgär-

dat av förhoppningar om radikalt ökade möjligheter att utveckla nya metoder, tekniker 

och inriktningar som kan garantera tillväxt och dynamik i den ekonomiska sfären. Till-

växten av service- och kunskapsarbeten, och den synnerligen markanta idealiseringen 

av kreativitet och innovativitet inom snart sagt alla branscher, förändrar i flera avseen-

den den relativt privilegierade position som vissa konstnärliga verksamheter lyckats 

upprätthålla.  

 

En möjlig anledning till att talet, eller myten, om auteuren inte bara överlevt utan även 

fått en renässans är att den idag har sammanvävts med och passar mycket väl in i den 

mycket tydliga idealisering av kreativitet och entreprenörskap som snabbt blivit symbo-

liska kärnvärden och som flitigt nyttjas som konkreta redskap och principer för arbets-

delning inom många senkapitalistiska fält och branscher (jfr Thrift 2002: 204). På ett 

övergripande samhälleligt plan kan detta förklaras med att symbolproduktion har vuxit i 

betydelse inom hela det ekonomiska fältet. Enligt Featherstone öppnas därmed ett nytt 

utrymme för många kulturutövare då ekonomiska och kulturella fält och området blir 

mer intrikat sammanvävda och inbördes beroende än vad som varit fallet tidigare 

(1994: 33ff). Men kommersialisering och tilltagande ekonomisering, och de allt mer do-

minanta diskurser de skapar, kan också tvinga eller locka in de flesta i ett striktare lön-

samhetstänkande, och det ekonomiska beroendet står emellanåt i konflikt med utövar-

nas krav på frihet i sitt skapande. Dokumentärfilmaren Pirjo Honkasalo – en av få kvin-

nor som tillskrivs auteurstatus – pekar på detta dilemma i en intervju: 
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Behovet av internationell finansiering har blivit ett hot mot auteur–

traditionen menar Honkasalo. Egentligen köper man bara rättigheterna att 

visa en film på tv, men i praktiken lägger sig folk ofta i klippningen. Och detta, 

menar hon, är förstås extra svårt för unga, okända regissörer. – Den andra 

stora risken är ”slot–tänkandet” i tv. Man tvingar inte en kompositör att kom-

ponera ett 52–minuters musikaliskt verk eller en författare att skriva en bok 

på 52 sidor. Men filmarna blir tvungna att göra film som passar in i sänd-

ningstiden, och det är galet. Filmer med ett visst filmspråk passar inte på en li-

ten bildskärm, och om jag vore tillräckligt rik skulle jag inte visa den här fil-

men på tv alls. (Scheel 2004)   

Honkasalo är också kritisk mot biografernas kommersiella hållning, utrymmet för filmer 

som antas vara smala eller avvika från mainstream minskar när de bara accepterar for-

midabla publiksuccéer. Filmfestivaler däremot kan det inte finnas för många, tycker hon. 

Här finns den ideella publiken. Å ena sidan innebär positionen i den nya ekonomin att 

kulturutövares position generellt kan stärkas då de tillmäts nytt värde, å andra sidan för 

det också med sig att det slaget av symbolproduktion blir allmänt populärare, drar till 

sig fler intresserade, vilket resulterar i ytterligare stärkt konkurrens inom fältet och 

kraftigt förstärkta krav på kommersiell gångbarhet samtidigt som ekonomiska bedöm-

ningskriterier blir exklusiva. Att ekonomi och konst befinner sig i konflikt är en sedan 

länge etablerad uppfattning i den offentliga diskussionen, och det förstärker i många fall 

oviljan att anamma ekonomiska eller kommersiella diskurser. Behovet av att göra sig 

synlig och göra sig ett namn lär inte minska i ett sådant läge, snarare hårdnar kampen 

om utrymmet och behovet av synliggörande för att nå framgång. 

Den självbild eller de kulturella representationer som regissörerna ger av sig själva 

skärps ytterligare i ett sådant arbetsklimat och sammanfaller till väsentliga delar med 

postindustrialismens och nyliberalismens ekonomiska agenda och normerade arbets-

etik. I det nya arbetslivet är det helt andra egenskaper och förmågor som premieras än 

de som efterfrågades under den fordistiska eran. Idag förväntas man vara kreativ, idérik, 

självständig, driftig och social kompetent för att vara rätt på arbetsmarknaden. Service- 

eller kunskapsekonomin kräver just en entreprenörstyp med inbyggda drivkrafter. Som 

normerat arbetsideal sammanfaller detta också med den allmänt normerade subjektivi-
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tet och de ideal som upprätthålls av regissörer och andra med liknande kreativa yrken, 

som alla kan sägas utgöra hegemoniska skikt av medelklassen. 

Detta senmoderna lär ha intrikata betydelser för filmskapande och för regissörernas 

position – deras yrkesjag och självuppfattningar. Regissörerna kan ses som personifie-

ringar av det entreprenörsideal som vuxit fram under senare tid, och i relation till det 

existerande idealet för hur man generellt bör förhålla sig på arbetsmarknaden idag, kan 

regissörer liksom andra kreativa yrkesutövare få en roll som goda exempel och kanske 

utgöra en modell för de slags subjektiviteter och professionaliteter som är önskvärda. 

Den reproduktionen av talet om auteuren och personlighetens betydelse för kreativit 

och skapande som återfinns i materialet kan då förstås som kongruent med de mark-

nadskrav och självförståelser som premieras i dagens ekonomiska situation. Den stän-

digt återkommande uppfattningen om en grundläggande konflikt mellan konst och 

kommersialism skildrar samtidigt en längre historisk kontinuitet i sättet att klassificera 

skapande i relation till ekonomiska mekanismer. 

 

Kreativa arbeten under press 

Att det idag finns en sådan förstärkt press på kreativa arbeten har diskuterats av bland 

andra Angela McRobbie (1998). Genom sin undersökning av unga brittiska designers 

menar hon att ifråga om dagens kreativa arbeten är det möjligt och nödvändigt att prata 

om en andra våg av individualisering som på ett markant sätt förändrar förutsättningar-

na för allt som kan inrymmas under rubriken kreativa arbeten. Den autonome författa-

ren/konstnären har, enligt henne, fått en starkare position och betydelse i samband med 

den allmänna individualiseringen i samhället som helhet, och i synnerhet inom arbetsli-

vet. Olika former av egenföretagande börjar bli norm i flera sektorer, vilket skapar en 

arbetsmarknad som blir allt mer uppsplittrad och individualistisk. Överhuvudtaget är 

kreativa professionella jobb en tydligt växande bransch, och med ett stigande antal uni-

ka aktörer – författare, regissörer, webbdesigners eller vad det vara månde – blir förstås 

utrymmet snävare och kraven på att vara unik och speciell allt svårare att leva upp till 

(McRobbie 1998: 82). Det går inflation i uniciteten. Även om också antalet nischer ökar 

kan man på goda grunder anta att det leder till en kraftigt expanderande konkurrens – 

som kräver ständig förvandling, utveckling och förnyelse av individens kreativa och in-
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novativa förmåga. Risken för exploatering och självexploatering ökar säkert, och kanske 

blir gränsen mellan när kreativitet är befrämjande för självutveckling och självrealise-

ring, och när den blir en börda och ett ok, allt snävare.  

 

McRobbie påtalar också att inom framför allt kulturellt eller kreativt arbete, som ofta 

sker på projektbasis, har frånvaron av arbetsplatspolitik blivit en alarmerande tendens. 

Demokratiska arbetsformer och procedurer, jämställdhetspolitik och diskussioner och 

idéer om lika rättigheter lämnas inget utrymme (1998: 135). Termer som solidaritet, 

deltagande och inflytande, har blivit obsoleta, nu ska man vara lojal mot företaget eller 

marknaden, eller ännu hellre på engelska – comitted – om man månar om att anlägga en 

gångbar attityd. Att agera, handla, utveckla, producera och förändra i relation till mark-

naden, på ett allt mer snabbt, kreativt och helst ”coolt” sätt, markeras som det centrala. 

Det kan resultera i vad jag valt att kalla kulturell dissociering (jfr Sennett 2000: 126). 

För att värja sig mot den ångest och de eventuella tvivel på den egna förmågan och sin 

verksamhet, som kan uppstå som en konsekvens av de ideologiska krockar som verkar 

finnas hos många med kreativa arbeten, så väljer man att avgränsa sig, fokusera uppgif-

ten, ägna sig åt det konkreta dagliga arbetet, utveckla sin idé och produkt med siktet 

enbart inställt på att ”lyckas”, och skalar därigenom bort besvärliga etiska krav och soci-

ala problem. Det fungerar till vardags, men kan bli besvärligt när man i vissa situationer 

konfronteras med motstridiga krav och åsikter som aktualiserar det egna ansvaret i mer 

samhälleliga sammanhang. Behovet att förbli trovärdig inför sig själv försvinner ju inte 

så lätt. Ett sätt att upprätthålla trovärdighet är förstås att vägra låta sig reduceras till en 

vara. Det är budskapet när Kristina Torell intervjuar Woody Allen: 

 

Det är skrivandet som är grundvalen för auteuren Woody Allen. Han vill inte 

åta sig att regissera någon annans manus, är inte till salu, påpekar han med ef-

tertryck. 

- Om Hollywood, eller någon annan, engagerar dig för att göra en film blir du 

som en trafikpolis. De har dig för att hålla allting igång, du förmedlar ingen 

egen artistisk vision. Mina filmer är personliga, några blir bättre än andra, 

några sämre. Men inte ens om den värsta kan man säga att den är fabrikstill-

verkad. (Torell 2003) 
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Talet om det personliga och unika kan förstås som ett svar på de utmaningar dagens 

filmregissörer ställs inför. De måste hitta strategier för att balansera mellan kommersi-

ella krav på marknadsorientering, publiksiffror och ekonomisk gångbarhet å ena sidan, 

och filmfältets mer interna kriterier kring vad som räknas som konstnärlig kvalitet å den 

andra. Många av regissörerna markerar ständigt att ekonomiska frågor är underordnade 

för en seriös, konstnärligt strävande filmare. Publikantal och intäkter i relation till pro-

duktionsbudget är definitivt det enkla måttet på framgång för en film, och det verkar 

vara svårt att värja sig från det, även om bilden kompliceras av det symboliska konsum-

tionsvärde en film tillskrivs av fältets medaktörer – i första hand filmkritiker och recen-

senter. Här, som i så många andra sammanhang, gör sig den tilltagande ekonomisering-

en och nya ekonomins krav och effekter på både produktionsformer och människor gäl-

lande. Ekonomisk framgång krävs för att befästa sin position, bara få har en så självklar 

plats i fältet att de överlever mer än en flopp. Marie-Louise Ekman har beskrivits som 

tillhörande den kategorin. Hon tog ingen större skada av att enbart tre betalande såg 

hennes film Fadern, Sonen och den helige ande år 1987 (Edman 1996). I ett sådant läge 

erbjuder uppenbarligen en etablerad position som konstnärlig filmare, med en känd 

personlighet och sedan tidigare uppvisade kompetenser, ett reellt skydd mot att räknas 

ut till skaran av mindre intressanta eller lättviktiga regissörer. 

 

Estetik och politik 

Att kraven på att framställa sig själv som ett objekt i enlighet med marknadens önskemål 

har stegrats så radikalt i senkapitalismen är en starkt styrande och reglerande diskurs, 

som bygger på och samverkar med diskurser kring individualism, och har stor inverkan 

på möjligheten att lyckas som regissör. Men vilken faktiskt effekt sådana diskurser har 

ifråga om regissörers yrkeskonstruktion är inte givet eller entydigt. Mestadels är de 

främst normerande och resulterar i uppenbara strävanden att utveckla en särart och 

därigenom avgränsa sig från andra, som i de exempel som visats tidigare. Det är fullt 

begripligt eftersom det är de villkor som gäller, skapade av såväl produktionsformer 

som massmedias inflytande (jfr Turner 2007). Föreställningar om det geniala solitära 

jaget tenderar då att reproduceras och befästas, exempelvis i form av idéerna om auteu-

ren. En aspekt av detta, från filmarnas perspektiv, är ändå att auteurpostionen ibland 

kan fungera som en motkraft mot kommersialisering och exploatering. Den som har 
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uppnått ett erkännande som riktigt uppburen regissör har lättare att själv ställa krav på 

finansierings- och arbetsvillkor och därmed skaffa sig utrymme att få göra den filmer 

man själv vill på sitt eget sätt. 

 

Woody Allen är något av ett särfall i denna bemärkelse. Han berättar att redan när han 

gjorde sin första film, Ta pengarna och stick, garanterades han fullständig frihet, och sen 

dess har överhuvud taget ingen lagt sig i hans filmskapande (Björkman 2002: 27). Kom-

binationen av att han hade skrivit en hel del för teatern tidigare, främst ägnar sig åt ko-

medier och att budgeten ständigt är relativt låg, framhålls som förklaringen till detta 

privilegium.  

 

Deklarerade uppfattningar om och iscensättande av kreativitet och skapande har också 

ett nära samband med de vidare ambitioner som man kan ha med sitt filmskapande. Den 

massiva investeringen i författaren i dagens kultur kan också fungera som ett motstånd 

mot den allt mer radikalt kommersiella filmbranschens utslätning till producent av lätt-

tuggade färdigförpackade filmer specialutformade för en färdigdesignad publik, som 

dess belackare beskriver den som. Att förse sig med en vision som en ultimat drivkraft 

för filmskapandet är ett drag som återfinns bland de flesta av de regissörer som hänförs 

till det seriösa eller konstnärliga fältet, och det svarar mot det tredje kravet enligt Sarris 

auteursteori (Gerstner 2003: 8).  Det är förstås omöjligt att säga i vilken grad filmares 

anförda visioner kan förklaras med Sarris idéer om auteuren, men som en spridd tanke-

gång och förklaringsmodell inom fältet finns den ändå där som en möjlig form av själv-

förståelse och inspirationskälla. Den återkommer ofta, både i intervjuarens frågearsenal 

och i intervjuade regissörers definitioner av sina övergripande ambitioner med filmska-

pandet. 

 

Flera exempel återfinns i en liten bok om svensk film från 1996, där Marie Edman, jour-

nalist och filmkritiker, presenterar några välkända svenska regissörer. Där berättar Da-

niel Bergman att han ”strävar efter blod, svett och skit under naglarna, en levande film”. 

Marie-Louise Ekman säger sig inte vara intresserad av att berätta historier, utan före-

drar att placera folk i absurda situationer, och anser att ”film ska sträva efter att skildra 

det nakna intellektet och ett öppet hjärta”. Agneta Fagerström-Olsson uppskattar det 

kaotiska i filmprocessen, som en tillfällets och improvisationens konstnär är det för 
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henne liktydigt med kreativitet. Stefan Jarl beskriver sig som en ensamvarg som vill 

skydda sin frihet att uttrycka det han vill, och menar att film är ett slags motstånd, en 

alarmklocka som ruskar liv i folk. Claes Lindberg lyfter upp originalitet som det mest 

akuta problemet idag och ser det som enda alternativet till kommersialiseringen (Ed-

man 1996). Bara dessa korta exempel visar att det finns en stor variation mellan hur 

man väljer att berätta om sitt skapande och om synen på filmens roll i kulturen och 

samhället. Men den gemensamma avsikten som framhålls är att göra intryck, skapa re-

flektion och debatt kring viktiga frågor i samtiden – personliga och mer sociala. Det du-

ger ju gott som uttryck för visionära idéer och ambitioner. Att stärka och upprätthålla 

sin uppfattade unicitet på detta sätt kan fungera som ett sätt att svära sig fri från kom-

mersiellt tryck och istället garantera en författarposition som är utmanande och gräns-

överskridande. 

 

I princip kan man säga att filmen politiska dimensioner består i att den öppnar upp ett 

rum mellan människor och världen, eller mellan parterna i ett samtal. För de flesta är 

kreativiteten beroende av förutsättningarna för kontroll över produktionen och av fi-

nansiering. Auteurtalets distinktion mellan konst/kvalitetsfilm och kommersi-

ell/underhållningsfilm är en aktiv rågång även i dessa uppfattningar och diskussioner 

om relationen mellan skapande och ekonomi. Det blir tydligt när Sam Shepard resonerar 

kring independentfilmen, en av de nutida benämningarna för innovativ kvalitetsfilm: 

 

– I dag används begreppet independentfilm ofta helt felaktigt. De stora pro-

duktionsbolagen har numera små separata ateljéer, till vilka de skyfflar över 

en liten del av sina pengar för lågbudgetproduktioner. Helt felaktigt: obero-

ende är oberoende. Det är ju också tanken med begrepp som ”auteur” och re-

gissörer som Godard: att skapandet av film måste vara en oberoende konstart 

precis som skrivande och måleri. I dag är filmen i stället kopplad till pengar 

och Wall Street. (Loewe 2005) 

 

Det konventionella romantiskt infärgade auteurbegreppet används då som ett motvärn, 

investeringen av den egna subjektiviteten ses som förutsättning och garant för filmiska 

kvaliteter. Men det kombineras ofta med en mer ödmjuk inställning till publikens roll i 

meningsskapandet. Regissören säger sig använda sina kunskaper om berättelsetekniker 
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för att skapa en film som kan erbjuda en intellektuell och emotionell utmaning för publi-

ken, sen släpper han eller hon taget om sin skapelse och kan bara hoppas att publiken 

kan och vill anta utmaningen och göra filmen till sin egen. 

 

      Ett sådant resonemang möjliggör även en annorlunda formulerad och mer ödmjuk 

vinkling åt frågan om produktens – i det här fallet filmens – potentiella politiska betydel-

se. Dels kan regissörens roll beskrivas i termer av en medaktör eller en mediator. Dels 

kan det ses som mer legitimt att hänvisa till vem regissören är som person i social och 

kulturell bemärkelse utan att riskera anklagelser om essentialism. Filmregi kan då för-

stås som en knutpunkt, en position, där personliga, kulturella och sociala förutsättningar 

sammanstrålar och samverkar till skapandet av det som uppfattas som en personlig stil.  

 

Att använda film för att skapa reflektion och bidra till kunskapsutveckling är en ambi-

tion som Kjell Grede hävdar att han använder sig av på ett ytterst systematiskt sätt. Han 

turnerar sedan många år runt bland högstadie- och gymnasieskolor med sin film God 

afton Herr Wallenberg, med det uttalade syftet att bidra till kunskapsutveckling kring 

innebörden av att vara människa i vårt samhälle. Han arbetssätt är att skapa ett enga-

gemang bland åhörarna genom att sätta in filmen de sett i ett vidare sammanhang, pre-

sentera historiska fakta och relatera detta till mänskliga erfarenheter. Filmens roll som 

kunskapskälla har enligt honom fördelar jämfört med konventionella skolämnen: 

 

– Ingen människa kan idag ta in all detaljkunskap som finns inom olika äm-

nen. För att kunskapen ska bli intressant krävs att den sätts i relation till hur 

man upplever det att vara människa. Samhället vi lever i är ett resultat av hur 

vi förhåller oss till våld, trygghet, egendom och försörjning. (Viklund 1995) 

 

Utsagan kan ses som ett av flera möjliga sätt att försöka undgå inplacering i underhåll-

ningskategorin. Men det finns ytterligare ett sätt att förhålla sig till sin yrkesutövning 

som på ett mer allvarligt och radikalt sätt tar avstånd från den enkla polariseringen mel-

lan europeisk visavi amerikansk filmtradition. Då tar man fasta på marxistiska och/eller 

poststrukturalistiska förståelser av kreativitet som stadgar att filmskapande är djupt 

kollektivt och intertextuellt till sin karaktär. Regissörens roll omdefinieras till att främst 

vara en förmedlare av kulturell kunskap. Det kan ta sig olika uttryck. I Latinamerika 
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finns filmrörelser som försöker arbeta demokratisk genom att ingen i teamet tillerkänns 

en överordnad roll och genom att dra in publiken i själva filmskapandet. Sådana experi-

ment har utvecklats under begreppet ”Third Cinema”, alltså som ett uttryckligt alterna-

tiv till både Hollywood och den europeiska auteurtraditionen (Wright Wexman 2003: 

12). I Sverige hittar vi kanske en viss motsvarighet hos Suzanne Osten som poängterar 

att hon överfört sina experimentella, ofta mer demokratiska, arbetsformer från teatern 

till filmen (1990: 264f). I förhållande till konventionella förståelser av vad det innebär 

att vara regissör eller att göra film i bredare bemärkelse, kan det slaget av förståelser 

och performancer sägas ha en tydlig subversiv potential.  

 

Mot bakgrund av en sådan alternativ förståelse av skapande, kreativitet och subjektivi-

tet kan man hävda att utmaningen för det regisserande jaget är att skapa sig ett utrym-

me mellan autonomi och socialt erkännande för att kunna iscensätta och upprätthålla 

sin position och sin profession. Betydelsefältet är strukturerat av å ena sidan hävdandet 

av autonomi, å andra sidan behovet av socialt erkännande inom fältet. Autonomin letar 

sig tillbaka till och aktiverar en föreställning om att skaparförmågan bygger på en per-

sonlig unik särart, vilket visar att tanken om originalitet har ett fortsatt starkt värde. Det 

förenas, hur paradoxalt det än kan verka, med en inplacering av sig själv i vidare film-

skapartraditioner bestående av starka influenser från såväl europeiska som amerikans-

ka sätt att förstå både filmer och dess skapare. Att balansera på denna ambivalenta linje 

utgör en förutsättning för begriplighet. 
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Tystnad! Tagning! 

 Filmarbetare om teamarbete och delaktighet i filmiskt konstnärligt skapande 

 

Margaretha Herrman  

 

 

 

”Enter a studio, strike a few lights, look around, listen. The place is magical. The cavern-

ous size, the high ceilings, the catwalks, the unused equipment, all contribute to the im-

pression” skriver Jean-Pierre Geuens (2000: 112). Geuens är filmlärare, jag är kulturve-

tare med begränsad kunskap om hur en långfilmsproduktion går till. Visst kan jag dela 

Geuens uppfattning om det magiska i rörlig bild projicerad på en filmduk, visst kan jag 

också tänka mig att en inspelningsplats, en studio, kan förtätas av fantasi och magi både 

när den befolkas av skådespelare och filmarbetare när den står tom i väntan på att nya 

underverk ska kreeras. Geunes är närmast lyrisk i sin beskrivning av den obefolkade 

inspelningsstudion. Studion är inte enbart en tom container, den är en plats som kan 

fyllas av skapande, en plats där fantasin kan flöda och där drömmar kan levas ut (ibid.).  

 

Jag har fått tillträde till det ”allra heligaste”, till studion och en pågående långfilmsin-

spelning.1 Ska jag också få ta del av det magiska? Min närvaro som observatör är nog-

samt planerad och jag har blivit insläppt i studion i skiftet mellan två tagningar. Jag har 

fått instruktioner om att inte störa. Valet av besöksdag och möjligheten att göra en ob-

servation har passerat inspelningsledningen och de har bestämt när jag får komma. Idag 

är det inga känsliga scener som skall spelas in. Det är inte heller alltför många statister 

på plats, vilket gör att det inte är lika trångt om utrymme som vid tidigare inspelnings-

dagar. I studion råder febril aktivitet. Det är inte helt lätt att hitta ”magin”. Mitt första 

intryck är snarare att det är mörkt, kaotiskt, att det är ett begränsat utrymme belamrat 

med teknik (sladdar, belysning, monitorer, stativ osv.) och att de flesta har bråttom. De 

bär, de pratar, de springer, de flyttar lampor, flyttar väggar, hissar upp lampkronor, drar 

sladdar och kablar, bär möbler – allt i en intensiv brådska. Några nickar en hälsning när 

de ser mig, någon säger hej. Jag försöker att inte vara i vägen. Det är inte helt lätt. Jag 

                                                 
1 Denna text bygger på material presenteterat i en tidigare forskningsrapport, Filmarbetare – yrkesval och 
lärande i arbetslivet (Herrman, 2008). Texten är delvis omarbetad med vissa nyskrivna avsnitt.  
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försöker skaffa mig en överblick. Vad händer och vilka är de olika personerna – de som 

springer, de som står i grupper och pratar? Vem som är vad, det vill säga vilken funktion 

den person som finns i studion har på inspelningsplats, är inte helt enkelt att snabbt av-

göra. Vissa funktioner är givetvis mer lättplacerade än andra. Vilka som är skådespelare 

avslöjas av att de inte springer. De är snarare föremål för uppmärksamhet både av 

sminkösen som kommer med sin korg full av smink och borstar och av kostymören som 

rättar till klädedräkter. Ljudteknikerna går att lokalisera via att de bär hörlurar, ett 

knippe sladdar och att de cirkulerar runt ett mixerbord. Fotoansvariga blir tydliga i att 

de micklar med kameran, pekar på lampkronan som de behöver hjälp att sänka ner, att 

de kontrollerar i monitorn. Bortsett från dessa tekniker, maskören och kostymören finns 

det ytterligare ett tjugotal personer fullt upptagna med att exempelvis sänka lampkro-

nan, hämta eller lämna saker, dra nya kablar eller instruera någon eller några. Vem som 

är regissör framgår efter en stund. Det är den person som står i centrum av en grupp 

som diskuterar. Så småningom förstår jag att kvinnan i gruppen är scripta och att de 

övriga två är inspelningsledaren och chefsfotografen. De pratar, pekar och tittar växelvis 

i monitorn. Lampkronan i den lägenhet som byggts upp inne i studion hissas upp och 

ner. Tydligen måste den justeras till nästa tagning. Någon form av problem är det och jag 

kan snarare känna att det finns en irritation i luften än magi. När jag efter detta studio-

tillfälle intervjuar en av de filmarbetare som tillhört en av dem som ”sprang” förklarar 

han situationen för mig så här: 

 

Vid tystnad, tagning… då blir det tvärtyst, men under tagning kanske man tit-
tar varandra i ögonen och inser att detta måste man ändra på och då vet man 
att direkt efter tagningen… ja, då drar man igång. Vi måste ju vara förberedda 
på precis vad som helst! 

 

Vad jag inte hade var ett tränat öga att se det de andra såg, det vill säga att det var  ”pro-

blem” under tagningen. Filmarbetarna såg det och därmed visste de också att de hade 

mycket att göra inför den tagning som därefter skulle följa och det som skulle göras mås-

te ske snabbt för att inte sinka inspelningstempot. När problemen verkar har retts ut och 

inspelningsledaren markerar tid för tagning igen förändras hela scenariot. Allt spring 

avstannar och alla intar sina platser. Tystnaden blir ytterst märkbar och förväntansfull. 

Vid ”Tystnad, Tagning” rullar inspelningen igång. Under mina timmar på inspelnings-

plats kan jag följa i stort sett samma mönster som ovan beskrivits. Under det att de olika 
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scenerna spelas in är det stark koncentration. De som ska röra sig, ljudtekniker med 

bom, fotografen med kamera och skådespelarna, gör givetvis det. Alla andra är stilla. När 

inspelningsledaren kommunicerat (ordlöst) med regissören och man därefter bestäm-

mer att tagningen är färdig (och efter tack från inspelningsledaren) förbyts allt i hast. 

Pendlingen mellan total koncentration och ett visst lugn och en febril och kaotisk aktivi-

tet är slående.  

  

I ett senare skede av inspelningsprocessen fick jag följa inspelning på location, det vill 

säga på annan plats än i studio. Inspelningsplatsen var vid detta tillfälle utomhus och i 

anslutning till en av inspelningsortens krogar. Det är snöstorm. I manus står det höst-

kväll. Scenen tas en sen februarikväll. Statister och skådespelare är på plats. De ska age-

ra personer i en krogkö. Scenen skall också visa skottlossning med personskador som 

följd. Polisbilar och ambulans har hyrts in och står parkerade. Förutom ett tjugotal sta-

tister och några skådespelare är stora delar av inspelningsteamet närvarande, fotoav-

delningen med fotografer, ljud- och ljustekniker, regiavdelningen med regissör, inspel-

ningsledare och scripta, scenograf med assistenter, attributör, maskör med assistent, 

kostymör med assistent, inspelningskoordinator, vapenexperter och övriga filmarbeta-

re. Över trappan där inspelningen äger rum har scenografiavdelningen riggat en bygg-

ställning med presenningar som skydd för blåst och yrsnö. Teamet är iklädda full vin-

terutrustning med tjocka jackor, mössor och vantar. De kämpar tappert för att hålla 

ovädret borta från kameralinsens vakande öga. Teamets medlemmar intar sina platser 

hela tiden beredda att rycka ut till vad som än kan behövas, presenningar som ska spän-

nas, snö som ska sopas ur bild eller ”blodpåsar” som ska hämtas. Mellan tagningarna, 

under den korta tid som behövs för att fotografen ska hinna rigga kameror för en ny 

bildvinkel, maskören sköta sårskador eller regissören ge scenanvisningar, försöker alla 

som inte just då har en syssla att sköta att värma sig i ett litet begränsat utrymme inom-

hus.  

 

 

Det oförutsägbara  

 

Snöstorm på ”fel” dag är en av alla de oväntade händelser som kan drabba en långfilms-

inspelning, problem som inte alltid går att förutse. Varje inspelningsdag, en bra sådan, 



93 

 

spelas mellan en till tre minuter film in. Varje produktion har några reservdagar för de 

tillfällen inspelning inte är möjlig, för omtagningar eller för scener som kanske tillkom-

mer på regissörens begäran. Med tanke på att en normal svensk långfilmsproduktion 

kostar mellan 15 och 25 miljoner kronor är varje minut en dyrbar historia där varje in-

spelningsdag kan räknas i kostnader av ett eller flera hundra tusen kronor. Varken sce-

nen med krogkön eller problemet med taklampan i studion är undantag från det oförut-

sägbara. Den planering och logistik som ligger bakom en enda scen är omfattande och 

kräver månader av förberedelsearbete. Trots planering kan mycket gå fel. Seger & 

Whetmore (2004) som intervjuat amerikanska filmarbetare beskriver filmmakandet 

eller filmproduktion som en konfrontation mellan konstnärliga intentioner och ekono-

miska realiteter. De konstnärliga intentionerna för till exempel en specifik scen kan få 

stryka på foten för att den tänkta lösningen är för kostnadskrävande, alternativt genom-

förs inspelningen på det sätt som önskas medan annat får förkastas istället. Filmproduk-

tion är, som en fotograf uttrycker det: ”Konsten att kompromissa… man har sina visio-

ner, man har sin första tanke… men det går inte för de pengarna eller den tiden finns 

inte. Ja, då gäller att göra det i alla fall och det kanske blir precis lika bra!”. 

 

Fotografens, liksom övriga filmarbetares, utsagor visar den komplexitet och de förhand-

lingar och ställningstaganden som filmproduktion utmärks av. Det finns alltid närvaran-

de valmöjligheter där hänsyn tas till konstnärliga, tekniska eller ekonomiska aspekter, 

överväganden måste göras. Att en snöstorm kan fördyra en produktion eller på annat 

sätt sätta käppar i hjulet för en produktionsprocess är tämligen självklart men det är 

också så att en liten detalj som en lampkrona, vilken måste vara i bild på exakt samma 

nivå i olika tagningar med olika vinklar, kan ställa till bryderi, kan kosta extra tid för ju-

steringar och sinka arbetet på ett sådant sätt att de dagstagningar man planerat för inte 

går att genomföra. En inspelning innebär att det finns tusentals detaljer som måste fun-

gera och det oförutsägbara förklaras som helt enkelt inte planeringsbart.  

  

Några veckor efter det att scenen med krogkön spelats in intervjuar jag produktionens 

A-fotograf.2 Han hänvisar i sin beskrivning av de villkor som inspelningsprocesser inne-

                                                 
2 Ett filmteam kan delas upp i administratörer/organisatörer (producent, inspelningsledare, scripta m.fl) 
och kreatörer (scenografi, foto, mask, kostym med flera). Resurspersonal finns i form av assistenter, cate-
ring, chaufförer osv. Chefsfotografen, eller A-fotografen, är enligt Kindem & Musburger (2005), den som 
har den övergripande kontrollen över filmens ljussättning och bild, eller det kreativa användandet av en 
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bär till den scen och den tagning i snöoväder som inledningsvis refererats. Den berättel-

se som följer kan med Orrs (1996) terminologi beskrivas som en ”war story”3, det vill 

säga en berättelse om kamp mot problem som exempelvis den oväntade snöstormen 

innebar (se även Thornton Caldwell 2008). Fotografen förklarar situationen som följer:   

 

Och då kom vi på det här att vi spänner upp en presenning över alltihop och som tur 

var kunde vi få fram tillräckligt mycket presenningar på kort tid och då måste man 

vara flexibel och det är likadant i krig… gör fienden nåt som man inte planerat för då 

måste man tänka om… Hur gör man då? Ja, då måste man tänka om. Här är det precis, 

ja, exakt samma sak…. man pratar ju och diskuterar… har krigsråd i princip och då 

bollar man ju bara idéer… hur kan vi fixa fram och lösa det akuta problem som dykt 

upp… på bästa sätt. Ibland kan ju lösningen vara att vi skiter i att filma… för den skå-

despelaren har vi där och där och detta kan vi flytta… vi micklar och stryker för att 

det är helt omöjligt att filma just då om det störtregnar och haglar och vi ska ha sol-

skensbilder.  

 

Reservplaner och flexibla lösningar tycks ha högsta aktualitet för filmarbetare. En 

kommersiell långfilmsproduktion har en inspelningstid på ett par månader. Det finns 

givetvis variationer beroende på exempelvis storleken på budget, på val av teknik, for-

mat eller genre. Under den tid inspelningen löper kan mycket inträffa trots noggrann 

planering. Även om fotografen som citeras ovan har varit med om liknande störningar i 

inspelningssammanhang tidigare är situationen ändå att betrakta som unik. Likafullt är 

det unika och oväntade något självklart. Ovanstående berättelse är ett sätt att beskriva 

en problematisk situation och påvisa hur en sådan kan hanteras. Berättelsen, som ovan 

presenterats, är en av många, alla framberättade för att visa komplexa produktionsvill-

kor, hur problem i inspelningsvardagen kan överkommas och hur vardagen organise-

ras. Fotografen tarkrigsmetaforer till sin hjälp för att ge perspektiv på den uppkomna 

situationen och menar att ”det bara finns en sak som är svårare att planera [än en 

filminspelning] och det är krig”. När akuta problem kräver sin lösning kallas ”krigsrå-

det” in, ett råd som kan bestå av producent, regissör, scenograf eller av andra för situa-

                                                                                                                                                         
filmkamera. Denne arbetar mycket nära regissören för att skapa den rätta ljussättningen och stämningen 
och kameratäckning för varje enskild scen/bild.     
3 ”Once war stories have been told, the stories are artifacts to circulate and preserve. Though them, expe-
rience becomes reproducible and reusable. At the same time, each retelling is, in a sense, a re-
representation” (Orr 1996: 126). 
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tionen betydelsefulla aktörer. ”Fel” väder kan kullkasta hela inspelningsplanen och 

därmed fördyra produktionen. Vid risk att ”paja planen måste man improvisera 

snabbt… Hur fixar vi det här?”  

 

Soila-Wadman (2003) som liksom jag själv gjort en studie av en spelfilmsproduktion, 

har också noterat det flitiga nyttjandet av ord som exempelvis kaos, cirkus, tivoli och 

slagfält4. De ibland kaotiska intryck man kan få på inspelningsplats bekräftas under in-

tervjuer:  

 

Man gör precis vad man kan för att lösa problem och det är väl då det kan se 

lite yrt ut… när folk springer omkring och donar och fixar och ordnar, drar 

kablar och byter möbler… så visst… jag förstår att folk som kommer utifrån 

funderar över vad vi håller på med!  

 

I samtalet med ovan citerade filmarbetare framgår hur teamets medlemmar förhåller 

sig till sin uppgift. Att alla alltid springer förklaras med att en produktion är dyr och det 

gäller att få allt att fungera, att alla vet var de har sin utrustning, att alla gör sitt. Att in-

spelningsplats ibland är liktydigt med krigsskådeplats är uppenbart och framgår i flera 

intervjuer. ”Kaos” och problemlösning är dock, enligt filmarbetarna, en del av filmarbe-

tets tjusning. Det är en del av filmarbetets praktik och problematik, en oförutsägbarhet 

som fascinerar och ställer krav på att kunna hantera en mängd mycket skilda villkor.     

 

 

Utgångspunkter 

 

Fotografen, liksom övriga intervjuade filmarbetare5 beskriver i många fall sin yrkesvar-

dag och yrkestillhörig genom anekdoter. De beskriver sitt arbete, sin kunskap och sina 

                                                 
4 Kaos och slagfält förklaras i artikeln. Hänvisningar till cirkus och tivoli rör i de flesta fall beskrivningar av 
filmarbetarnas nomadiserande tillvaro på olika inspelningsplatser runt om i Sverige. 
5 Sju personer med olika yrkesfunktioner är intervjuade. Deras utsagor är inspelade på band, banden är 
transkriberade och utsagorna analyserade. Förutom regelrätta intervjuer har jag fört kortare eller längre 
samtal med ett stort antal personer som arbetar i och runt inspelningen. Jag har också varit på plats vid ett 
par produktionsmöten och vid några inspelningstillfällen både i studie och ute på location (annan plats än 
studio). De jag intervjuat är filmens producent, filmens A-fotograf, produktionskoordinator, scenograf, 
FAD-funktion (first assistance director, eller inspelningsledare) samt ansvariga för mask och kostym. Det-
ta urval innebär givetvis att ett relativt litet antal, sju personer, av ett inspelningsteam på drygt fyrtio per-
soner. Informanterna är tillfrågade om bakgrund, om sitt arbete under en inspelningsprocess och hur de 
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erfarenheter men lyfter också fram exempel baserade på vad andra filmarbetare erfarit 

och som de i sin tur berättat om. Deras utsagor tolkas här som berättelser om arbete sett 

i termer av narrativer, vilka har som syfte att skapa identitet och men också att bevara 

och distribuera kunskap (se Orr 1996). Dessa berättelser kan också förstås som diskur-

siva praktiker (se Negus 2003) inom vilka filmarbetarna skapar mening med sitt arbete, 

sin yrkestillhörighet och filmarbetets innehåll. Filmarbetarnas beskrivningar av sin yr-

kesvardag har, vill jag mena, identitetsskapande och meningsskapande syften genom att 

de lyfter fram vardagserfarenheter.  

 

De viktigaste frågorna vid starten av min undersökning var, i bred bemärkelse, att förstå 

motiven för arbete inom filmproduktion, filmarbetares vardagsvillkor, krav på hant-

verkskunnande, karriärmöjligheter, villkor för samarbete, potential för konstnärliga 

ambitioner etcetera. De frågor jag ställt informanterna var öppna och tematiska, syftan-

de till större möjligheter till friare uttryckssätt för att kunna tala om arbetet och dess 

villkor på egna premisser. Genom de intervjuer och samtal jag genomfört med filmarbe-

tare delaktiga i en långfilmsproduktion (här kallad Produktionen) har jag fått ta del av 

många berättelser som lyfter fram varje produktions speciella problematik, skillnader 

och likheter mellan olika produktioner men också hur speciella arbetsvillkoren för en 

filmarbetare är och hur särskild filmarbetaren anser sig vara som person (se Herrman 

2008). Anekdoterna utgör ett slående inslag i beskrivningarna av hur filmarbetet går till, 

vilka problem som kan uppstå (som till exempel hur en oönskad snöstorm kan hante-

ras), vilka överväganden som måste göras, hur ett team bör fungera, hur en regissör bör 

arbeta och så vidare. Man ”berättar fram” sin kunskap (Soila-Wadman 2003: 125). Dessa 

berättelser om filmarbetets praktik visar hur filmarbetarna skapar, bevara och ordnar 

sitt arbete utifrån den yrkeskunskap de har.  

 

Problemlösning tillhör vardagserfarenheterna och tillskrivs filmarbetets positiva och 

utmanande sidor. En av filmarbetarna uttrycker detta som att: ”Det är en utmaning i alla 

produktioner… det är… i den enklaste variant finns en utmaning”. Det filmarbetarna pe-

kar på är variationen, och som tidigare framgått det ständigt närvarande oförutsägbara. 

”Det händer alltid nya saker, man träffar nya människor och villkoren är aldrig lika”. Ar-

                                                                                                                                                         
samhandlar med övriga i teamet. Intervjuerna är gjorda på plats i inspelnings- och arbetslokalerna. Jag 
utöver dessa intervjuer gjort observationer på plats men har också läst två manusutkast varav det sista 
var en reviderad upplaga färdigställd strax innan inspelningsstart. 
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betsgången är inte given. Det kan vara vädret som ställer till bekymmer, teknik som 

måste trimmas, sårskador som måste se naturliga ut, kläder som ska patineras eller stu-

diobyggen som ska fungera. Många problem är tekniskt/praktiska medan andra utma-

ningar ligger på det psykologiskt/sociala planet eller det konstnärligt/kreativa.  

 
I denna artikel har jag valt att främst fokusera frågeställningar som berör hur film-

arbetare med olika yrkestillhörigheter resonerar om möjligheter att som kollektiv eller 

som individer uttrycka kreativa eller konstnärliga idéer6. Frågan är vilket utrymme de 

får, eller tilldelas, för att uttrycka de egna konstnärliga eller konstskapande intentioner-

na. En ytterligare infallsvinkel är filmarbetarnas beroende eller oberoende till varandra i 

inspelningssituationen. Av intresse här är också hur filmarbetarna resonerar om samar-

bete generellt men givetvis också relaterat till möjligheten att bidra till det filmiska ut-

trycket. Inledningsvis kommer jag att redogöra för ”olikhetens särskilda betydelse”, det 

vill säga hur filmarbetare resonerar om den bransch de arbetar i och om teamarbetets 

villkor. Konstruktionen av team har betydelse för hur filmarbetarna uttrycker sin delak-

tighet i filmskapandet, teamet utgör den organisatoriska ram inom vilken filmarbetaren 

skall verka. 

 

Genom observationer och intervjuer vill jag få en bild av hur en inspelning är uppbyggd, 

både personellt och logistiskt, men jag vill också skapa mig en bild av filmarbetarnas 

eventuella beroendesituation till varandra och om detta beroende, eller möjligtvis obe-

roende, har inflytande på kreativa och konstnärliga möjligheter och intentioner. Min 

frågeställning är på vilket sätt teamets olika medlemmar, och då främst de som kan be-

skrivas som filmens kreatörer – scenograf, maskör, attributör, fotograf och kostymör 

anser att de kan bidra till en kommersiell films konstnärliga kvaliteter. Jag väljer här att 

se filmproduktion som konstskapande där inte enbart filmarbetarnas hantverkskun-

nande är av betydelse utan också deras delaktighet i den skapande processen. En sådan 

utgångspunkt reser frågan om vem, eller vilka, som ”skapar” filmen och hur detta ska-

pande tar sig uttryck, men också vems eller vilkas intressen som väger tyngst i denna 

                                                 
6 Då intervjuerna med filmarbetare i Produktionen är få till antalet har jag försökt att hitta berörings-
punkter mellan hur filmarbetarna i den produktion jag studerat och hur andra filmarbetare med likartad 
position resonerar. Det finns få studier om filmproduktionsprocessen, det vill säga filmarbetarnas praktik, 
åtminstone när det gäller svenska förhållanden. Jag har därför som jämförelse valt att lyfta in en del reso-
nemang från studier där man intervjuat amerikanska filmarbetare, väl medveten om att svenska och ame-
rikanska inspelningstraditioner och förhållanden är olika.   
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process? Inte sällan förmedlas bilder där regissören tillskrivs exklusiv auktoritet och 

tilldelas rollen som den mest betydelsefulle för filmens konstnärliga gestaltning. Det 

sättet att förklara regissörens inflytande har bärighet till filmvetenskapliga studier, det 

vill säga till studier av filmiskt innehåll där filmens tillblivelse och regissörens insatser 

tolkas utifrån den färdiga filmen. Jag väljer i denna studie att istället fokusera processen; 

hur olika filmarbetare resonerar om den arbetsgång och de relationer som uppstår dem 

emellan, något som enligt filmarbetarna är av stor betydelse. Hur blir egentligen film 

till? Är filmskapandet enbart avhängigt regissörens viljeyttringar och insatser eller kan 

man se den färdiga filmen som ett resultat av en kollaborativ verksamhet där inte enbart 

regissören förstås som nödvändig för filmens slutresultat och kvalitet? Det senare per-

spektivet inbjuder till studier av arbetsprocessen och de traditioner som finns bakom 

och i en filmproduktion.  

 

 

Olikhetens särskilda betydelser 

 

I samtal med de filmarbetare som deltar i Produktionen har jag fått ta del av många likar-

tade berättelser. Det finns en hög grad av samstämmighet i hur de beskriver produk-

tionsvillkor och yrkesförutsättningar. Återkommande markerar de att filmbranschen 

och filmarbetare skall förstås som annorlunda än andra branscher och yrken. För att 

klargöra skillnaderna görs jämförelser med annan produktionsindustri men också med 

att vara forskare, till exempel med en intervjuarens arbetsvillkor. I förtydliganden ingår 

allt som oftast beskrivningar av vad filmarbetet och filmarbetaren inte är – de är inga 

vanliga hantverkare, industriarbetare eller forskare. Sådana beskrivningar tjänar, som 

jag ser det, möjligheten att skapa distinktioner mellan ”vanligt arbete” och ett filmarbe-

te. Dessutom finns i intervjuerna tendenser att upphöja de konstnärliga inslagen i 

filmarbetarhantverket till något alldeles särskilt, vilket i sin tur får filmarbetaren att 

framstå som unik och filmarbetaryrken som eftersträvansvärda eftersom de är så speci-

ella. Detta att ständigt poängtera det annorlunda och därmed det som skiljer filmarbetet 

från det vardagliga och ”vanliga” ger uttryck för ett särartstänkande med starka behov 
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av särskiljande. Filmarbetare är inte vilka som helst, de är inte som andra. Några ledtrå-

dar till särarten7 ges i hur man pratar om ”typen” filmarbetare:  

 

Filmarbetare och filmskapare är oftast en viss typ av människor. /…/ Det 

krävs en speciell energi för att orka jobba i den här branschen. För mig är det 

ju normalt… jag jobbar i den här industrin, men det är en speciell typ av indu-

stri som är väldigt glamouriserad fast att folk bara ser slutändan av den och 

det är det som alla tycker är roligt inklusive mig själv… men däremot älskar 

jag processen. Det ger mer för mig än att se slutresultatet /…/ man brinner 

för det… varför skulle man annars jobba non-stop? 

 

Att filmbranschen för utomstående betraktare (men kanske också bland filmmakarna 

själva) är glamouriserad är ingen överdrift. I intervjuerna finns försök att tona ned den 

delen för att istället lyfta fram arbetsprocessen och hantverket som det väsentliga och 

som skäl för arbetet med film. Kanske är dessa förtydliganden ett sätt att framstå som 

mer seriös och mindre glamourös. Om jag tolkar filmarbetarna rätt är det i arbetet som 

specifika kompetenser kommer till sin rätt. Begäret till ett arbete i branschen och där-

med delaktigheten i ett åtråvärt filmskapande utgår från det produktiva arbetet, inte 

nödvändigtvis från branschens strålglans. Att definiera arbete på detta sätt möjliggör en 

åtskillnad mellan att arbeta i branschen och branschen som fenomen. Att filmbranschen 

av andra kan betraktas som glamourfylld och upphöjd kan så vara, men det är inte orsa-

ken till varför informanterna säger att de sökt sig dit, åtminstone vill de inte påskina det. 

Arbetet i filmbranschen är inte ett av flera alternativ. Det är det enda alternativet. 

Filmarbetarna har sökt sig till branschen på grund av sitt genuina intresse, sina lämpliga 

egenskaper, inte för ekonomisk vinning eller chansen att vinna guldbaggar. Kan arbets-

processen dessutom förklaras som något som också kräver en speciell energi, och där-

med är färgad av hårt arbete, kan glamouren förpassas till slutprodukten och behöver 

inte ha direkt betydelse här och nu. Det är inte för att sola sig i glansen, utan på grund av 

                                                 
7 Särtartstänkande är inte unikt. I de studier av hur vård- och omsorgspersonal resonerar om sitt yrkesval 
och yrkets krav på särskilda företräden och egenskaper finns ett likartat resonemang (Se Herrman 1996, 
1998). Både filmarbetare och vård- och omsorgspersonal hävdar kallet till yrket. Högberg (2007) visar i 
sin studie av kvinnliga producenter hur dessa hänvisar till att de besitter särskilda kvaliteter viktiga för 
producentyrket, likväl som att de hävdar att de är manade eller kallade till sin yrkesutövning. Det finns 
skäl att anta att filmarbetare och vård- och omsorgsarbetare knappast är de enda yrkesgrupperna som 
hävdar särart utan att sådan självförståelse och finns i andra grupperingar i yrkeslivet.   
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passionen till filmen som konstform, som filmarbetaren är på plats. Det förklarar möj-

ligtvis den hängivenhet filmarbetarna ger uttryck för, eller är i alla fall ett normerat sätt 

att tala om jobbet.  

 

När filmarbetarna berättar om skillnader mellan olika produktioner, både sådana de har 

erfarenheter av själva och vad de hört berättas av andra filmarbetare, ger de samtidigt 

yrkesvillkoren en komplexitet, vilken förstärker bilden av särskildhet och utvaldhet. 

Olikheterna tjänar dessutom som påminnelse om att arbetsvillkoren inte ska betraktas 

som rutiniserade eller monotona, samtidigt som filmarbetaren därmed framstår som 

flexibel och anpassningsbar med kunskaper och erfarenheter hämtade från många olika 

sammanhang. Detta gör knappast bilden av särskildhet och utvaldhet mindre betydelse-

full. Olikheterna tillskrivs typen av film och teamets konstellation, men också det filmis-

ka innehållet och därmed den ton som filmen ska förmedla. 

 

Larsson (2003) visar via intervjuer med kulturarbetare inom film hur dessa resonerar 

angående filmisk ton. Atmosfären av känslor och förmedlandet av detta ses som det 

primära i skapandet: ”Filmens audiovisuella berättarmedel måste nyttjas på ett sådant 

sätt att de förmedlar, eller talar till sin publik” (ibid. s. 42). Detta sätt att resonera känns 

igen i intervjuerna också i min studie. När den filmiska tonen varierar menar också Pro-

duktionens filmarbetare att de måste anpassa sig därefter: ”Det är ju en jäkla skillnad på 

det här mörka som vi nu gör och en romantisk komedi”. Romantiska komedier kräver, 

enligt informanten, inte lika mycket som det drama med verklighetsbakgrund som Pro-

duktionen är tänkt att förmedla, men oavsett genre måste produktionsförhållanden an-

passas till den ton manus förmedlar.  

 

Varje ny produktion är en omställningsprocess. I Seger & Whetmore (2004) citeras pro-

duktionsdesignern Scarfiotti, vilken menar att varje film är att betrakta som en helt ny 

värld, en värld som måste upptäckas och ges en egen stil. Även om Scarfiotti och filmar-

betarna i Produktionen inte uttrycker sig på exakt samma sätt utgår jag ifrån att de avser 

likartade förhållanden, att varje produktion är särskild till sin karaktär. Eftersom varje 

manus är olika innebär detta att filmarbetaren alltid måste börja om på nytt (Jfr Barn-

well 2004: 19). Det nya är en del i det hela. Arbetsdagarna är föga standardiserade. En 

annan aspekt är att, trots olikheter, betona arbetsuppgifternas likhet, det vill säga att 
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betona kraven på hantverksskicklighet. Varje produktion kräver detta men villkoren för 

utövandet skiftar. Hantverket innefattar förvisso rutin men sammanhanget kräver att 

denna rutin alltid prövas på nytt, att behärska villkoren och förutsättningar för varia-

tion, att acceptera flexibilitet.  

 

 

Att nå det gemensamma målet 

 

I berättelserna om filmarbetarens och filmarbetets villkor ryms variationer, villkor delas 

i ständigt skiftande förutsättningar. Dock är alltid målet ett – att producera filmen. 

Filmarbetarna investerar i sitt stora intresse – att skapa film. De uttrycker ett personligt 

engagemang, vilket kan tolkas som en förutsättning för att kunna nå konsensus om hur 

målet – filmen, eller annorlunda uttryckt, det konstnärliga innehållet – skall definieras. 

När de pratar om produktionsförutsättningarna är det tydligt att de ser sig som en del av 

ett kollektiv, ett slags vi, som tillsammans borgar för filmens kvalitet. Talet om det kolla-

borativa fick mig att fundera över hur det går till när ett vi eller en tro på ett gemensamt 

projekt etableras och detta samtidigt som varje filmarbetare hävdar sin speciella särart, 

sin unika hantverkskompetens och sina särskilda förmågor. Jag tolkar filmarbetarna 

som mycket hängivna sitt arbete, men vill de göra samma film?    

  

Ett sätt att tänka runt förutsättningar för en gemensam målbild utgår från att medarbe-

tare i ett team skapar en gemensam projektion om det projekt de ingår i, om dess syfte 

och mål. I en filmproduktion ska olika erfarenheter och viljor mötas – optimalt sett ska 

allas förmågor och kunskaper kunna utnyttjas maximalt för att nå resultatet, en film av 

god kvalitet. I intervjuerna framgår vissa gemensamma ställningstaganden som till ex-

empel den att den produktion man nu spelar in, och som har ett tungt dramatiskt inne-

håll, reser krav på ett särskilt förhållningssätt. Detta gäller inte enbart skådespelarnas 

villkor utan är minst lika giltigt för dem som arbetar bakom kameran. Manus kan be-

skrivas som produktionens minsta gemensamma nämnare, allas utgångspunkt, även om 

inte alla har ett absolut tolkningsföreträde till hur detta skall iscensättas bild- och ljud-

mässigt. Manusberättelsens ton tycks ändå kräva någon form av följsamhet av alla, inte 

enbart för dem som tar regi utan för hela inspelningsteamet, både bakom och framför 

kameran. Om manus förstås som utgångspunkt för filmarbetet gäller för produktions-



102 

 

ledningen att definiera vilka konsekvenser denna text får för medarbetarnas sätt att för-

hålla sig och agera.  

 

För att förstå hur enighet om filmisk ton kommer till stånd har jag utgått från den ge-

mensamma uppstart som inleder Produktionens inspelningsperiod, det första gemen-

samma möte, vilket samlar och förbereder alla medarbetare för själva inspelningspro-

cessen. Vid detta tillfälle förmedlar produktionsledningen (som kan bestå av producent, 

regissör och inspelningsledare) sin syn på hur inspelningen bör genomföras. De ger sin 

bild av tillvägagångssätt, filmiska idéer och stämningar nödvändiga för att nå det resul-

tat som eftersträvas. Detta sätt att organisera en inspelningsperiod medverkar troligtvis 

till att integrera Produktionens medlemmar, skapa en ordning för inspelning och att so-

cialisera filmarbetarna in i en önskad struktur där alla förväntas gå åt samma håll. Led-

ningens uppgift är att försöka skapa ett fungerande team, att medverka till en tillitsfull 

atmosfär mellan medlemmarna i teamet men och till att teamet delar uppfattning om 

produktionens mål. 

 

Seger & Whetmore (2004) menar att den mest betydelsefulla uppgiften i uppstartsske-

det är att kunna förmedla en samfälld vision till samtliga medarbetare. Varje person i 

teamet måste ha förmåga att ”se” samma film. Alla ska dela samma föreställning om slut-

resultatet och hur detta nås. Kanske kan denna intention att skapa förutsättningar för ett 

specifikt seende också förklaras som att: ”När tankens styrning fokuseras framstår det 

som en önskan om att få styra såväl hjärna som hjärta”, det vill säga att målstyrning ock-

så innefattar en känslostyrning (Salzer-Mörling 1998: 141), en styrning som bäst uppnås 

genom att appellera till endräkt, samarbete, team och delade villkor. Teamets medlem-

mar ska inte enbart utföra sina arbetsuppgifter efter anvisningar utan också tro på pro-

jektet och känna för vad de gör, eller åtminstone låtsas tro på att spelet är på riktigt och 

bete sig därefter (Se Bauman 1999: 56). Tron på projektet blir den vision, den målbild, 

som teamet kan använda som projektion för hur framtiden kommer att gestaltas, den 

bild som styr hur de olika aktörerna ska investera i processen (Se Idvall 2003: 159).  

 

Om Produktionens uppstart betraktas som en initiationsrit finns det skäl att diskutera 

inte enbart trevlighetsfaktorn vid en sådan sammankomst, utan också att denna har 

andra funktioner. Reimers (1995) intresserar sig för ritens legitimerade funktion av 
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grundläggande värden och menar att en av ritens främsta innebörder är att integrera 

dem som deltar i detta för alla gemensamma. Den kick-off som inspelningsstarten före-

gås av har en rituell funktion, att den fungerar som passagerit.8 Genom att samla filmar-

betarna tas ett gemensamt avstamp både i termer av social grupp, som team och som 

individer med specifika positioner. Konstruktionen av team som arbetsmodell förbere-

der för sammanhållning och familjekänsla. I och med att teamet blir till, blir också 

filmarbetaren medlem i en ny social gruppering. När inspelningstiden är slut återförs 

filmarbetaren till det normala sociala livet. Passageriten definierar på sitt sätt inspel-

ningsperioden. Den ger den en start och ett avslut och blir ett verktyg att förklara kon-

struktionen av ett ”vi”. Den ger också bidrag till förståelsen av den i intervjuer åter-

kommande familjemetaforen – filmarbetarnas återkommande hänvisningar till teamet 

som en familj som lever tätt tillsammans och som står i en beroendeförhållande till var-

andra. Genom kick-off samlas filmarbetarna i ett formaliserat, ritualiserat sammanhang 

där de tilldelas roller, förevisas handlingsutrymme (om hur manusberättelsen skall tol-

kas och hur de ska förhålla sig, om arbetsdelningens villkor och så vidare.). När filmar-

betet avslutas och större delen av teamet löses upp går teamets medlemmar tillbaka till 

det vanliga sociala livet och den tillfälliga filmfamiljen löses upp.  

 

Att filmfamiljen också ska förstås som annorlunda det ”vanliga” livets familjebildningar 

och vardag är tydligt. Utanför filmfamiljens hägn hämtas andra intryck och erfarenheter 

än de en inspelningsprocess erbjuder: 

 

För det handlar ju om att få stimulans från människor som inte håller på med 

film. Det är jätteviktigt för jag tror att man blir oerhört insnöad. Jag tror att 

skygglapparna sluter sig mer och mer.. och det är farligt. Det är viktigt för 

både hjärta och hjärna att man träffar människor som tar ned en på jorden 

igen och som talar om för en att detta är inte det viktigaste! 

 

I Soila-Wadmans avhandling (2003) refereras till en regissör som resonerar i termer av 

postproduktionsdepression, något som kan upplevas av teamets medlemmar när pro-

duktionsprocessen är avslutad. De har då levt mycket nära varandra under ett antal in-

                                                 
8 Antropologen Leach (1968) framhåller att riter skapas för det sociala livet, utan riter skulle all ordning 
upphöra. Genom riten försöker vi att skapa avbrott i det sociala livet. Därmed ges möjlighet att mäta tiden.  
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tensiva veckor och de kan därför ha mer eller mindre svårt att gå tillbaka till ett ”vanligt” 

civilt liv. Diskussionen ”efter inspelning” visar möjligtvis att det finns ett behov av ett 

lika ritualiserat uttåg ur produktionen som ingång i den, att en produktion som startar 

med en kick-off också behöver ett tydligt avslut. 

 

 

Att uppträda som ett vi  

 

Den gemensamma hållningen är, enligt filmarbetarna, att betrakta som ett stöd för att 

kunna driva den konstnärliga processen. För att nå detta behövs ett sammansvetsat 

team, att alla vet sina uppgifter och att det finns en tillitsfull stämning i teamet. Det är 

alldeles uppenbart att det finns en strävan att skapa en trygg och respektfull atmosfär 

som tillåter kreativt sökande och detta till trots att den inspelningsorganisation som en 

filmproduktion innebär är mycket hierarkisk till sin karaktär (Jfr Soila-Wadman 2003). I 

de berättelser som jag tagit del av, som handlar om vardagspraktiken, är det tydligt att 

de förutsättningar som ges vid den gemensamma inledningsträffen får genomslagskraft. 

Det finns ett antal hänvisningar till dess betydelse för inspelningsresultatet. Teamets 

medlemmar uttrycker att de tagit till sig manusberättelsens ”ton” och att de på olika sätt 

försöker anpassa sitt arbete till att uppträda på ett sådant sätt att detta ger det stöd som 

de anser rimligt och ändamålsenligt för att Produktionen skall lyckas:  

 

Det brukar vara så inför varje spelning… inte varje, det beror på… men det här 

är en sådan inspelning att man tjänar på det… här behöver vi en stämning 

som ska vara ganska mörk och då om man har det så på setet. (inspelnings-

plats, min kommentar) en massa folk som står där och masserar varandras 

axlar, kramas och skrattar… då kanske det blir väldigt svårt för skådespelarna 

att ta fram det där mörka…. Så inför vissa filmer och inspelningar försöker 

man att hålla ner på det där lite grand… med det menas ju inte att man inte 

ska vara snälla mot varandra… snarare att man ska tänka sig för lite och ha 

lite respekt för varann… och sen för skådespelarna att lite mer för hur dom 

utövar sitt yrke ännu mer…… och för essensen i filmen. 
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Filmarbetaren ovan, produktionskoordinatorn, beskriver sitt uppträdande under in-

spelningen som att det matchar den filmiska stämningen och detta beteende stödjer 

manus, skådespelare och regissörens intentioner. Hur teamet agerar som grupp till-

skrivs stor betydelse. Uppträdandet under inspelning kräver anpassning till filmens ”es-

sens”, dess ljus eller mörker. Seger & Whetmore (2004) menar att en filmproduktions-

process reser krav på: ”The need for mutual trust, respect and affection between the 

collaborators can be seen in all phases of the production” (ibid. s. 87). Min empiriska 

fråga blir då: Är det verkligen så här? Råder ömsesidig tillit och anpassar sig teamet efter 

de känslomässiga stämningarna i filmen? Produktionskoordinator förklarar villkoren 

som: 

 

Jaa, undermedvetet tror jag det. Det nämns ju givetvis vid det första tillfället 

när vi träffar varandra för första gången … vid genomläsning av manus och 

diverse avdelningar kommer med sina grejer. Då säger fadden [inspelningsle-

daren, min kommentar] och regissören… såhär och såhär är det på set.. för att 

vi ska kunna ha möjlighet att skapa denna stämning. Man hör det men väljer 

ju givetvis att gå ut och jobba med det som man alltid gör på något sätt… men 

det ligger ändå där i bakhuvudet och på det sättet formar det sättet att vara… 

det formar teamet! 

 

De integrationssträvanden som synliggörs vid kick-off manar till anpassning. Teamet 

formas. Dess medlemmar håller ihop, tar hand om varandra, ställer upp för varandra 

och kontrollerar både sitt eget uppförande och de andras. I citatet ovan framgår att 

filmarbetaren gör det som han eller hon brukar göra –  utnyttjar sin erfarenhet och sin 

yrkeskunskap i ett nytt sammanhang. De ”gamla” erfarenheterna prövas under nya vill-

kor där de ”finstilta” arbetsrekommendationerna innefattar anpassning, att låta sig for-

mas. Det finns skäl att anta att denna anpassning till mer eller mindre outtalade krav 

inte nödvändigtvis behöver innebära ordergivning, belöning eller bestraffning för sitt 

genomförande (du Gay 1996). Organisationen förutsätter en viss självreglering, villko-

ren sitter i bakhuvudet, vilket samtidigt innebär att filmarbetarna görs ansvariga för sitt 

beteende, en slags självkontroll som bygger på filmarbetarnas egen motivation. Indivi-

duellt såväl som kollektivt är de ansvarig för att ledningens intentioner följs. De förvän-

tas reglera sitt beteende och handlande på ett för inspelningssammanhanget optimalt 
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sätt. Kravet på ett ”vi” förmedlar sannolikt känslan av gemenskap, sammanhållning och 

lojalitet men medger likväl att alternativa meningar, åsikter och värderingar om produk-

tionsprocessen riskerar att tonas ned, döljs, skyms eller bortses från. I den konkurrens-

utsatta situation som filmarbetarna befinner sig finns det skäl att individuellt och till-

sammans med andra i teamet kontrollera sina förehavanden, det vill säga följa produk-

tionsledningens intentioner, för att på så sätt framstå som de ideala filmarbetarna, flex-

ibla, anpassningsbara och inlyssnande personer med förmåga att variera sig efter den 

ton som manus och ledning kräver.     

 

 

Auteur eller medskapande kreatörer? 

 

Auteurismen9 – förståelsen av främst regissörens betydelse som konstnär och mer eller 

mindre suverän konstnärlig ledare – är inte ovanlig. Det tycks florera många idéer om 

auteur och auteurism, dvs., tal och föreställningar om regissörens betydelse som konst-

när med stort K, inte minst gäller detta bland filmarbetarna i Produktionen som använ-

der talet om auteuren som ett av flera sätt att förmedla hur de inte arbetar.10  

 

Idén om auteuren hamnar därmed mycket långt från det personalintensiva samman-

hang som en långfilmsinspelning oftast innebär. Teoretiskt skulle konstnären (regissö-

ren) kunna stå för allt från idé till finansiering, inspelning, efterbearbetning och distribu-

tion, men det är föga troligt, åtminstone i en långfilmsproduktion, att så är fallet. Kindem 

& Musburger (2005) tillskriver regissören det yttersta ansvaret för översättningsarbetet 

från text till bild- och ljudberättande samt för den dramatiska strukturen (ibid. s. 17), 

men att hävda regissören som ensamt ansvarig för filmens konstnärliga och estetiska 

                                                 
9 Turner (2006) förlägger startpunkten för auteursteorins tillkomst till 1954 då den franske filmmakaren 
Truffaut skriver en polemiserande artikel och myntar begreppet. Andra menar att begreppet introduceras 
först 1962. Oavsett vilket är auteursidealet möjligt att sammanfatta som att manusförfattaren, regissören 
och klipparen och i vissa sammanhang producenten, är en och samma person och att han eller hon, likt 
konstnären i bildskapandet eller författaren av romanen, sätter sin personliga prägel på filmen. Många av 
1950-60-talens filmare ville skapa och berätta hela historien själv. De skrev, regisserade, klippte och skå-
despelade i filmen (Granath 2003: 21). Seger & Whetmore (2004) menar att dagens Hollywoodproduktio-
ner inte kan betraktas som arbeten tillkomna via auteuren. Även om auteursidén odlas i press och i olika 
filmskolor hävdar de med bestämdhet att: ”They are wrong. The truth is that by the time the script ap-
pears on the screen, it is a product of the collective effort /…/ (ibid. s. viii). 
10 Talet om auteuren visar sig i berättelser om filmarbetets villkor. Också i andra intervjuer som jag ge-
nomfört med produktionspersonal inom olika branscher finns resonemang om auteuren, oavsett om jag 
som intervjuare fört detta på tal eller inte. Auteurtalet används i de flesta fall för att exemplifiera arbetet 
som kollaborativt, inte som styrt av en persons instruktioner.  
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utryck innebär, som jag ser det, att frånkänna övriga filmarbetare en aktiv och skapande 

roll i produktionsprocessen. Till skillnad mot litterära författare är regissören (i de flesta 

fall) beroende av ett team för att genomföra sina intentioner. Den litteräre författaren 

skapar oftast sitt verk på egen hand.  

 

”Konstfilm” eller film som konstverk, ”författade” och regisserade av en person före-

kommer givetvis, men på ovan framlagda grunder väljer jag att föra ett resonemang där 

långfilmsproduktion och kommersiell sådan står i fokus. Även om alla sådana produk-

tioner kräver ett team och därmed samarbete mellan olika parter är en problematise-

ring av regissörens betydelse som konstnär intressant. 

 

Bourdieu (1987) för ett resonemang om modeskaparen och dennes möjligheter att på-

föra en vara ett värde. Modeskaparen gör samma sak som konstnären, vilken genom sin 

signatur konstituerar ett objekt. Modeskaparen gör det bara på ett mer iögonenfallande 

sätt, eftersom arbetsdelningens specifika struktur bemyndigar honom att göra detta 

(ibid. s. 113). För modeskaparen kan det räcka med ”signaturen”, han eller hon behöver 

nödvändigtvis inte vara delaktig i själva produktionsprocessen. Bourdieus ställningsta-

gande är intressant såtillvida att modeskaparens signatur, likt konstnärens signatur, 

påför varan ett värde: ju mer erkänd – ju högre värde. På samma sätt kan filmbranschen 

sägas fungera i de fall regissörens signatur betecknas som det filmiska resultatet, och 

detta till trots att de flesta regissör varken vill eller har möjlighet att ikläda sig alla yr-

kesfunktioner i en produktion – de kan inte ensamma driva ett produktionsprojekt. Man 

kan säga att regissören ”lånar sitt namn” som symbol till filmen (Soila-Wadman 2003: 

266). de Mounthoux (1993) menar att konstnärer inte är isolerade bohemer, de klarar 

sig inte på egen hand. Tvärtom menar de Mounthoux att ”[d]en store ledaren ser sig som 

en ledare av ett produktionsteam. Namnet ’Bergman’ eller ’Tarkovskij’ är inte namnet på 

en individ utan en logo för ett sammansvetsat team” (ibid. s. 96). Det är alltså inte som 

solitär regissören skall betraktas. Hans eller hennes arbete är avhängigt så många fler. 

Enligt de Mounthoux sätt att se är inte ens den tekniska delen av ett team isolerad från 

det estetiska. Teknikerna ska förstås som hantverkare som tolkar och berikar konsten. 

Diskussionen om när och på vilka grunder regissören som konstnär växer fram är in-

tressant, men denna lämnas åt sidan. Jag väljer att istället titta på relationen mellan re-
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gissör och mellan övriga teammedlemmar i syfte att försöka se i vilken mån filmteamet 

som individer och kollektiv tillåts bidra till en films konstnärliga uttryck.  

 
 
 
Det konstnärliga ledarskapet 

 

Regissören är den som ansvarar för att manusidén översätts till filmiskt språk och den 

som har uppgiften att vara den konstnärlige ledaren. Regissörens betydelse bör inte un-

derskattas då den person som ikläder sig regiansvaret förväntas ta ett övergripande 

konstnärligt ansvar och ett arbetsledande dito. Regissören kan tänkas agera i en spänn-

vidd från den som hyllar samarbete till den som utövar sitt ledarskap med ordergivning. 

Är manusförfattare och regissör samma person, och denne därtill också producerar, 

klipper eller skådespelar i filmen kan man anta att tolkningsföreträdet kan vara mer 

självklart än i en situation där beskrivna funktioner besätts av olika personer. Det finns 

anledning att tro att det kan finnas ett större eller mindre utrymme för filmarbetare att 

bidra till konstskapandet och att utrycka sina synpunkter. Kopplas sådana antaganden 

också till regissörens personlighet, teamets sammansättning, ekonomiska och tekniska 

möjligheter framträder en flora av olika varianter av hur en regissör kan agera i sin re-

gissörsroll. Seger & Whetmore (2004) har intervjuat ett flertal samtida amerikanska 

regissörer, producenter och andra yrkesfunktioner inom kommersiella produktioner. De 

hävdar att flertalet produktioner i dagens Hollywood är resultat av en i allra högsta grad 

kollektiv process11:  

 
/…/ it is a product of collective effort of writers, producers, directors, actors, 

cinematographers, editors, composers and others../…/ Feature filmmaking 

has become a collaborative art, a unique synthesis of artistic vision married to 

an unwieldy commercial marketplace populated by a volatile and fickle audi-

ence.” (ibid. s. viii)  

 
Det kollaborativa arbetet betonas. Regissören i betydelse av auteur lyser här med sin 

frånvaro. Filmproduktion framställs inte som resultat av en individs arbete och kreativa 

                                                 
11 Seger & Whetmore (2004) ger exempel från amerikanska produktioner. Givetvis finns det både ameri-
kanska och europeiska exempel på hur man resonerar annorlunda när det gäller regissörsrollen, inte 
minst när det gäller konstfilm.  
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förmåga utan istället poängteras vikten av allas bidrag till processen. Det är snarare det 

konstskapande kollektivet som lyfts fram än den ensamme karismatiske ledaren med 

auktoritet att definiera villkoren på inspelningsplats. De filmarbetare jag intervjuat be-

skriver arbetsvillkoren i Produktionen och hänvisar till tidigare erfarenheter och ger 

jämförelser mellan olika produktioner och därmed skillnader mellan regissörers sätt att 

agera. Vad har då filmarbetarna för erfarenhet av delaktighet i filmers konstnärliga ut-

tryck? Och om de erfar att de är delaktiga vilken betydelse har deras position, auktori-

tets- eller relationskapital för detta erfarande och deltagande? Frågorna är många och 

jag har försökt lyssna in hur talet går om auteuren respektive filmproduktion som ett 

resultat av samhandlande. Jag har ställt frågor om samarbete likväl som frågor om egna 

anspråk och möjligheter. Vilka samarbetar man med, hur för man fram sina idéer och 

hur tas dessa idéer emot? 

 

 

Den konstproducerande organisationen 

 

Innan jag går vidare med att redovisa hur filmarbetarna i Produktionen beskriver hur de 

menar att de kan bidra till de konstnärliga uttrycken finns skäl att diskutera filmproduk-

tion som konstskapande organisation, det vill säga vad som särskiljer en sådan organisa-

tion från andra, men också på vilket sätt filmens kreatörer kan förväntas ha konstnärliga 

intentioner och ambitioner. En filmproduktion är en temporär organisation. Den skapas 

för att förverkliga intentionerna i ett projekt och den upplöses efter inspelningsperio-

dens slut. Projektet som sådant avslutas dock inte då. Regissör, producent, klippare med 

flera arbetar vidare med sitt efterarbete, vilket innebär att de har stora möjligheter att 

styra det slutliga konstnärliga uttrycket. Men de övriga filmarbetarna lämnar projektet. 

 

Soila-Wadman (2003) diskuterar i sin avhandling om ledarskap i filmproduktion, film-

producerandet som konstskapande och att detta skapande kräver en specifik typ av or-

ganisation. Man kan säga att Soila-Wadman särskiljer filmproduktion från annan indu-

striproduktion och hävdar filmskapandet som mer konstnärligt, innefattande mer ska-

pande, innovativa och kreativa processer än vad som utmärker annan varu- eller tjäns-

teproducerande organisation. Detta sätt att betrakta och definiera en filmproduktion 

stämmer väl med hur jag tolkar filmarbetarnas utsagor om filmarbete och filmarbetare. 
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Som konstproducerande (och temporär) organisation lyder filmproduktionen under 

särskilda villkor. Soila-Wadman lyfter fram intressanta paradoxer i en konstproduce-

rande organisation och menar att det i en sådan alltid ställs krav på ett nyskapande där 

konstnären inte alltid vet om arbetet kommer att leda till önskvärt resultat. Det finns 

sålunda en osäkerhetsfaktor inbyggd. Paradoxen är strävan efter det nya parallellt med 

att hålla fast i traditioner, men också att det å ena sidan finns föreställningar om den 

kreativa, ostyrbara individen medan det å andra sidan, åtminstone för filmproduktion, 

också krävs ett konstnärligt kollektiv där individen ska passa in. 

 

Filmproduktion som konstskapande organisation sätter dessutom fingret på den ”dub-

belhet”, de motsättningar och de spänningar som kan finnas i en filmproduktion där 

filmarbetarna (i synnerhet kreatörerna) har att visa sin hantverksskicklighet parallellt 

med konstnärlig känslighet och intelligens. De ska kunna göra personliga tolkningar 

samtidigt som de måste inordna sig i kollektiva krav. Detta blir inte minst tydligt i Pro-

duktionen där de ska arbeta efter ”den ton” som produktionsledningen definierat som 

den bärande för produktionen. Det är knappast troligt att det går att ha total kontroll 

över hur ett konstverk som en film kommer att tolkas, mottas eller användas, inte heller 

hur enskilda kreatörer väljer att tolka sitt uppdrag och sina möjligheter. Det är heller 

inte svårt att tänka sig att spänningen mellan individuell frihet och autonomi och kollek-

tiva krav kan innebära stora risker för den eller de som ska organisera och leda produk-

tion. Ledningen måste kunna hantera dessa spänningar, men också utnyttja dem ”som 

drivkrafter i den konstnärliga dynamiken och i interaktionen mellan medlemmarna i 

den konstproducerande gruppen” (ibid. s 213). I många sammanhang kan teamets arbe-

te gå snett, den konstnärliga dynamiken saknas och det kan uppstå krissituationer och 

konflikter. Om personkemin stämmer mindre bra mellan olika filmarbetare eller om 

sammanhållning saknas kan det få till effekt att alla inblandade söker göra sin egen film 

på egna villkor, fjärran från den ”gemensamma tonen”. Hur ledningen agerar för att ska-

pa sammanhållning är av betydelse. Här kan begreppet ”orchestrator” vara ett sätt att 

beskriva regissörsrollen, det vill säga den person som samlar ihop medarbetarnas bi-

drag (ibid s. 210). Även om regissören, ”the orchestrator” tillskrivs ”den hopsamlade 

funktionen” är detta inte liktydigt med auteur. 
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Produktionens villkor 

 

Regissörer kan, enligt filmarbetarna, lämna större eller mindre utrymme för övriga att 

komma med idéer och tolkningar av manus under inspelning. I sina beskrivningar av 

förhållanden mellan regissör och team hänvisar de ofta till att: ”… visst är det regissö-

rens film”, och visst gör de vad de kan för att lösa de problem som uppstår undervägs. 

Men det unisona uttrycket för ”att det är regissörens film” är inte på något sätt att för-

växla med att regissören har tolkningsföreträde eller är den som ensamt ska borga för 

filmisk kvalitet. Förhandling om delaktighet är inte given. Regissören i Produktionen till-

skrivs inte betydelsen auteur och detta trots att det finns starka kopplingar mellan ma-

nusförfattande, regi och producentskap. ”Nej, han finns inte!” säger producenten med 

eftertryck. Regissören har inte ensam kontrollen över det konstnärliga skapandet eller 

slutprodukten. Det kollektiva arbetet poängteras och Produktionen framstår knappast 

som ett undantag från denna regel och såtillvida skiljer den sig inte heller från andra 

samtida produktioner, enligt de intervjuade. Beskeden är tydliga och klara:    

 
Vi kan inte ha en demon till regissör, nån som ska vara en despot och styra 

utan det är kollektivt. 

 
En bild ställs mot en annan – despoten gentemot kollektivet. Resonemanget är givetvis 

förenklat och behöver inte vara självklart - innebär auteurens närvaro alltid att denne 

intar en demonroll och måste ett kollektivt arbete alltid vara till gagn och nytta? I be-

skrivningen av auteuren som despot framstår han eller hon som den vars arbetsmetod 

är att hålla teamet i terror för att på så sätt lyfta kvalitet ur människorna, att få dem att 

överskrida sig själva. ”Piskan som motivationsfaktor /…/ har börjat ersättas mer och 

mer av ett förhållningssätt där ’alla är levande varelser som vill göra en bra film’” (Olofs-

son i Soila-Wadman 2003: 98). För producenten för Produktionen är idén om regissören 

som envåldshärskare inte ett tänkbart alternativ:    

 
Vad är det värt för konstens skull att vara sådan. Det tycker jag vore väldigt 

kul att prata med kulturmänniskor om.. Hur kan man rättfärdiga människors 

totala despotiska inställning och köra över människor och bete sig som svin 

för att uppnå en viss konstnärlig höjd. Jag tycker att det är ointressant. Jag av-
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står hellre från den konstnärliga höjden för att folk ska må bra än att sätta 

upp nån på en piedestal.. och titta hur dom är fantastiska! 

 
Genom att hålla fram och legitimera den ena tankefiguren, det goda kollektivet, tydlig-

görs ställningstagandet mot auteuren som idé. Detta val legitimerar även övriga filmar-

betare som delaktiga i det konstnärliga skapandet. Det tycks inte självklart med ett ut-

rymme för en sådan ledargestalt idag och inte heller att utsätta skådespelare och tea-

mets medlemmar för en arbetsmiljö som styrs av en terroriserande konstnärlig ledare. 

Det är inte frågan om piska som motivationsfaktor:  

 
/.../ det är en förlegad syn på filmbranschen. Så var det ju förut när regissören 

var den enda auteuren kan man säga.. när man skulle anamma den franska 

vågen och regissören var kung och allt det där… Det har ju aldrig varit en re-

gissör i den bemärkelsen för han behöver ju hjälp som alla andra.. i vissa fall 

är ju regissören väldigt tongivande, producerar själv och sånt där, men som 

sagt var, det är en personlighetsfråga.. 

 
Kungen tycks ha abdikerat till förmån för mer delaktighetsskapande teamarbete. Även 

om regissören har stor betydelse, inte minst som symbol för den konstnärliga processen, 

är inte betydelsen sådan att den ger möjlighet att krypa upp på piedestalen. Det verkar 

inte ens vara självklart att den som har inmutat både manus och regi har tolkningsföre-

träde. De filmarbetare jag intervjuat beskriver en mer öppen och förhandlande position 

visavi regissören och därmed ser de också en plats och en mening i sitt eget deltagande 

som medskapare, både individuellt och som team. Avståndet mellan den konstnärlige 

ledaren och filmarbetarna är inte så distanserat att regissören ges suveränitet. Men att 

despotismen har fått ge vika från regissörshåll innebär inte att divalater, primadonne-

fasoner eller elitism har gått samma väg. Även om regissörsdespotin delvis är bortför-

handlad finns fortfarande krav på särbehandling: ”stjärnor som introduceras och bärs 

runt på silverfat” – men producenten tror inte heller att särbehandling som fenomen 

gynnar arbetet för varken skådespelare eller team. En dräglig arbetsmiljö beskrivs som 

viktig för prestationsnivån och filmskapandet och med en sådan utgångspunkt finns det 

ingen anledning att gynna despotism. För producenten är det kollektiva arbetet en ar-

betsmiljöfråga. Delaktighet skall finnas liksom respekt för filmarbetares strävan efter 

konstnärliga uttrycksmöjligheter. Producentens beskrivning av regissörens betydelse 
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överensstämmer väl med flera av de övriga filmarbetarnas utsagor. De vill vara delakti-

ga och de utmanar idén om auteurismen genom att hävda att deras insatser visst har ett 

värde. Hur detta iscensätts skall redovisas nedan.    

 

 

Delaktighet och gemensamma intentioner 

 

Jag kommer i detta avsnitt att visa hur teamet som grupp och hur de enskilda medarbe-

tarna, beskriver sina förutsättningar för konstskapande. I berättelserepertoaren använ-

der flera av filmarbetarna anekdoter. Det florerar många sådana. Anekdoterna fyller 

funktion som kunskapsförmedling av filmarbetets praktik. I dessa berättelser ryms erfa-

renheter som sannolikt såväl kan verka cementerande som överskridande och innovati-

va. Hur detta kunskapsförmedlande faktiskt går till är föga utforskat, men det finns skäl 

att tro att kunskapscirkulationen tjänar som bidrag till yrkesrollens förståelse, inte 

minst gäller det den egna rollen i relation till regissören. Filmarbetarnas utsagor handlar 

om hur de konstnärliga uttrycken växer fram i en ständig förhandling. Det finns olika 

sätt att förhålla sig till uppgiften som filmisk konstnärlig medaktör. Några resonerar i 

termer av samhandling, dvs. det kollektiva arbetet som avgörande för filmens konstnär-

liga prägel. Andra beskriver antingen sitt eget bidrag eller ser sin roll både individuellt 

och kollaborativt. Oavsett berättelsernas olika infallsvinklar har de en gemensam näm-

nare – auteuren har ingen plats, åtminstone inte i Produktionen. Det kan finnas skäl att 

fundera över om det mer kollaborativa talet sammanhänger med att den regissör som 

arbetar i Produktionen inte tillhör en av dem som i sammanhang utanför produktionen 

får den uppburna rollen auteur och att filmarbetarna därför anser sig ha möjligheter att 

resonera i termer av samhandling och delaktighet i det filmiskt konstnärliga. Å andra 

sidan ingår, för det mesta, jämförelser i deras beskrivningar, jämförelser inte enbart 

hämtade ur egna erfarenheter från arbete med olika regissörer utan också baserade på 

hur andra filmarbetare och skådespelare resonerar. Filmvärldens numerära litenhet gör 

att de flesta har ganska god kunskap om förhållanden i andra produktioner. 

 

Berättelserna är starka och tydliga när det gäller att övertyga om att det är det gemen-

samma arbetet som bidrar till det konstnärliga resultatet. En av filmarbetarna menar 

att:  
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Det är alltihop runtomkring.. det är ju allt ifrån vad det handlar om, vad ma-

nuset handlar om, till respektive teammedlemmar, till produktionsledningen 

och skådespelare och hur de fungerar ihop. Det är det som bestämmer hur det 

slutar. 

 
Filmens ”slutresultat” skall sålunda förstås utifrån teamets, skådespelares och produk-

tionsledningens samlade ansträngningar, inte av en persons arbete. Allas bidrag är av 

betydelse, helheten är större än de individuella insatserna, vilka i sig binder samman 

individerna i teamet med varandra: 

 
Manuset skall harmoniera med hela filmens berättelse, helt och hållet harmo-

nisera med det visuella och även då med ljudet som då både effekter men 

framförallt musik. Allt detta ska smälta samman till en enhet men där ingen 

enhet i sig skall sticka ut och när det gäller skådespeleriet ska man lägga in 

det också... Allt detta måste vara ETT! 

 
Allas insatser ska kondenseras till en harmoniserande upplevelse. Citatet ovan visar en 

önskan om hur det totala intrycket skall vara målet. Nedbrutet och mer konkretiserat 

kan teamets stöd till regissör och skådespelare tas som exempel, vilket bland annat tar 

sig uttryck som anpassning till filmisk ton:    

 
Ja [det, den gemensamma tonen, är ett bidrag till den konstnärliga kvalite-

ten]… det kan man säga. /.../ .. så att man kan ta till sig och formas så att man 

beter sig på rätt sätt inne på inspelningen! 

 
En film med ett relativt tungt innehåll som i Produktionen kräver annat av sina hantver-

kare än en komedi. Teamets medlemmar anpassar sig till förutsättningarna. Bordwell 

(2005) beskriver filmarbetare som aktiva agenter. Erfarenheter de tillägnat sig i yrkes-

utövandet ger möjliga vägar att agera. De har en handlingsrepertoar grundad i egna er-

farenheter, men också via andra kollegors berättelser om arbetsmetoder, organisations-

strukturer, problematiska situationer och så vidare. I arbetsvillkoren ingår att möta det 

oförutsägbara och att göra val men friheten att uttrycka sig konstnärligt är inte total. 

Friheten kan, som Negus (2003) påpekar, vara beskuren avseende tillgång på ekonomi, 

tid, resurser och teknik. Negus hänvisar till musikartister och kulturproducenter och 
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menar att de är notoriska individualister, vilka återkommande reser krav på autonomi, 

oberoende och frihet, men att de på samma gång i hög grad bidrar till solidaritet på ett 

sätt som inte tillhandahåller någon enkel dikotomi när det gäller individualitet och kol-

lektivitet. Jag tolkar Negus i relation till de intervjuade filmarbetarnas utsagor, som att 

de senare har ambitioner att utveckla egna idéer, att gestalta på sitt sätt, samtidigt som 

de också finner sig i de kollektiva krav som produktionssammanhanget reser. I de berät-

telser som senare kommer att redovisas finns anledning att notera hur filmarbetarna 

parerar mellan egna och kollektiva krav. De vill uttrycka det egna men måste alltid för-

handla. Det finns skäl att tänka sig att både individuella och kollektiva möjligheter för 

hur ett filmiskt innehåll ska gestaltas, också kan kringskäras av kommersiella önskemål, 

uttryckt som finansiärers och samarbetspartners direkta eller indirekta krav. Med detta 

resonemang vill jag säga att det kan finnas individuella aspirationer och möjligheter, 

som delvis förhandlas bort av externa krafter utanför produktionerna – där andra sätter 

ramarna och bestämmer villkoren, som exempelvis situationer där konstnärliga värden 

får stå tillbaka för ekonomiska realiteter.  

 

 

Konstskapandet 

 

I detta avsnitt redogör jag för hur några av filmarbetarna resonerar när det gäller hur de 

individuellt eller kollektivt bidrar till det filmiska intrycket. Scenografen känner sig i 

allra högsta grad delaktig i det konstnärliga skapandet. Tillsammans med assistenter har 

scenografen ansvar för den fysiska miljö, inredning och färgtoner, studiobyggen och lo-

cations. De ska tillsammans med hjälp av ett visuellt koncept förbereda för att den fil-

miska berättelsen håller samman (jfr Seger & Whetmore 2004: 136). 

 

Scenografiavdelningens personal ska inte bara medverka till filmens inramning och ka-

raktärernas miljö i sin helhet. De ska också kunna förmedla omfattande information om 

karaktärerna i berättelsen. För att förstå helheten – varför filmens karaktärer gör de val 

de gör och befinner sig i den miljö de gör i, arbetar scenografen med assistenter för att 

själva skapa trovärdiga levnadsberättelser. Genom att tillsammans diskutera fram tänk-

bara livsmönster försöker de hitta rätt ton och rätt miljö för rollkaraktärerna att agera i: 

“/../ the story should be inhabitable by the characters in the story, allowing them func-
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tion effectively within the world and parameters set out in the script. Huge amounts of 

information can be conveyed in the set that would take pages of dialogue to divulge” 

(Barnwell 2004: 27). 

 

Ger inte manus tillräckligt med anvisningar om rollkaraktärerna konstrueras biografier 

där livsvillkoren problematiseras för att exempelvis, i detta fall, ge möjligheter att inreda 

huvudkaraktärernas bostad på ett trovärdigt sätt. Ibland, menar scenografen, krävs det 

omfattande research för att bättre förstå karaktärernas livsmönster, konsumtionsvanor 

och smakpreferenser. De förslag som scenografiavdelningen så småningom kommer 

fram till diskuteras i första hand med regissör och fotograf, men därefter också med 

andra personer som sminkör, maskör och inspelningsledare. De olika funktionärerna 

involveras vid olika tidpunkter och i olika omfattning. Detta förfaringssätt möjliggör för 

en stor grupp medarbetare att komma med förslag och lösningar, de blir på olika sätt 

involverade i varje scen och i hur varje karaktär är tänkt att skildras. 

 

Med hjälp av de övriga medarbetarna inom foto och el arbetar A-fotografen för att klara 

den tekniska delen av inspelningen på ett fullgott sätt. Utifrån det samarbetet bestäms 

exempelvis kameravinklar, ljud- och ljussättning. För att hitta rätt i de konstnärliga vi-

sionerna samarbetar fotografen i första hand med scenograf och regissör. Tillsammans 

diskuterar de färgsättning och ljussättning. Fotografen förmedlar sin bild av hur manus 

skall tolkas: 

 
Jag har gett min bild till scenografen om hur jag skulle vilja ha det, scenerier 

uppbyggda, olika ljuspunkter, mörker och ljushet i färger och sådant och sen 

har vi diskuterat oss fram till en gemensam bild av det visuella på olika sätt. 

Jag kan ju aldrig filma något bättre än vad han sätter framför kameran.. så jag 

är ju beroende av vad han visar upp för mig och är det dåligt så går det ju inte 

att göra bildunderverk.. jag tror scenografen är den absolut viktigaste perso-

nen för mig, förutom regissören då.  

 
Det är inte enbart relationer mellan olika filmarbetare som lyfts fram som viktig för pro-

duktionen. Även relationen till skådespelarna betonas för att nå ett bra resultat: 
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[Jag] måste också leva upp till det så att jag stödjer skådespelarna med ljuset 

och med den känsla som skådespelarna skall förmedla och den känslan ska 

jag hjälpa dem med hjälp av ljuset. Det är den känslan jag skall hjälpa dem 

med….  

 
Samarbetet och samhandlandet ligger på många olika plan och innefattar olika personer 

vid olika tidpunkter. Konstnärligt är det regissör och scenograf som är de viktigaste 

samarbetspartnerna för fotografen. Trepartssamtalet beskrivs som en förutsättning i 

konstskapandet och för att nå enighet om hur manuset bäst ska gestaltas. Att alla delar 

uppfattningen om vilken film som skall filmas är av största vikt. Det är inte givet att in-

dividuella definitioner av manus tillåts företräde framför andras. Det är inte heller själv-

klart att alla ursprungliga idéer i manus blir de som genomförs. När inspelningen startar 

finns vissa möjligheter för filmteamets olika kreatörer att lämna sitt bidrag till det fil-

miska gestaltandet: 

 
…däremot påverkar dom ju det på det sätt att dom sätter stilen… mer detalje-

rat då att såhär ser världen ut och den här.. mejsla ut ändå tydligare. Men det 

är klart att dom [filmarbetarna] sätter sin prägel utifrån sin konstnärliga vilja 

men dom påverkar sällan innehållet, men det händer ju att folk kommer med 

idéer. Vi är väldigt öppna för allas idéer för vad som kan göra manuset bättre. 

 
Resonemanget pendlar mellan å ena sidan att hävda ett ”låst” manus och, å andra sidan, 

att vara lyhörd för idéer som kan leda till att manusberättelsen utvecklas, vilket kan vara 

en ledtråd för vilken betydelse enskilda individer har, eller får. Fotografen Deakins som 

intervjuats av Seger & Whetmore (2004) menar att ursprungliga idéer ofta utsätts för 

prövningar: ”They got changed sometimes on the way to the location or by just talkning 

about it. Sometimes they lead to another idea that might go off in a different direction” 

(ibid. s. 171). Geuens (2000) säger i princip samma sak: Tusentals detaljer av både bety-

delsefull art och mindre betydelsefulla rutinärenden måste genomföras. Beslut måste tas 

snabbt. Vissa av dem blir fel, när kompromisser sker, när filmarbetaren är för utmattad 

för att tänka klart och när arbetet går på rutin (ibid. s. 111). Filmproduktion tycks var-

ken helt förutsägbart eller vara något absolut som i förväg kan detaljregleras. Även om 

man inte överskrider vissa gränser, som till exempel den övergripande historiens ramar, 

innebär inte detta detsamma som att sättet på vilket manus iscensätts är till fullo be-
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stämt. Det finns visst manöverutrymme och därmed också en öppning för filmarbetare 

att komma med förslag. 

 
 
 
Individuella bidrag – hantverksskicklighet och konstnärliga ambitioner 
 
 

Filmarbetet ger möjlighet att realisera drömmar. Drivkraften för filmarbete finns i det 

stora engagemanget för film och konstskapande. Filmarbetare vill vara medskapare och 

den ambitionen störs inte alltid av vare sig långa arbetsdagar eller brister i arbetsmiljön. 

Filmarbetarna motiverar yrkets nackdelar med de stora fördelarna, en av dessa är att de 

får bidra med olika pusselbitar till det filmiska skapandet. Det individuella bidraget tar 

oftast utgångspunkt i ”det lilla”, i de små subtila uttrycken, men de finns där och är, som 

nedan ska visas, en viktig faktor för drivkraften. Graden av autonomi och inflytande va-

rierar givetvis mellan filmarbetarna. Den som kör skådespelare mellan flygfältet, inspel-

ningsplatsen eller studion kanske inte upplever något större inflytande över inspel-

ningsprocessen. För de som arbetar direkt mot skådespelare, teamets kreatörer och 

produktionsledare, är det självklart att deras insatser har ett värde sett i relation till det 

filmiska slutresultatet.  

 

Maskörens uppgift är att skapa det annorlunda: ”att kunna lyfta ur skådespelarna från 

deras privata jag och tidigare filmkaraktärer för att flytta över dem” till den pågående 

produktionens unika krav. Maskören ser sig som medskapare av stämningen, av filmens 

konstnärliga uttryck och ton: 

  
Oja.. verkligen! Och annars är de ju bara sitt privata jag eller så ser skådespe-

laren ut precis som den såg ut i tre andra filmer … de vill ju ha en karaktär. 

 
Maskören har läst manus och försöker mejsla fram förutsättningar för de karaktärer 

skådespelarna skall gestalta. Detta arbete kräver förståelse för psykologiska och kultu-

rella aspekter i karaktären (jfr Seger & Whetmore 2004: 154). Maskören har också en 

viktig roll för en bra ljussättning, inte minst för ansikten och närbilder. I sitt arbete ger 

hon synpunkter på lösningar när det gäller frisyrer och smink och samarbetar i detta 

med kostymören, regissören, fotografen, scenografen, skådespelare med flera. De förslag 
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hon ger anammas inte självklart av skådespelarna. Ibland kolliderar deras idéer om hur 

film-jaget bör gestaltas med maskörens förslag. Maskören försöker då övertyga dem om 

att den lösning som erbjuds är den bästa. Skulle inte det fungera söks stöd hos regissö-

ren. Det är med denne manus först och främst diskuteras och är man oense om hur ma-

nus skall tolkas gäller oftast regissörens åsikter. Sättet att hantera olika problem när det 

gäller smink- och frisyrval framställs varken som självklart eller entydigt. Utseendeut-

tryck förhandlas. Utrymmet ger, som jag ser det, ett visst manöverutrymme i form av 

möjligheter att nyttja den kunskap de tillägnat sig, att hävda sina erfarenheter och där-

med lösningar till konstskapandet. Detta ”rum” eller utrymme för eget skapande, skall 

dock inte överskattas. 

 

Bordwell (2005) pekar på är att det kan finnas möjligheter för enskilda individer att 

vara medskapare. De förslag de kan tänkas ge när det gäller kreativa lösningar är dock 

färgade av erfarenheter i branschen, erfarenheter som inte är utmanande utan snarare 

följer filmbranschens normer och traditioner (ibid. s. 256). Filmarbetarnas förslag kan 

därmed antas hålla sig inom givna ramar och kanske är det därför filmarbetarna så ofta 

hävdar att ”deras” förslag så ofta blir hörda. Skulle däremot diskussionen föras på annat 

sätt finns det skäl att anta att varje enskild filmarbetare har fördel av om hon eller han 

beaktar den gemensamma målbilden som den presenterats vid kick-off. Kan filmarbeta-

ren presentera tolkningsförslag eller kreativa lösningar som är i överensstämmelse med 

målbilden ökar ju sannolikt genomförandegraden för de egna idéerna. Skulle idéerna 

däremot gå på tvärs mot den av initiationsriten anvisade programförklaring när det 

gäller filmisk ton försämras ju givetvis möjligheterna att få gehör för hur skådespelaren 

bör kläs, vilken frisyr han eller hon bör ha, vilken ljussättning som böra vara aktuell och 

den scenografiska lösning som kan anses vara acceptabel.    

 

Kostymansvarig ser sig som i högsta grad delaktig i filmens konstnärliga kvaliteter. Efter 

genomläsning av manus vidtar planering av vilka kläder skådespelare och statister skall 

bära i olika scener – kostymören ”gör” karaktären via de klädesplagg de bär. Kos-

tymören Vances (i Seger & Whetmore 2004) beskriver förutsättningar för yrket: “For 

the costumer designer, everything in life is psychological presentations. We all express 

ourselves through what we wear (ibid. s. 142)”. Både Vances och kostymören i Produk-

tionen arbetar med att söka förståelse för de karaktärer som ryms i manus. Det är ut-
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ifrån tänkta personligheter kostymval görs. Kostymören jobbar på ett liknande sätt som 

scenografen och dennes medarbetare skapas biografier, dvs. förslag grundade i förtro-

genhet med olika livsstilar och kulturer liksom förtrogenhet med teknik och traditioner 

inom filmskapandet. Vances och kostymören i Produktionen vill ”förstå” karaktärerna 

för att kunna klä dem. När ”förståelsen” fått konkreta uttryck förhandlas detta med i för-

sta hand regissören. Ibland kompromissar de när det gäller karaktärernas uttryck. Kos-

tymören menar att det finns stora möjligheter att påverka slutresultatet: 

 
Absolut... mitt jobb ser jag ganska mycket som om att för min del handlar det 

ju om att få ihop regissörens vilja med, min vilja och att det ska funka i sceno-

grafin… plus att mask… ja, självklart är det ju ett jättetight samarbete med 

mask… eftersom det är samma person som vi håller på med så att säga… så att 

där… mitt jobb är att få kostymen och kläderna att funka på alla dom här pla-

nen. Men skådespelarna måste ju känna att det känns bra för att dom över 

huvud taget skall kunna spela och agera och sättas in i den karaktären dom 

gör. Regissören måste ju känna också att det där känns bra, det där funkar bra 

och det var så jag hade tänkt… 

 
Kostymören och sminkören samarbetar och deras respektive förslag förhandlas inte 

enbart internt utan med fler parter. Dessa förhandlingar på olika nivåer visar film-

makandets komplexitet och tydliggör att det inte är en enda persons idé som får genom-

slagskraft, slutresultatet, det som visas på bild, är resultat av en förhandling som berört 

många. Att varje enskild kreatör ibland måste avstå från ”sin” tolkning blir tydligt. Det 

finns ett samfällt ansvar att bidra till det filmiska slutresultatet med hänsyn tagen inte 

enbart till vad regissör tycker, utan också till skådespelare och kollegor och då är det 

inte säkert att de egna idéerna prioriteras.  

 

Utgångspunkten för kostymören, innan det kommer till förhandling med olika parter, är 

att tillgodose behovet av nyanser i de filmiska uttrycken och möjliggöra individuella 

säruttryck bland de filmiska karaktärerna. För ett lyckat resultat, menar kostymören, att 

det krävs ett stort förråd av kläder – det måste finnas utrymme för variationer och al-

ternativ. En del av kläderna för en produktion köps in medan andra sys upp för ändamå-

let.  Trots de alternativen finns det ändå situationer där befintliga kostymer inte passar 

in i den förhandlade gemensamma bilden av hur rollkaraktärerna bör se ut. Även om 
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kostymören planerat för vissa kostymer innebär detta inte med automatik att regissör, 

skådespelare eller andra filmarbetare godtar dessa. Det kan också vara så att nya kläder 

kan behöva se slitna ut och då vidtar ytterligare arbete: 

  
Och sen egentligen när man hittat allt det där man ska ha och det är nya klä-

der och det ska inte se nytt ut av nån orsak och jag kan tvätta det, tio, tjugo 

gånger… beroende på hur slitet det måste vara och det som ska patineras, se 

gamla ut, vara lite slitna och lite ”knä” på… 

 
Det finns en stor hantverkskunskap runt kläders patinering. I de små bidragen finns 

möjligheter att visa både hantverkskunnande och inlevelseförmåga. Sandpapper och 

torktumlare används för att ge klädespersedlar en ”begagnatkänsla”. Även en cement-

blandare fylld med sten kan användas i samma syfte. Detaljerna är viktiga och yrkes-

skicklighet synliggörs i de små uttrycken. Kostymansvarig är väl medveten om fototek-

niska förutsättningar och gör därför också val relaterade till teknik. Finns det möjlighet 

att det ”syns” eller ”känns” att valda kostymer är nya trots att de ska se ingångna och 

slitna ut, ja då måste det åtgärdas. För kostymören likväl som för övriga kreatörer inne-

bär varje inspelningsdag nya problem att lösa. Ibland fungerar inte beprövade ”knep” 

och då får alternativa och mer chansartade lösningar sökas. Yrkeskunskapen tycks dock 

svår att konkretisera och beskrivs mer som en känsla än som en konkret handling. Det 

är tonen eller känslan som styr. Filmarbetarna söker med hjälp av olika exempel få mig 

att förstå kärnan i filmarbetets hantverk. De reflekterar i sina resonemang över hur de 

”egentligen gör” och hur de resonerar sig fram till de val de gör. De söker formulera sina 

hantverkskunskaper. Kanske kan det som Geuens (2000) menar vara: ”To stage a film 

goes beyond language, it is to act in the world, to find, transform, and animate people 

and things in a certain way” (ibid. s. 112). När orden tryter hänvisar filmarbetarna till 

magkänslan och intuitionen. ”När det blir rätt känns det intuitivt”. Gränsen mellan det 

estetiskt godtagbara och det mindre bra beskrivs som: ”Man känner detta ibland, den 

kan vara hårfin… men det ska bara vara… nånstans… Det ska bara flyta med liksom!” I 

olika sammanhang hänvisas till en tyst kunskap i förklaringarna till hantverkets uttryck, 

till en förtrogenhet och införståddhet som kan vara svår att verbalisera.   

 

Samhandlandet sker på olika nivåer och visar sammantaget en logistiskt komplicerad 

process av samarbete och ansvarsfördelning. Beroendet av varandra är stort. På ytan 
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kan det tyckas som att regissören har det sista ordet. Invävt i filmarbetarnas berättelser 

synliggörs dock ett annat scenario där varje enskild individ, ensam eller i grupp, är del-

aktiga och medansvariga både vad gäller stora som små beslut. Inom produktionen sker 

möten, diskussioner, ifrågasättanden och förslagsgivande som gör att olika vägar korsar 

varandra och blir till något mer än text i manus. Tankar och idéer prövas i samhandlan-

det och det är inte alltid givet att regissörens idé om hur manus bäst gestaltas, den frisyr 

en viss skådespelare bör ha, hur sliten skinnrock en annan skådespelare bör iklädas, hur 

inredningen hos huvudrollsinnehavaren bäst matchar personens karaktär, hur ljuset bör 

falla för att skapa rätt stämning eller vilket objektiv fotografen bör ha för att bäst fånga 

en karaktär i en viss situation, alltid blir det som den enskilde individen önskar. 

 
 
 
Tekniska, ekonomiska och konstnärliga möjligheter 
 
 
“Film is not a direct system of signification, as writing is. Film incorporates the separate 

technologies and discourses of the camera, lightning, editing, set design, and sound – all 

contributing to the meaning. No system for producing operates alone in film” (Turner 

2006: 72). Den teknik som används i en filmproduktion är avhängig både ekonomiska 

förutsättningar, konstnärliga val och yrkeskunnande hos de filmarbetare som har ansvar 

för de olika insatserna. Även om teknikvalet är traditionellt eller raffinerat med avance-

rad digital utrustning kan teknikanvändandet inte, som Turner ovan påpekar, frikopplas 

från det filmiska sammanhanget. De konstnärliga idéerna har bärighet på de tekniska 

och vice versa. Den ”dubbelhet” som jag tidigare lyft fram, att av filmarbetaren krävs inte 

enbart hantverksskicklighet utan också estetisk kompetens och lyhördhet, är relevant. I 

hantverksskickligheten måste ingå teknisk kunskap, att kunna förstå hur val av format 

och teknik påverkar de konstnärliga uttrycksmöjligheterna. Filmarbetet, som filmarbe-

tarna själva uttrycker det, handlar inte enbart om att kunna bygga en miljö i studio, pa-

tinera kläder eller lägga make up. Det handlar lika mycket om att förstå på vilket sätt 

studiobygget, kläderna eller sminket kommer att fungera tillsammans med ljus, ljud, 

olika kameravinklar och den teknik som används i sammanhanget. Det handlar om en 

mångfacetterad kunskap och att kunna variera uttrycken i relation till sammanhang.     
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Kindem & Musburger (2005) ser A-fotografen som den konstnär i produktionen vars 

uppgift är att måla med ljus (a.a. s. 19). Författarna likställer inte fotografen med regis-

sören men tilldelar fotografen ett stort ansvar när det gäller filmens konstnärliga ge-

staltning. Timm menar i boken Dröm och förbannad verklighet (2003), apropå den 

svenska filmens villkor sedan filmreformen 1963, att film som konstform har lätt att 

fastna i tekniska svårigheter och brist på pengar. Timm tillskriver dock den rörliga bil-

den en mäktigare position än tusen vältaliga förklaringar, men menar också att bildtra-

ditionen inte bara ska ses som estetisk utan också teknisk. Det är hantverksskickligheten 

som ger förutsättningarna för vad som kan berättas med film (ibid. s. 195).  

 

Teknikvalen är en kostsam del av en begränsad långfilmsbudget, vilket ställer villkoren 

för filmarbetares kreativitet och möjligheter. Det finns en budget som täcker hela pro-

duktionen och därefter fördelas viss del av denna till respektive avdelningsansvarig att 

ansvara för. Inom denna ram skall ljud, ljus, foto, rekvisita eller kostym göra sina priori-

teringar. All anskaffning av extra utrustning – teknik, kläder eller rekvisita måste disku-

teras med produktionsledningen. I filmarbetarnas beskrivning av sitt yrke, där frågor 

ställts om hur de hanterar sin budget, framgår att de ekonomiska ramarna innebär be-

gränsningar för hur vidlyftiga lösningar som kan göras, det vill säga vilka konstnärliga 

uttryck som är genomförbara. Vill de ha något extra måste de argumentera för sina idé-

er. Det finns en påtaglig stolthet bland filmarbetarna över hur man kan klara en budget 

med knappa marginaler. De beskriver sig själva som kostnadsmedvetna och ser det som 

en del av yrkesskickligheten att vara ekonomiska, att arbeta inom givna ramar och att 

inte minst faktiskt klara detta på ett godtagbart sätt. 

 

Det tekniska användandet är givetvis avhängigt de ekonomiska möjligheterna. I utrym-

met mellan vad som är ekonomiskt godtagbart och konstnärligt önskvärt ryms bl.a. fo-

tografens beskrivning av Produktionens förutsättningar. För att förklara de tekniska vill-

koren i en långfilmsproduktion har fotografen ett resonemang utifrån ett jämförande 

perspektiv när det gäller olika branschers teknikval:   

 
I dom här gamla klassiska rockfilmerna som räknas till dom allra bästa så ser 

man att dom använt ett eller två objektiv som inte var extrema, utan ganska 

normala objektiv och det är med hjälp av detta som man berättar en historia. 
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För då får man en helt annan känsla som åskådare. Man behöver inte tänka 

om i huvudet hur bildvinklar och objektiven förvränger verkligheten som det 

som de extrema objektiven gör. /…/ Jag känner mig inne i filmen på ett helt 

annat sätt än när man jobbar på TV-sätt med en massa konstiga brännvidder 

för att få häftiga bilder. Vi är ju ute efter att göra en historia, att berätta en hi-

storia och framförallt en allvarlig och tung historia som kan vara jobbig på 

alla möjliga sätt… att förstöra detta med en massa konstiga bilder… 

 
Turner (2006) menar att den mest komplexa praktiken i en produktion är knuten till 

kameran och dess filmformat, bildvinkel, bilddjup och kamerarörelserna i sig. Val av rö-

relse, djup, skärpa eller vinkel fyller olika funktioner i olika filmer. Filmfotografen som 

citerats ovan förordar det enkla. Extrema bildvinklar och förvrängda bilder beskrivs 

knappas som eftersträvansvärt. Tillsammans med regissör och scenograf har fotografen 

valt att det manus som ligger till grund för Produktionen ska kunna berättas med få och 

enkla medel. Reklamens eller musikvideons ”häftiga bildspråk”, liksom TV-

produktionens mer närgångna bildval beskrivs inte som tillämpligt för en dramaproduk-

tion som Produktionen. En skicklig långfilmfotograf framställs som den som håller sig till 

det enkla och för formatet lämpade, då behövs inte en mängd olika objektiv. Baudry 

menar att: ”The use of different lenses, when not dictated by technical considerations 

aimed at restoring habitual perspective (such as shooting in limited or extended spaces 

which one wishes to expand or contract) does not destroy [traditional] perspective but 

rather makes it play the role of a norm. Departure from the norm, by means of wide-

angel or telephoto lens, is clearly marked in comparison with so-called ‘normal’ perspec-

tive” (1986: 289). Yrkesskickligheten mäts av Produktionens A-fotograf i teknisk skick-

lighet utan övertoner och hög kostnadsmedvetenhet. Berättelser ska inte förstöras ge-

nom att man ”skapar en massa konstiga bilder” eller använder sig av skakiga kameror. 

Fotografen ger flera exempel på olika tekniska förutsättningar som på sitt sätt har bä-

righet på de konstnärliga uttrycksmöjligheterna, och av resonemangen att döma disku-

terar man sig fram till det övergripande bildtekniska redan i ett tidigt stadium. Fotogra-

fens resonemang visar att det finns en stor säkerhet i ”traditionella”, enkla men väl be-

prövade, metoder och tekniker. Det är dessa som hålls fram. Musikvideo- och reklames-

tetik men också den teknik man använder inom dessa områden kan tolkas som tillhöriga 

en ny, mer modern och konstruerad värld, samtidigt som det ”äkta” emanerar ur en kva-
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litet i berättarkonst som ligger bortom dessa teknikval. Dessa har helt enkelt inte med 

långfilmens berättarteknik att göra, en berättarteknik som bär realism som ideal, enligt 

fotografen. Å ena sidan kan man förstå fotografens resonemang utifrån en bestämd upp-

fattning om vad som är kvalitet, å andra sidan kan resonemanget tolkas som en anpass-

ning till rådande ekonomiska förhållandet.  

 
Fotografen lutar sig tryggt mot det väl beprövade och konventioner som han delar. Han 

nyttjar den teknik han känner till och är förtrogen med. Han väljer lösningar som ligger 

inom ramen för det hantverkskunnande han tillägnat sig och de estetiska preferenser 

han bär med sig efter många års branscherfarenhet. Han identifierar sig som en yrkes-

skicklig hantverkare med ansvar och medvetenhet om både kostnader och teknik. En 

annan fotograf, med andra erfarenheter, hade kanske resonerat sig fram till andra lös-

ningar. Samtidigt är det så att filmproduktion är en dyrbar historia och det kan ligga ett 

stort ansvar i tekniska experiment. Varför chansa på exklusiva tekniska lösningar och 

kanske budgetöverdrag när erfarenheter och kunskaper finns om en betydligt billigare 

och mindre exklusiv utrustning? Det finns ingen anledning att tvivla på fotografens yr-

kesskicklighet, men det finns anledning att fundera över om teknikvalet – det enkla och 

det okomplicerade – är ett sätt att rättfärdiga en begränsad budget och små marginaler 

och därmed också göra det val som pekar mot det traditionella och icke utmanande när 

det gäller bildskapande, vilket i sig innebär att reducera konstnärliga möjligheter och 

uttryckssätt.   

 

Att också övriga kreatörer diskuterar sina möjligheter i relation till filmens tekniska ra-

mar blir tydligt. Kostymören måste ha de tekniska förutsättningarna klara för sig innan 

hon kan börja arbeta med att införskaffa kläder:   

 
Man pratar ju innan man börjar med kostym alltså… att vad är tanken med 

filmen, hur vill ni att det ska se ut… skall det vara en ljus eller mörk film eller 

så, vad använder vi för format när vi filmar… Det bestämmer ju hur jag kan 

jobba kan man säga… är det en riktig film eller är det videoteknik eller annan 

teknik.  

 
I det filmiska rum som skall kreeras måste förutsättningarna vara kända. Det är inte en-

bart den önskvärda stämningen och därmed ”känslan” och ”tonen” som skall skapas. 
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Hänsyn måste också tas till format, teknik, färgsättning och scenografi. Kostymören på-

pekar att man gjort omval när det gäller vissa kostymer eftersom de scenografiska lös-

ningarna visat sig bli annorlunda den ursprungliga planen: ”Det jag måste tänka på nu är 

ju den blå väggen i X:s rum (den kvinnliga huvudkaraktärens rum, min kommentar). Jag 

kan ju inte ha samma blå toner i kläderna för då försvinner hon ju in i väggen.. så det är 

mer så…”.  

 

Citatet ovan visar hur hänsyn måste tas till tekniska och färgmässiga lösningar. Den en-

skilde filmarbetaren kan ha sin vision om arbetsgång och slutresultat, en vision som 

måste översättas i teknik och vidareföras till de andra filmarbetarna. Fotografen beskri-

ver detta som: 

 

Jag har ju en vision om hur ljuset ska se ut, förmodligen har jag pratat med re-

gissören först när det gäller den visionen och vi har haft en ungefärlig känsla 

av det hela… känslan av lite mörkt och lite ruggigt och så där. Min uppgift är ju 

att ta den visionen och överföra den till praktiskt bruk, att det blir film /…/ 

Min viktigaste uppgift blir då att tala om för elektrikerna vilken vision.. I prak-

tiken säger jag att vi tar en sån och sån lampa och sen sätter vi den där…  

 

Den personal som är direkt involverad i arbetet med skådespelare, regi, scenografi eller 

foto diskuterar de tekniska villkoren likväl som teknikerna, foto-, ljud- och ljusansvariga 

också måste förhålla sig till det konstnärliga. Kostymörens resonemang indikerar att 

filmens kostym är något som måste anpassas till tekniska förhållandet, inte enbart till 

konstnärliga önskemål. De ekonomiska realiteterna är inte heller de oviktiga. Oavsett 

budget måste filmarbetarna förhålla sig till det ekonomiska utrymme de får. De får an-

passa teknik och konstnärliga intentioner efter den ekonomiska ram de har: 

 
En del filmer kostar ju tio…  men det går och jag har gjort film för ännu mind-

re pengar. Men det går, så ger man sig katten på det – då går det. Men man 

måste lära sig hur mycket man kan fuska. Vad går gränsen? Hur mycket kan 

man fuska utan att tappa trovärdigheten för då fattar publiken.. dom går inte 

på det. Och det gäller att lära sig var den gränsen går. Det gör det… så att pu-

bliken köper det hela så att säga. Och där…är man van som dom i utlandet att 
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röra sig med väldigt mycket pengar då behöver man inte bry sig om det. Då 

kan man ju ligga på en hög nivå i alla fall och på väldigt säkra nivåer. Men jag 

tycker det att det är ju lite utmanande i alla fall.. nu ska vi göra en scen med 

väldigt små medel och publiken ska kunna uppfatta det som helt trovärdigt, 

att det funka och vi ska kunna vara stolta efteråt över att vi gjort den här sce-

nen. Det är lite kul! 

 
I hantverksskickligheten ligger att kunna ”fuska”, att med små medel försöka skapa för-

utsättningar som ger trovärdighet i biopublikens ögon. Men, som syns i citatet ovan, det 

gäller att veta gränserna för när ”fusket” synliggörs och blir till icke-kvalitet. ”Fusk” eller 

inte, hantverksskicklighet är att balansera på gränsen. Det handlar då om att den som 

ansvarar för inspelningsplanen också kan ”läsa” vad som kan vara fel, vad som inte 

stämmer med verkligheten och som därför också kan ”läsa av” möjligheterna – om man 

behöver ”fuska” eller inte. ”Fusk”, enligt fotografen, handlar om att man tekniskt eller 

ekonomiskt har tvingats till för många kompromisser. Gränsen känns, enligt fotografen, 

intuitivt. ”Fusk är felplanering!” 

 

 

 

Avslutande diskussion 

 

Under de tillfällen jag var på inspelningsplats, antingen i studio eller på location, hade 

jag ibland svårt att fånga den magi som Gueneus så lyriskt beskriver när han talar om 

den tomma inspelningsstudio jag inledningsvis nämnt. Efter att ha följt Produktionen till 

inspelningsslut minns jag snarare min fascination över logistiken – hur man kunde få 

hela apparaten runt inspelningen att fungera, men också hur filmarbetarna lojalt ställde 

upp för varandra mellan olika tagningar när mycket rekvisita skulle bytas ut, väggar flyt-

tas, takkronor hissas upp eller ner. Oavsett funktion var de flesta alltid på gång, på väg 

någonstans för att fixa något, hämta något eller hjälpa någon. Inspelningen kan snarare 

beskrivas utifrån intensitet och/eller väntan, en ständig avvaktan på vad som skulle 

hända härnäst, vad som då behövde åtgärdas och när det väntade inträffade – genast en 

intensiv aktivitet där alla tycktes veta exakt vad som skulle göras och också gjorde det 

på kortast möjliga tid. Att alla filmarbetare är viktiga kuggar i den logistiska planeringen 
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är uppenbart. Men inte ens i studion kändes det särskilt magiskt. Efter att ha åhört och 

sett en hel eftermiddags inspelning där en enda kort dialog spelades in med tagningar 

från olika vinklar, blev det stundtals ganska så enahanda som observatör.   

 

De filmarbetare jag intervjuat beskriver nästan lika lyriskt som Geuens filmskapandets 

magi. För dem är filmarbetet alternativet, det de ville göra oavsett vilken position de har, 

kreatörer som produktionsledare. Genom deras berättelser har jag fått ta del av hur de 

ser på filmbranschen, det egna yrket och produktionsprocessers varierande villkor. I 

berättelserna framträder filmarbetaren som en särskild person i en mycket speciell 

bransch. Bilden av särskildhet mejslas fram, inte bara i beskrivningar om vad en filmar-

betare gör och är, utan också utifrån vad han eller hon inte är, inte liknar, inte skall för-

stås som. Givetvis finns det skäl att hävda branschens särart. Filmbranschen är liten och 

därmed exklusiv (jfr Soila-Wadman 2003: 159), den är glamouriserad och utövar up-

penbarligen en stark attraktionskraft (se Geuens 2000, Turner 2004). Filmarbetstillfäl-

lena är eftertraktade. Både Bauman (1999) och McRobbie (2003) visar, om än på olika 

sätt, att kulturproducenter i olika schatteringar tillhör det nya arbetslivet med krav på 

självförverkligande, kreativitet och ständiga utmaningar, likväl som att det finns ett 

starkt begär idag att få tillhöra den exklusiva skara som kommer i åtnjutande av arbete 

med sådant innehåll. Filmarbetet stämmer väl överens med detta innehåll och filmarbe-

taren gör sitt bästa för att hålla fram bilden av tillhörighet till det särskilda och det efter-

strävansvärda.   

 

De organisatoriska villkoren för en filmproduktion – den temporära projekt-

organisationen – medverkar sannolikt till den flitiga förekomsten av anekdoter som ett 

sätt att berätta och beskriva arbetsvillkoren. Varje ny produktion kräver sin organisa-

tion och därutöver oftast ett nytt team, nya inspelningsplatser och nya villkor. Filmarbe-

tarna för någon form av nomadiserande tillvaro i en ständig rörelse mellan olika pro-

duktioner, olika geografiska platser och arbete tillsammans med nya regissörer och nya 

medlemmar i teamet. Anekdoterna utgör verktyg för förståelse av det egna arbetet, den 

egna yrkesskickligheten och identiteten som filmarbete. De tycks också tjäna syftet att 

”berätta” organisationen (jfr Czarniawska, 1977)12. En annan viktig funktion kan vara att 

                                                 
12 Barbara Czarniawska (1997) talar om organisationer som komplexa och dynamiska nätverk av berät-
telser och hur dessa historier syftar till att skapa en organisation. Hennes syfte är inte att specifikt disku-
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knyta samman olika produktioner (och därmed organisationer) över tid. Genom berät-

tandet kan filmarbetarna skapa någon form av bild, en mental karta, över filmproduk-

tionsarbetet, vilket bidrar till kontinuitet och positionsbestämningar.  Berättandet är 

sätt att beskriva det egna yrkeskunnandet, att lyfta fram de egna kvaliteterna och tillhö-

righeten till branschen. Men berättelserna står också i kunskapsförmedlandets tjänst 

och är beskrivningar av hur man löser problem i ett sammanhang där villkoren ständigt 

varierar, där mycket är oförutsägbart och där hantverkets innehåll sällan återfinns i ma-

nualer eller skrivna arbetsinstruktioner. 

 

I den litteratur jag läst i samband med denna studie, men också utifrån de svar som in-

formanterna gett, är det uppenbarligen så att filmproduktioner utmärks av en konfron-

tation mellan i synnerhet konstnärliga och ekonomiska realiteter. Tänkta och önskvärda 

dramaturgiska, scenografiska eller tekniska lösningar är inte alltid genomförbara. Allt 

tycks inte möjligt att planera och allt går heller inte att styra över. Allt tycks heller inte 

önskvärt att styra över. I planering av inspelning, eller under inspelningsperioden, finns 

eller lämnas öppningar för idéer och kreativa förslag, vilket i sin tur borgar för ständiga 

utmaningar – det filmarbetaren menar är tjusningen med filmarbetet – att inget är det 

andra likt, att allt inte är förutsägbart. För dem som är med redan på planeringsstadiet 

finns förutsättningar att föreslå och påverka exempelvis teknikval, klädval, frisyrval el-

ler dekorval. De kan ge synpunkter på manuslösningar och karaktärer. När teamet väl är 

på plats och inspelningen rullar igång finns, trots omfattande förplanering, ytterligare 

möjligheter för filmarbetarna att bidra till det filmiska skapandet, inte av övergripande 

karaktär men ändå. Det är i de små individuella uttrycken, oavsett om det gäller frisyr-, 

kläd-, foto- eller scenografival som egna viljor och ambitioner kan komma till uttryck. I 

detta ligger kreativa utmaningar och möjlighet till självförverkligande och konstskapan-

de. Men det behöver inte enbart vara färg, form och ljus som är kreativa vägar. Teamet 

bidrar indirekt till slutresultatet genom stöd och uppmuntran till skådespelare för att de 

ska klara sitt arbete.  I detta är vi-et av stor betydelse. 

 

                                                                                                                                                         
tera temporära organisationer som de filmproduktionerna innebär men hennes kommentarer är värdeful-
la i förståelsen av organisatoriska förutsättningar. I själva verket är den enda "restpost" som återstår efter 
ett avslutat filmprojekt, förutom själva filmen och dokument som rör upphandling och finansiella åtagan-
den, filmarbetarnas berättelser baserade på minnen och av själva arbetet.  



130 

 

Teamtillhörigheten, eller familjen som filmarbetarna ofta benämner sin arbetsgemen-

skap, är bas för arbetet. Vid kick-of bildas familjen, då konstrueras det ”vi” som tycks 

nödvändigt för att få alla medarbetare att se och nå samma mål –  att samfällt arbeta för 

att få fram den stämning och ton som ska rama in produktionen. Filmarbetarna hänvisar 

ofta, både direkt och indirekt, till vi-ets betydelse för Produktionens slutresultat. Det 

finns en förtrolighet mellan teamets medlemmar, de ger varandra stöd och uppbackning. 

Goffman (1994) menar att en sådan förtrolighet kan bestå i en slags intimitet utan hjärt-

lighet. Den är inget som uppstår av att människor långsamt utvecklas i takt med var-

andra, utan det kan ”vara ett formellt förhållande som automatiskt utsträcks till och ac-

cepteras av individen så snart han tar sin plats i teamet” (ibid. s. 78). Oavsett en genuin 

hjärtlighet eller inte, förtroligheten tycks leda fram till en lojalitet medlemmarna emel-

lan. Även om konstruktionen av ett vi leder till samarbete mellan olika medlemmar i 

teamet är det viktigt att hålla fram att anpassning till definierade krav också är filmarbe-

tarens försäkring för att komma i åtnjutande av framtida uppdrag. Filmbranschen är 

liten och de flesta känner varandra varför ”ryktet” om att man gör ett bra jobb är viktigt 

för karriären. Teamet sätts vid uppstarten och att filmarbetarna accepterar produk-

tionsvillkoren (tonen, målbilden och samarbetet) är ett underförstått branschkrav till 

vilket medlemmarna förväntas anpassa sig. Att filmfamiljen håller sams och att vi-et hål-

ler sig till spelplanen borgar sannolikt för att inspelningen färdigställs inom önskvärda 

budget- och tidsramar. I det är förtroligheten och kamratstödet betydelsefulla garanter.  

 

Filmmakandet och därmed konstskapandet är knappast en process som bärs upp av en 

enskild filmarbetare. I de intervjuer jag genomfört, men också via observationer på in-

spelningsplats, kan jag se krav på ett ständigt samhandlande och förhandlande mellan 

olika aktörer. Även om var och en, scenografen, maskören, kostymören eller fotografen 

har sina egna idéer om hur manus bäst bör omvandlas till rörlig bild måste dessa idéer 

brytas mot övriga kollegors tolkningar och regissörens vilja. De beslut som tas innan och 

under inspelning, tas i samråd mellan olika parter. Besluten förhandlas fram. Även om 

inte manusberättelsen förändras till sitt innehåll kan iscensättandet av detsamma ta 

olika vägar beroende av hur regissör och teamets kreatörer lyssnar in varandras förslag. 

Regissören tar det slutgiltiga beslutet men vägen dit är inte bara färgad av en persons 

åsikt. Det är fler inblandade än så. Det är inte heller bara kreatörerna som tillåts ha syn-

punkter. Inspelningsledaren är ett exempel på grindvakt när det gäller genomförbarhet. 



131 

 

Han eller hon kan vara den som exempelvis påpekar att önskvärda tekniska lösningar 

blir för dyrbara eller på annat sätt så resurskrävande eller svårbemästrade att de är 

orimliga i förhållande till budget- och tidsramar. Även om inte denne uttrycker det som 

att han eller hon står för de konstnärliga förslagen kan han eller hon bromsa vissa för-

slag eller förorda andra och fungerar därmed som en grindvakt för vilka lösningar som 

kan tänkas vara genomförbara. På så sätt har också inspelningsledaren ett inflytande 

över filmens slutresultat. Också producenten och koordinatorn manövrerar mellan eko-

nomiska förutsättningar, tekniska möjligheter och konstnärlig intentioner. Även deras 

insatser är av betydelse för filmens slutresultat. Samhandlandet skapar beroende-

situationer mellan teamets medlemmar likväl som till regissören. I de flesta fall tycks 

regissören vara den som fattar det slutgiltiga och avgörande beslutet i de fall olika åsik-

ter uppstår. Han eller hon hävdar såtillvida sin auktoritet som ”smakdomare”. Bordwell 

(2005) beskriver regissören som:  

 

/…/ the final filter, for most, of the choices faced in the course of the produc-

tion /.../ in general, the final decisions about staging are likely to be made by 

the director whatever the creative input from the members of the team” (ibid. 

s. 255)  

 

Även om regissören står för “filtret” och fattar de slutliga besluten kan övriga i teamet, i 

större eller mindre grad, påverka dessa beslut antingen som enskilda individer eller 

som delar av kollektiv. Såtillvida förstår jag möjligheterna till konstnärliga uttryck som 

ett ”rum” mellan filmarbetarens idé om genomförande och regissörens godkännande. 

Däremellan kan ju finnas plikt till samhandlande som exempelvis mellan fotografi och 

scenografi, mellan maskör och kostymör eller mellan scenograf och attributör. De kan 

som individer eller kollektiv driva igenom vissa idéer.  

 
Filmarbetarna lyfter via sina berättelser fram bilden av regissören som mindre auktori-

tär. Han eller hon motsvarar inte bilden av auteuren. Genom att tillskriva regissören 

mer demokratiska och inlyssnande drag markerar de själva sin plats i produktionssam-

manhanget. Som kollaboratörer ses deras bidrag av stor betydelse för filmens kvalitet av 

dem själva. Det är som delaktiga de vill se sig både individuellt och kollektivt. Deras en-

gagemang ligger i detta. De förhandlar såtillvida bort auteuren och ger honom eller hen-



132 

 

ne en undanskymd plats. Auteuren förpassas till historien. För arbetsmiljöns fromma 

finns inte utrymme för den ”konstnärlighet” som auteuren sägs stå för. I Produktionen 

finns ingen auteur. Det är alla inblandade överens om. Auteuren skulle vara en motsätt-

ning i ett sammanhang där filmarbetarna uttrycker en bestämd vilja om att vara delakti-

ga.  
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(Drog)filmens abstrakta maskin 

Mer än bara bilder 

 

Eddy Nehls 

 

 

 

Vi kan inte analysera [Leviatan, står det i originaltexten, men det begreppet 

han enkelt bytas ut mot till exempel film] om vi ger företräde åt en viss typ av 

förening, t.ex. förening av människor med människor, järn med järn, nervcel-

ler med nervceller, eller en specifik faktorstorlek. Sociologin är bara levande 

och produktiv när den undersöker alla föreningar med åtminstone samma 

djärvhet som de aktörer som utgör dem. (Latour 1998: 27. Kursivering i orgi-

nal). 

 

Avsikten med denna artikel är att presentera just en levande och produktiv analys av 

filmen som medium, och det går inte om diskussionen begränsas till bilderna. Film är så 

mycket mer än bara bilder. Analytiskt handlar det här om att tänka på och uppmärk-

samma såväl bilder som människor och droger samt den teknologi vilken filmmediet är 

beroende av i termer av interagerande aktörer, som delar av ett större och i hög grad 

självorganiserande system.  

 

Den franske vetenskapsteoretikern Bruno Latour (1998: 21), som är en av artikelns teo-

retiska referenser, menar att alla element i världen som ”skapar utrymme runt sig själv, 

gör andra element beroende av sig själv och översätter deras vilja till ett språk som är 

dess eget”, kort sagt, allt och alla som kan få något att hända, allt som gör skillnad (oav-

sett om det är människor, texter, regler, materialitet eller teknologier), kan och bör be-

traktas som aktörer. Samhället, säger Latour (1998: 53), ”består inte av sociala element 

utan av en lista som utgörs av en blandning av sociala och icke-sociala element.” Film 

består på samma sätt inte bara av bilder. Bilderna är en aspekt av helheten som blir till 

inom ramen för ett komplext ”samarbete” mellan en lång rad aktörer. Och alla aspekter 

som krävs för att skapa och sprida bilderna måste beaktas om förståelsen för mediet ska 

kunna fördjupas. Perspektivet brukar benämnas Aktör-Nätverk-Teori (ANT), men är 
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egentligen ingen teori. ANT är framförallt en metod, eller snarare ett verktyg för att lära 

sig se det invanda på nya sätt (se Law & Hassard (eds.) 2005). Det är också syftet med 

denna artikel, att presentera tankeverktyg som kan användas för att förstå film i allmän-

het och drogfilm (det vill säga film där droger spelar en framträdande roll) i synnerhet.  

 

Analysarbetet hämtar även inspiration från den franske filosofens Gilles Deleuze och 

hans medförfattares Felix Guattari (2003: 280ff) arbetsmetod nomadologi, vilket är ett 

liknande angreppssätt där ”allt tänkande [betraktas som] en tillblivelse, en dubbel till-

blivelse, snarare än ett attribut till ett Subjekt och representationen av ett Helt.”1 Noma-

dologin är, liksom ANT framförallt en strategi för att bryta sig loss från uppfattningar 

som gör skillnad mellan natur/kultur, människa/teknik, eller den ”riktiga” världen och 

representationer av världen. Analytisk förmåga äger visserligen bara människor, men 

vad är en människa? Hur ska det begreppet definieras? Och var går gränsen mellan 

människan och hennes omgivning (tänker närmast på kommunikationsutrusningarna 

och infrastrukturen som jag och många med mig är beroende av för att kunna fungera i 

världen)? Den amerikanske professorn i engelska och media arts, Katherine Hayles 

(1999: 199), betraktar människor som förkroppsligade minnen vilka med hjälp av tek-

nologier interagerar med världen, i och genom nätverk bestående av en lång rad aktörer. 

Subjektivitet kan vidare, med inspiration från den italienska genusteoretikern och no-

madologiska filosofen Rosi Braidotti (1994: 146), uppfattas som ett multidifferentierat, 

icke-hierarkiskt flöde i kontinuerlig tillblivelse. Det är bara några exempel på frågor som 

nomadogin och ANT reser. 

 

Förstår man film med sådana tankeverktyg utgår man från att hjärnan är den ”duk” där 

bilderna projiceras, oavsett varifrån dessa kommer (jfr Flaxman 2000, Pisters 2003), 

vilket innebär en mer direkt påverkan som så att säga inte behöver ta omvägen via kul-

turen för att få mening. Det är snarare genom sådana processer som kultur skapas. Kul-

tur, liksom film och subjekt betraktas följaktligen som sammanhållna fenomen. För 

”samhället är inte det som håller oss samman, det är vad som hålls samman.” (Latour 

1998: 54ff).  

 

                                                 
1 Översättningen av denna passage från Deleuzes och Guattaris artikel, ”1227: Treatise on Nomadology: – 
The War Machine”, från boken A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia (Deleuze & Guattari 
2003: 351ff) är gjord av Sven-Olof Wallenstein och hämtad från skriftserien Kairos, nummer 4, 1998. 
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Sätt att se på film 

 

Den viktigaste analytiska utgångspunkten i artikeln är att det inte går att dela upp tillva-

ron i dels den ”riktiga” världen som människorna lever och verkar i, dels bilderna av 

världen, representationerna av densamma. Braidotti menar att man istället bör förstå 

film och texter, både som en, 

 

semiotisk och en materiell struktur, med andra ord inte som en isolerad före-

teelse fastlåst i ett dualistiskt oppositionsförhållande, mellan en social kontext 

och en tolkningsakt. Texten [och filmen] ska snarare förstås som en process, 

ett slags kedjereaktion reglerad av det nät av maktrelationer som den ingår i. 

Vad som krävs för att uppnå denna förståelse av texten är, just därför, mindre 

tolkande och mer avkodande av det nätverk bestående av kopplingar och ef-

fekter som förbinder texten med hela det sociosymboliska system som den är 

en del av och förstås genom. Med andra ord, vad som behövs är en neo-

materialistisk teori för att förstå texten [och filmen] och de praktiker som tex-

ten [och filmen] blir till genom. (Braidotti 1994: 154, min översättning). 

 

Den analytiska blicken öppnas upp betydligt när filmanalysen även beaktar teknologin 

som mobiliserats för att skapa bilderna, för att visa dem och för att distribuera dem över 

världen. Fortsättningen handlar också om att identifiera några av de kopplingar eller 

förbindelser som så att säga håller filmen samman. Det handlar förenklat om att kon-

centrera analysen mer till hur det går till när något, i detta fall alkohol och droger, ham-

nar på vita duken än att spekulera kring vad bilderna betyder.2 Förutom att uppmärk-

samma kontexten eller sammanhanget som filmerna uppstår och sprids inom ska även 

teknologin och konsekvenserna som går att relatera till denna, beaktas i analysen.3 

                                                 
2 Sådana analytiska angreppssätt är jag inte ensam om att arbeta med. Bara som ett exempel kan nämnas 
att film- och medievetaren Mats Jönsson studerar relationer mellan film och historia i sin avhandling, Film 
och historia. Historisk Hollywoodfilm 1960 – 2000. Jönsson betraktar den historiska filmen som ett (allt för 
ofta) outnyttjat källmaterial för att förstå kontexten som filmen skapats inom. En som gjort något liknande 
vad gäller droger på film är amerikanen Harry Shapiro (2003), vars analys heller inte är begränsad till 
bilderna på duken. Shapiro intresserar sig för filmindustrins förhållande till droger, det vill säga regissö-
rerna, producenterna och skådespelarna, alltså det sammanhang som filmerna skapats inom. Han sätter 
filmernas skildringar av droger i samband med det omgivande samhället, vilket möjliggörs genom att 
bilderna inte uteslutande betraktas som representationer av droger. 
3 Forskare som har analyserat kulturella fenomen med hjälp av sådana utgångspunkter har hittat många 
spännande ingångar och analytiska uppslag som inte sällan ställer invanda förståelser av kultur på ända. 
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Ett analytiskt begrepp lämpligt för detta ändamål hämtas från Deleuze och Guattari 

(2003: 156); Event. Det riktar uppmärksamheten mot mötet mellan entiteter eller aktö-

rer och kan användas för att medvetandegöra det faktum att möten innebär ömsesidig 

påverkan (se även Deleuze 2004: 194ff och Latour 2000: 126). Kultur är en process och i 

en sådan finns bara vägar framåt, ständig förändring. Inget är sig någonsin likt. Förut-

sättningarna för tillvaron skapas hela tiden i och genom sammanhanget som föreligger. 

Eventet är dock inte ett tillstånd som föreligger utan istället det som aktualiseras i och 

genom föreliggande tillstånd, vilket är en viktig distinktion. Deleuze och Guattari (2003: 

156) använder begreppet för att synliggöra resultatet eller utfallet av tillblivelserna som 

möten mellan aktörer leder till. Och till saken hör att varje aktualiserat utfall eliminerar 

en hel massa alternativa utfall som lika gärna hade kunnat realiseras. Världen framskri-

der med andra ord inte linjärt och den går följaktligen inte att förutse med någon säker-

het. Alkoholen finns inte bara i kulturen, kulturen finns även i alkoholen och båda aspek-

terna förändas såväl processuellt som ömsesidigt (jfr Plant 1999), i och genom event. 

Världen blir till i och genom möten där intryck, impulser och olikheter ömsesidigt på-

verkar helheten, sammanhanget.  

 

Event är vidare ett tankeverktyg som kan användas för att förstå hur något immateriellt, 

något som uppstår mellan aktörer kan ge upphov till agens. Även begreppen som kon-

strueras av forskare, liksom denna artikel, kan förstås i termer av event. Att sätta be-

grepp i samband med iakttagbara fenomen kan resultera i förändrande möten, om arbe-

tet läses av någon vill säga och om texten förmår läsaren att göra något. Begreppet event 

riktar den analytiska blicken mot biografen som är en plats där mänskliga aktörer dagli-

gen sätts i samband med bilder av alkohol och droger. Varken drogerna, biopubliken 

eller filmen går oförändrade från mötet. 

 

Deleuze och Guattari har några ”käpphästar” som återkommer om och om i deras böcker 

och en av dessa är avfärdandet av psykoanalysen som de menar i allt för hög grad hand-

lar om makt och om att bestämma innebörder i sådant som per definition är obestäm-

                                                                                                                                                         
Anders Johanssons (2003) Avhandling i litteraturvetenskap. Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter, 
Seppo Luoma-Keturis (2003) Mellan Rummen – en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representations-
ontologi och Jakob Wenzers (2007) Resonanser. En neomaterialistisk analys av indiependentscenen i Göte-
borg, har i alla fall för mig fungerat som ögonöppnare för möjligheterna som ligger i ett analytiskt an-
greppssätt där representationstanken övergetts. 
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bart. Talet om det undermedvetna som endast kan få sin rätta tolkning av psykoanalyti-

kern, vilken ofta har sin bild klar redan från början (jfr Freuds tal om sexualiteten), me-

nar Deleuze och Guattari är ett hänsynslöst maktutövande (se t.ex. Deleuze & Guattari 

2003: 26ff). Och samma kan sägas om alla ambitioner att tolka något för någon annan, 

för den som tolkar reser anspråk på att sitta inne med en bättre förståelse av bilden eller 

vad det nu är man tolkar, än den som läser tolkningen. Deleuze (2006: 283ff) skriver att 

mötet mellan filmen och dess publik snarare handlar om en omedelbar relation som 

upprättas mellan hjärnan och filmduken och då kan psykoanalysen inte tillföra något, 

istället skulle molekylärbiologin (ibid.) eller neurologin kunna tillhandahålla en mer 

adekvat analytisk ”verktygslåda.” Deleuze (2006: 286) skriver att, 

 

Cinema, because it animates and temporalizes the image, is both a very par-

ticular material, and a material that shows a high degree of affinity with other 

materials: pictoral, musical, literary, etc. Cinema should be understood not as 

a language, but as a signal-material.4 

 

Analysen som följer kommer inte att presentera några tolkningar av filmernas innehåll.5 

Däremot ska några av de kopplingar eller förbindelser som filmen uppvisar till ett större 

sammanhang av såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer, med särskilt fokus på al-

kohol/droger, identifieras. Redan på 1960-talet talade medieforskaren Marshall McLu-

han, i sin berömda bok Media, om vikten av ett sådant perspektiv. På ett varierande och 

initierat sätt samt med hjälp av en lång rad exempel visar han där hur medier, i en 

mycket vid bemärkelse av begreppet, har en egen påverkan på världen. McLuhan menar 

att radion, TV, filmen, flyget, typografen, klockan och så vidare, kan sägas fungera som 

                                                 
4”Film, eftersom den animerar och temporaliserar bilden, är både ett betydelsefullt uttryck, och ett mate-
rial som visar en hög grad av släktskap med andra materiella uttryck: illustrationer, musik, litteratur, etc. 
Film borde därför inte förstås som språk, utan som signal-materia.” Eftersom citatet är hämtat från en 
engelsk översättning av det franska originalet väljer jag att lägga min översättning från engelska i noten 
istället för tvärtom. Vill man läsa mer om detta kan nämnas att Deleuze ägnade en stor del av sitt senare 
författarskap åt film, vilket resulterade i två volymer (Cinema 1. The Movement-Image och Cinema 2. The 
Time-Image). I korthet går böckerna ut på att undersöka filmmediet i enlighet med tanken om att ”hjärnan 
är filmduken” och att filmen är en teknologi med agens nog att förändra människors perception. 
5 Ett vanligt sätt att förstå film är annars att utgå från att det finns tydliga kopplingar mellan representa-
tioner och språk och att det är så som filmen påverkar oss människor. I antologin Addicted. The Myths and 
Menace of Drugs in Film (Stevenson 1999) handlar det således framförallt om analyser och tolkningar av 
filmernas innehåll. Detta perspektiv har fått stort genomslag (se till exempel Lindell 2001, Hedling 1998, 
Cohan & Hark 1993). Filmen betraktas då som ett slags kulturellt agendasättande. Det är även så som 
Norman Denzin (1991) motiverar sin studie av alkoholism i amerikansk film. Här har jag alltså valt en 
annan väg, vilket inte får tolkas som att jag tycker att andra sätt att förstå film är värdelösa. 
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utbyggnader av människans centrala nervsystem. Ett motiv för detta är att det i histori-

en går att iaktta dramatiska samhälleliga förändringar i samband med införandet av nya 

medier. Tryckpressen är ett exempel på det, Internet ett annat. När medierna väl inte-

grerats i sammanhanget kommer de att påverka helheten (se även Jülic m.fl. (red.) 2008 

och Kittler 2003). Att utfallet av interaktionen inte går att förutsäga kan exemplifieras 

med tanken på att datorn skulle ge upphov till minskat resande och ett papperslöst 

samhälle. Ingen av utopierna kom att realiseras, tvärt om talar mycket för att både re-

sandet och pappersanvändningen ökat. Vad McLuhan gör är att koppla ihop mänskliga 

aktörer med teknologierna som dessa använder och behandla alla ingående delar som 

olika aspekter av samma sammanhang. Hans slagord, ”mediet är budskapet”, fungerar 

därför som sammanfattning på och motiv för analysen i denna artikel. Här ska filmmedi-

et uppmärksammas och dess verkan på världen ska undersökas. 

 

 

Film som ekonomisk och som kulturell aktör 

 

För att börja någonstans kan det vara lämpligt att lägga märke till det faktum att DVD-

filmer förpackas i boxar som bjuds ut och får ett pris på en ekonomisk marknad. Filmer-

na sprids på detta sätt över världen och graden av spridning påverkar filmernas ekono-

miska balansräkningar direkt, efter principen utan pengar inga nya filmer. Förhopp-

ningsvis blir det härigenom enklare att förstå hur allt hänger ihop och att enskilda kon-

sumenter har ansvar för vad som hamnar på vita duken. Inte direkt gentemot en given 

film, men i förlängningen genom att utgöra en del av den diffusa ”mängd” (jfr Hardt & 

Negri 2003) utan vars stöd, i form av bland annat biljettintäkter, filmindustrin överlever. 

Om man tittar närmare på DVD-boxarna ser man att dessa på olika sätt försöker locka 

fram begär efter den film som ligger i deras box och att droger ofta används i just detta 

syfte. Som exempel kan nämnas att filmen Stoned – the wild and wicked world of Brian 

Jones, i sin titel har en ordlek som tydligt visar vilka aspekter av 1960-talsrockstjärnans 

liv som betonas. På boxen står, ”Sex droger och rock ’n’ roll”, ”…otroligt underhållande.” 

Marknadsföringen av filmen använder sig tydligt av lockelsen som finns kopplad till 

droger i populärkultur (jfr Manning (ed.) 2007). Resultatet blir att filmens uppmärk-

samhet ökar samtidigt som drogerna laddas med innebörder, i en ömsesidig process av 
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blivande. Varken filmen, drogerna eller publiken går oförändrade från ett sådant möte, 

vilket gör biobesöket till ett event med förändringspotential.  

 

Frågan om hur det ser ut på film när mäns och kvinnors missbruk skildras blir med så-

dana utgångspunkter intressant. En ”skakande” film, som ”man inte bör missa”, har man 

i marknadsföringssyfte skrivit på filmboxen som rymmer klassikern The panic in needle 

park, med Al Pacino i huvudrollen. Den beskrivs som ”en sällsynt realistisk och rå film.” 

Ett citat från tidningen Aftonbladet, som också presenteras på boxen, lyder: ”Alla borde 

se den.” Filmen Blow, med Jonny Depp i huvudrollen, är ett annat exempel, som sägs 

förmedla den ”sanna berättelsen om Georg Jungs liv och om priset han fick betala för sin 

egen variant av The American Dream”, vilket gör den till ett slags skruvad hjältesaga. Om 

filmens innehåll stämmer med hur det gick till, att Jung ansvarade för en stor del av det 

kokain som smugglades in i USA under 1980-talet, har huvudrollskaraktären tusentals 

människoliv på sitt samvete. Ändå framställs han på ett sätt som gör det uppenbart att 

dramaturgin syftar till att väcka medkänsla och sympati för honom. Filmen Farväl till 

Las Vegas, passar väl in i detta mönster av heroiserande skildringar av manliga missbru-

kare. Destruktiva män utövar uppenbarligen en stark lockelse på väldigt många männi-

skor, annars skulle filmerna inte nå ut till en så stor publik som de gör. Huvudrollsinne-

havaren Ben (spelad av Nicolas Gage) är den mest destruktive av alla. Han har bestämt 

sig för att åka till Las Vegas och supa sig till döds och har räknat ut att detta bör ta en 

månad. Ingen och inget kan stoppa honom från att fullfölja sitt självpåtagna uppdrag. 

Här, som i många andra fall, backas beslutet upp av en kvinnlig möjliggörare, i filmens 

handling iscensatt av den ömhetstörstande, prostituerade rollfiguren Sera (Elisabeth 

Shue), som i sitt desperata sökande efter kärlek finner sig i att hjälpa Ben att dö. Motivet 

för att uppmärksamma saken har att göra med kopplingen mellan manlighet och droger 

som filmen upprättar. För hur långt ner Ben än sjunker, hur mycket han än dricker och 

hur dåligt han än mår behåller han ändå det som brukar benämnas manlighet, men som 

givetvis är något som hela tiden omförhandlas, (till stor del med hjälp av filmiska berät-

telser). I filmens slutscen, som utspelar sig på ett sjaskigt motellrum, återförenas Ben 

och Sera efter ett bråk tidigare. Hon hittar honom där, och paret har sex. Sedan dör Ben. 

Manligheten som skildras i filmen går således inte att supa bort och även om Ben dör i 

slutet har alkoholen, som aktör betraktad, inte förlorat sitt rykte som förstärkare av viri-

litet.  
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Kvinnors missbruk på film däremot ser annorlunda ut och det används därtill ofta för att 

påvisa något annat än just kvinnligt missbruk. Därtill har jag bara funnit fyra filmer på 

detta tema. Det är dels de relativt likartade filmerna 28 Dagar och When a man loves a 

woman, dels den dokumentärt hållna Christiane F. Wir kinder vom Bahnhof Zoo, samt 

filmen Rose. Om man jämför skildringarna av manligt missbruk med hur den (inte helt) 

fiktive artisten Rose, spelad av Bette Midler, framställs i filmen med samma namn blir 

skillnaden uppenbar. Rose framställs som ett viljesvagt offer, vilket visar sig när hon i 

slutet av handlingen via omständigheter hon själv inte rår över faller tillbaka i det miss-

bruk hon lämnat och kort därefter dör på scenen. Andra sätt att skildra kvinnligt miss-

bruk är att göra som i filmen 28 Dagar (med Sandra Bullock i huvudrollen), vilken lanse-

ras som en komedi, eller som filmen When a man … (med Meg Ryan och Andy Garcia i 

huvudrollerna), vilken benämns drama. I båda filmerna placeras kvinnorna av myndig-

heter och äkta män på behandlingshem i inledningen av filmen. Därmed får man egentli-

gen aldrig se dem speciellt nedgångna, vilket är ett sätt att göra kvinnlighet på. Det är 

vägen tillbaka som skildras. I filmen 28 dagar får man bevittna Gwen under processen av 

tillnyktring och avgiftning på ett behandlingshem och under gruppterapi. Eftersom det 

är en komedi är stämningen oftast lättsam. Filmen slutar också lyckligt med att hon 

kommer hem, gör upp med sin pojkvän och därefter lever lycklig som nykter. When a 

man loves a woman, är en något mer ambitiös och mångfacetterad beskrivning av pro-

cessen som leder den kvinnliga missbrukaren Alice till ”sin personliga botten.” Väl där 

beslutar hennes man tillsammans med läkaren att hon ska läggas in på ett behandlings-

hem. Därefter beskrivs skeendet utifrån mannens perspektiv, för filmen handlar egentli-

gen om hans problem med att leva med en nykter alkoholist. Det är hans reaktioner man 

får följa via kameralinsen som på det sättet styr publikens perception. Alice blir ett slags 

fond mot vilken mannen får spela ut hela sitt register. Vid slutet av filmen ger han upp 

och flyttar från hemmet. Men i slutscenen, på ett AA möte (enda gången man får höra 

Alice berätta om sitt missbruk), tar han henne tillbaka. Han förlåter henne, nu när han 

äntligen förstår hur svårt hon har haft det, och framförallt, nu när hon är nykter. Jämför 

man dessa filmer med klassikerna The Man With The Golden Arm, med Frank Sinatra i 

huvudrollen och Förspillda Dagar regisserad av Billy Wilder, blir skillnaden slående. 

Båda filmerna fick Oscars och handlar om handlingskraftiga män som med hjälp av hero-

iska insatser och självdisciplin på egen hand tar sig upp och ut ur beroendet. 



144 

 

 

Christiane F. är en film som skiljer sig från mönstret ovan. Det är också en film som ut-

ifrån artikelns perspektiv framstår som ovanligt lyckad, för vad som skildras här är i 

mycket högre grad än i övriga filmer ett komplext sammanhang. Filmen inleds med att 

tonårsflickan Christiane berättar om hopplösheten hon känner över sitt liv i förorten till 

Västberlin. Hon längtar bort, till ”Europas modernaste diskotek.” Väl där kommer hon 

snabbt i kontakt med droger och efter att ha blivit kär i en missbrukande kille provar 

hon själv heroin och börjar efter ett tag att prostituera sig för att få ihop pengar till 

missbruket. Först när hennes syster dör av en överdos får hon hjälp och kraft att ta sig 

ur miljön. Filmens styrka är att det varken är drogen heroin eller människorna som ut-

målas som bov i dramat, här är det i mycket högre grad kontexten som ger upphov till 

konsekvenser. En annan film som på liknade sätt kan sägas vara lyckad är Traffic. No one 

gets away clean. Det är en komplex historia där ett antal parallellhandlingar vävs ihop 

och bildar ett sammanhang. Här får man följa småstadspolisen i Mexico som jagar narko-

tikasmugglare. Man får även följa den korrupta polischefen, också i Mexico, som egentli-

gen är narkotikakung. Vidare handlar filmen om den högt uppsatte domaren som får i 

uppdrag att leda kampen mot narkotika i USA, och hans dotter som dras ner i missbru-

karträsket. Ett annat spår i filmen handlar om den rike droghandlaren i USA som sätts i 

fängelse, och hans fru som lejer en mördare för att döda huvudvittnet i rättegången mot 

honom. Man får även följa polisens i USA arbete. Alla aktörer utgör delar av samma 

sammanhang. Traffic visar således hur komplext problemet med droger är, att det inte 

finns några enkla lösningar och framförallt, att verkligheten är en och odelbar och att allt 

hänger ihop i ett oöverblickbart nätverk där ingen enskild aktör har större inflytande än 

någon annan. 

 

Det finns också filmer där alkohol och droger kan sägas fungera som ett slags ”huvud-

rollsinnehavare.” Två sinsemellan olika exempel på detta är, Fear and Loathing in Las 

Vegas, och Sideways. Ingen av filmerna hade blivit mycket till film om inslaget av droger 

helt tagits bort från handlingen. Storyn i den förra utgörs i princip av ett konstant rus 

som skildras så att säga inifrån. Som publik får man via och med hjälp av kameralinsen 

följa hur ett drogrus kan tänkas se ut och upplevas av den som tagit droger. Det är också 

på det sättet filmen marknadsförs, som just ett drogrus: ”Buy the ticket. Följ med på fär-

den.” En i sammanhanget intressant iakttagelse är att Fear and Loathing … är en filmati-
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sering av en bok av journalisten Hunter S. Thompsson, som framförallt var känd för sitt 

bruk av droger. I och genom denna typ av sammansättning bestående av droger, skåde-

spelare, boken, författaren, filmen och så vidare, ökar graden av rumslig spridning för 

alla inblandade aktörer i en emergent process där helheten är större än summan av de-

larna. 

 

Sideways är en film som på liknande sätt använder alkohol som handlingens motor, dock 

med reservationen att här är det rollkaraktärerna som berusar sig och att det skildras 

med ett utifrånperspektiv. Filmen marknadsfördes inte riktigt lika uttalat med hänvis-

ning till alkoholen och vinet, men den kanske främste aktören i filmen är ändå vindruvan 

Pinot Noire. Skådespelarna, regin och manuset sammantaget integrerar vintemat väl i 

berättelsen, vilket kan vara en förklaring till den så kallade ”Sidewayseffekten.” I Dagens 

Nyheters nätupplaga skrev man följande om filmen, i samband med premiären. ”I USA 

har detta lett till ett kraftigt uppsving för [pinotviner] och även här i Sverige hänger vi 

på. Sideways-effekten håller på att bli ett etablerat begrepp.” (Kronstam 2006). Filmens 

regissör försäkrar att projektet inte har fått några pengar från vinindustrin, men det 

spelar här ingen roll. Fokus för intresset, när filmen betraktas som ett event, är empi-

riskt iakttagbara konsekvenser, inte upphovsmannens intentioner eller publikens tan-

kar om innehållet. Även om det är som regissören säger, att han inte är någon vinexpert 

och att filmen var ett sätt för honom att lära sig mer om vin, och även om den återkom-

mande exponeringen av vinetiketter uteslutande är ett uttryck för form, så finns det fak-

tiskt intressenter som är beredda att betala stora summor för att få sina produkter ex-

ponerade på det sättet i media. Hur mycket man än vill framställa vin som en kulturell 

produkt utgör den trots allt samtidigt ett betydelsefullt inslag på en globaliserad och 

kommersialiserad marknad. Oavsett om de berörda aktörerna har något medvetet, utta-

lat samarbete eller inte blir effekten att samtliga påverkas av sammanförandet och det är 

denna som är av intresse i analysen, följden av interaktion. Inget annat.  

 

Ett enkelt svar på frågan om kreatörer, författare, filmpublik och bokköpare samt andra 

aktörer har något ansvar för produkterna som skapas och konsumeras är naturligtvis att 

det har man inte. Det finns i alla fall inga lagar eller andra konventioner som reglerar 

kreatörens ansvar för den färdiga produkten och det ska man nog akta sig för att införa 

också. Men så lätt ska inte frågan släppas. Även om ingen kan lastas med ansvar betyder 
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det inte att man inte kan tänka sig att kreatörer, publik och så vidare gör sig aktivt med-

vetna om ansvaret man har för sammanhangen man ingår i. Givetvis är det på samma 

sätt möjligt att kreatörer tar på sig ett ansvar för karaktärerna, miljöerna och handling-

arna man skapar och iscensätter, och på samma sätt är det naturligtvis tänkbart att man 

som publik förhåller sig aktiv till filmers innehåll. Ansvaret som åsyftas får dock inte 

tolkas som att någon enskild individ ska ställas till svars på det sätt som man ofta ser i 

dagens samhälle, inte minst efter tsunamikatastrofen vid julhelgen 2004. Det torde ha 

framgått, men bör kanske förtydligas, att alla medborgare i ett givet samhälle har ansvar 

i kraft av sin delaktighet, men därav följer inte att enskilda individer är skyldiga till vad 

som händer. Ansvaret är kopplat till individen i egenskap av språkbrukare, konsument 

och som samhällsaktör (för en mer ingående diskussion kring detta se Nehls 2009).  

 

När man ser en film där vindruvan Pinot Noir nämns som ett mantra genom hela filmen, 

och där druvan visar sig kunna användas som metafor för livet och för att beskriva sig 

själv, då påverkas många att köpa vin av den druvan.6 I relation till sådana konsekvenser 

kan såväl publiken som kreatören och den kontext som filmen utgör, sägas vara ansva-

rig. Om man ställer upp på denna tanke skulle man kunna tänka sig att man, både som 

filmmakare och som publik, lägger ner möda på att försöka hitta alternativ till dagens 

iscensättningar av såväl män och kvinnor som alkohol och droger. Man kan till exempel 

fråga sig varför det enbart (i princip) är män som får spela karaktärsroller där hela det 

komplexa registret av mänskliga känslor kan och får spelas ut, eller uppmärksamma det 

faktum att kvinnors karriär som skådespelare i förhållande till mäns är mycket kortare. 

Varför finns det så få stjärnor i filmens värld som inte är vita, heterosexuella, män? Det 

är frågor som både kan och bör diskuteras mycket mer. 

 

 

Film som teknologi. Möjligheter och begränsningar 

 

Det är nu hög tid att uppmärksamma teknologierna, vilka är nödvändiga förutsättningar 

för allt filmskapande. Efter att har sett en massa filmer där droger förekommer i hand-

lingen har jag lagt märke till hur svårt det är rent tekniskt att skildra bruket av droger, 

                                                 
6 På www.vinnytt.nu (2008-04-13) kan man läsa, att ”Pinot Noir försäljningen i USA har ökat med nästan 
50% som en effekt av Sideways och det relativt okända vindistriktet har fått ett enormt uppsving.” 
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att göra det filmiskt intressant. Det ligger delvis i sakens natur att det är svårt, för effek-

ten av droger pågår som bekant inuti den kropp som utsätts för den aktuella substansen. 

Ändå är det vanligt att intaget av droger spelar viktiga roller i många filmers dramaturgi. 

Majoriteten av dem som varit på bio vet därför hur man tar kokain, inte för att det bara 

finns ett enda sätt utan för att det så gott som alltid skildras på samma sätt, med hjälp av 

en spegel, ett rakblad och en hoprullad sedel. Förhållandevis få vet dock hur ett kokain-

rus känns då det i princip är omöjligt att skildra visuellt eller verbalt, även om försök har 

gjorts. Filmens teknologi bär oundvikligen på en lång rad begränsningar och en av dessa 

är att det endast går att skildra det yttre, ytan. Hur går det då till praktiskt när bruket av 

heroin skildras på film? Vilka inneboende gränser finns i filmmediet? För att få uppslag 

till en sådan diskussion riktas uppmärksamheten mot den mästerliga filmen Requiem for 

a dream, regisserad av Darren Aronofsky. På DVD-boxen står det att Aronofsky, ”skapat 

en mycket visuell och skakande film. Med ett originellt bildspråk och berättargrepp samt 

sitt experimentella ljudarbete skildrar han missbrukets allra innersta väsen.” Frågan är, 

hur går detta till rent tekniskt, vilka bilder och ljud används för att skildra bruket och 

effekterna på kroppen av heroin? Hur skildras missbrukets allra innersta väsen?  

 

Heroinet förs omgående in i handlingen genom att huvudrollsinnehavaren efter några 

minuter pantsätter en TV som han tagit från sin mor för att få pengar till heroin. Sedan 

följer ett snabbt klipp till ett mörkt rum där en påse öppnas med tänderna. Klipp till en 

närbild på en tändare som brinner. Oerhört snabba klipp med extrema närbilder av först 

pulvret som löses i vatten, vätskan som bubblar i en kapsyl och innehållet som sugs upp 

i en kanyl. Närbild av en pupill som vidgas. En ny kanyl som fylls och omgående visas en 

annan pupill som vidgas. Hela sekvensen är ljudsatt med dunkande musik och närgång-

na ljudeffekter av fräsande vatten, vätska som sugs upp i kanylen och suckar av välbe-

hag. Sedan klipps direkt över till en panoramabild där huvudrollsinnehavaren och hans 

kompis diggar till musik i en lägenhet och skrattande uttrycker tillfredställelse över re-

aktionerna som drogen framkallar. Allt flimrar förbi på några få sekunder. Man hinner 

knappt se vad som händer, ens när man tittar på sekvensen i slowmotion. Genom hela 

filmen visas med regelbundenhet denna typ av snabbt förbiflimrande sekvenser varje 

gång någon nyttjar droger. Allt drogbruk skildras på samma sätt – mammans missbruk 

av kaffe och tabletter, marijuanarökning samt sniffande och injicerande av heroin – med 

hjälp av oerhört snabba klipp och suggestivt ljudsatta sekvenser. (Från ett könsperspek-
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tiv kan det vara intressant att lägga märke till att heroinet av de manliga karaktärerna 

intas medels kanyl, medan kvinnorna tar drogen genom att dra in den i näsan från en 

spegel via en rullad sedel). Detta oavsett om det är i filmens inledningsskede, där dro-

gerna framkallar positiva känslor, eller mot slutet då den oundvikliga undergången är 

nära för alla inblandade. Det som skiljer skildringarna åt är vad som händer efter klip-

pen när reaktionerna av drogen beskrivs. I början är det vällust och lycka som utageras, 

men mot slutet blir gesterna allt mer intetsägande och det som antas hända inombords 

är i princip att rollkaraktären lyfts upp till ett normaltillstånd.  

 

Sättet att skildra intagandet av heroin är en populär filmisk strategi att iscensätta drog-

missbruk.7 I både Requiem for a dream och Gridlock’d används nästan exakt samma 

klippmetod vid ett par tillfällen, men i Gridlock’d handlar det om ett förment komiskt 

sammanhang. ”A verry funny adventure”, står det på framsidan av DVD-boxen och, 

”Fresh and funny twist on the buddy movie”, står det på baksidan. Samma heroin och 

samma metod att injicera det, skildrat i två helt olika sammanhang. Och dessa kan i sin 

tur jämföras med vad man som publik får bevittna i Stefan Jarls film Ett anständigt liv, 

där autentiska missbrukare visas och där heroinet så att säga injiceras ”på riktigt.” Strax 

efter inledningen av filmen visas en svartvit stillbild av en glad kille. Berättarrösten sä-

ger, ”Det här är Stoffe. Han är död nu.” Sedan växlas det över till rörliga bilder i färg. En 

närbild på en smutsig hand som plockar med en kanyl. Ur en tygpåse tar handen fram en 

sked. Bilden zoomas ut. En man framträder. Han sitter på golvet på en offentlig toalett. 

På huk sitter han och använder toalettlocket som underlag för handhavandet av ”verk-

tygen”, det vill säga skeden och den kanyl han plockat fram. Så lyfter han på locket. Spo-

lar toaletten, och fyller kanylen med vatten från holken. Han fäster nålen på kanylen och 

sprutar lite vatten genom den. Sedan plockar han av nålen igen och öppnar en ampull 

med vitt pulver som hälls i skeden. Han droppar lite vatten på pulvret och värmer det 

sedan försiktigt över lågan från en tändare. Innehållet sugs därefter upp i kanylen. Nu 

klipps tittaren över till en närbild av ”Bosse”, som intervjuas på en annan plats, om hur 

vanligt det blivit med heroin i Stockholm. ”Det är lättare att få tag på heroin än en varm-

korv”, säger han. Nytt klipp till mannen på toaletten som nu sitter på toalettlocket. Han 

fokuserar den fyllda kanylen och nålen. Med tänderna drar han åt en rem runt armen 

                                                 
7 Utan att föra in några nya begrepp i analysen kan det här finnas en poäng att påpeka att detta sätt att 
skildra intagandet av heroin, med Susan Blackmores (2000) terminologi, skulle kunna beskrivas som ett 
exempel på memetisk imitation. 
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som visar sig vara full med sår. Han letar efter en ådra att sticka sig i och får hålla på en 

stund. Till slut hittar han en på insidan av överarmen. Där sticker han in nålen. Och med 

smutsiga naglar skjuter han innehållet i kanylen in i sitt blodomlopp. Nytt klipp tillbaka 

till Bosse som visar sina underarmar. De är också fulla med ärr efter nålstick. Nytt klipp, 

tillbaka till toaletten där mannen lossar på remmen, drar några halsbloss på en cigarett 

och lägger sedan upp fötterna mot väggen och lutar sig tillbaka mot toalettens vattenbe-

hållare. Mannen på toaletten genomgår ingen som helst iakttagbar förändring på grund 

av heroinet. Han sitter bara där orörlig. I filmen finns ytterligare en skildring av heroin-

bruk. Det är en man och en kvinna som delar på en dos. Båda injicerar drogen efter att 

den värmts över en sked. De sitter i en smutsig trappuppgång. Han skjuter in drogen i en 

åder på armen, hon i en åder på foten. Sedan sitter paret i trappan och samtalar, och om 

man inte visste att de skjutit heroin är det omöjligt för ett otränat öga att ”se” att de är 

påverkade. 

 

Ett sätt att se på framställningarna av heroinmissbruk är att lägga märke till det faktum 

att det inte finns några egentliga skillnader mellan sättet som skådespelarna agerar på i 

Requiem for a dream och Gridlock’d och vad som skildras av Stefan Jarl i Ett anständigt 

liv. Det som skiljer framställningarna åt är användandet av effekter. Om man betraktar 

filmen Requiem for a dream som en aktör i ett ekonomiskt system går det att hitta för-

klaringar till iscensättningar av missbruk där tragiken och hopplösheten nyanseras med 

hjälp av musik och klippteknik. Frågan är om man som tittare hade orkat följa det oer-

hört tragiska och smärtsamma skeendet, om det inte omgärdats av effekterna? Är det så 

bör estetiken betraktas som ett slags eftergift för filmmediets inneboende ”lagar”, ett 

slags kontroll, som är av såväl teknisk som ekonomisk art. Heroin har visat sig vara en 

oerhört potent symbol och därigenom blir den en aktör som många vill liera sig med, 

eftersom filmen därigenom får hjälp att spridas och chanserna till ekonomisk avans 

ökar. 

 

En utbredd uppfattning rörande filmen Requiem for a dream och andra skildringar är att 

de skulle avskräcka från bruk av droger, men det är en alldeles för enkel förståelse som 

dessutom saknar empirisk grund. Snarare är det många aktörers delaktighet i en kom-

plex process som gör en speciell substans till en drog och därför kommer alla skildringar 

av droger att vara med om att kanalisera intresse för droger, även filmer som görs i det 
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uttalade syftet att avskräcka. Uppmärksamheten för och spridningen i rummet av filmer 

där droger finns med i handlingen kan ses som olika uttryck för samma begär som med 

tiden leder till döden för missbrukare.8 I boken Anti-Oedipus för Deleuze och Guattari 

(2000) fram en i sammanhanget intressant förklaringsmodell rörande kapitalismens 

drivkraft som också kan användas för att förstå droger. Deleuze och Guattari menar att 

ekonomin varken drivs av kompensation för någon brist eller av strävan efter jämvikt, 

utan av begär, det vill säga en skapande, kraft. Begäret uppstår i och genom interaktion 

mellan aktörer, i mellanrummen. Det finns därför varken före eller kan sägas vara fri-

kopplat från aktörerna. Begäret existerar i världen som en förutsättning för handlande. 

Det växer, enligt Deleuze och Guattari (2000: 26f), fram tillsammans med och mellan 

olika aktörer och är positivt i betydelsen en egen verkande kraft. Människor har, med en 

sådan förståelse, inte begär. Begäret som omtalas och vars effekter söks i analysen är en 

kraft som uppstår mellan aktörer, både mänskliga och icke-mänskliga sådana, i och ge-

nom event. En vanlig förklaring av detta begär går ut på att tala om det som ett slags 

gravitation, vilket är en kraft som verkar ömsesidigt mellan ”aktörer”, inte en egenskap 

inuti någon av dem. Att droger i allmänhet och heroin i synnerhet förknippas med begär 

är välbekant. Men om begär förstås som något enbart och exklusivt förknippat med 

missbrukares sug efter en speciell substans riskerar man att hänföra såväl problemet 

som lösningen på det till enskilda subjekt som redan är utsatta.  

 

 

Filmens abstrakta maskin 

 

Artikeln har, även om det diskuteras explicit först här i slutet, handlat om att se 

(drog)film som ett slags maskin, en abstrakt maskin för att tala med Deleuze och Guatta-

ri (se till exempel 2003: 141) som kanaliserar begär, inte bara efter droger. Ordet ab-

strakt är viktigt i sammanhanget, för det handlar om vad som sker mellan de inblandade 

aktörerna. Filmens abstrakta maskin kan ingen enskild aktör, varken mänsklig eller 

icke-mänsklig, styra över. Den uppstår så att säga som ett resultat av relationerna och 

interaktionen mellan samtliga i nätverket ingående aktörer. Filmen har helt enkelt en 

                                                 
8 Här kan det nog vara på sin plats att påpeka att jag inte utmanar den medicinska vetenskapen, eller ser 
analysen som ett alternativ till andra vetenskapliga förklaringar till varför människor missbrukar. Den 
anförda begärsdefinitionen är ett komplement till medicinsk, psykologisk eller sociologisk forskning och 
förs här fram som en tänkvärd (om än djärv) förklaringsmodell för att vidga förståelsen för dragningskraf-
ten som alkohol och droger uppenbarligen besitter. 
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egen verkan på världen som inte har något att göra med producenten eller regissörens 

tankar och önskningar om hur bilderna/handlingen ska uppfattas, och som heller inte 

har något att göra med publikens medvetna reception av filmens innehåll. Begreppet 

abstrakt maskin är bara ett ord bland många som används av Deleuze och Guattari, i 

deras fascinerande bok A Thousand Plateaus, för att förstå krafterna som ligger bakom 

förändring. Och för att fördjupa förståelsen för tankefiguren kan ett alternativt sätt att 

säga samma sak vara att tala om den som en kropp utan organ (Body Without Organs, 

eller BWO), som åtminstone här kan fungera som synonym för abstrakt maskin. Enklast 

kan BWO beskrivas genom att peka på allt det man vanligtvis inte förknippar med en 

kropp, det vill säga rikta uppmärksamheten på sammanhållandet istället för det sam-

manhållna. Deleuze och Guattari (se till exempel 2003: 149f) påpekar att BWO inte är ett 

begrepp, det är en praktik, eller kanske snarare en uppsättning av praktiker. Kroppen 

utan organ går aldrig att nå, den utgör snarare gränsen för varat eller det fenomen man 

undersöker.  

 

Förtjänsten med dessa tankeverktyg är att de riktar uppmärksamhet dels mot görandet 

och det ständiga blivande som krävs för att hålla samman filmen, dels mot det faktum att 

gränsen för en specifik film inte går vid bioduken. För att en film ska kunna visas krävs 

kameror, filmcrew, skådespelare, biografer eller hemmabioanläggningar och publik. Alla 

utgör oundgängliga förutsättningar för fenomenet, alla fungerar som delar i den abstrak-

ta maskinen som alltså inte ska läsas som ett substantiv utan som ett verb. 

 

Till den som eventuellt inte hänger med i alla teoretiska svängar kan meddelas att be-

greppen är av underordnad betydelse, det är vad begreppen gör som är det viktiga. Där-

för kan det vara lämpligt att hänvisa till Deleuze (1998) svar på frågan om varför han 

och Guattari skriver som de gör, ”Ibland anklagar man oss för att använda svåra ord för 

att vara ’trendiga.’ Detta är inte bara ondsint, det är idiotiskt. Ett begrepp behöver ibland 

ett nytt ord för att betecknas, ibland begagnar det sig av ett vanligt ord som det ger en 

ny innebörd.” Abstrakt maskin och BWO är sådana ord som är svåra, just för att man 

som läsare ska stanna upp och fundera vidare på egen hand. Det är därför egentligen 

inga definitioner utan snarare verktyg att tänka med hjälp av. Och mitt sätt att använda 

begreppen för att förstå film handlar om att tänka på den som en process eller kanske 

snarare en samling ”platser” under ständig tillblivelse. I fokus för intresset står krafterna 
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som håller samman fenomenet eller det empiriskt iakttagbara resultatet av sådana kraf-

ter. Maskinen som håller filmen samman, dess kropp utan organ, är följaktligen varken 

fysiskt förkroppsligad eller semiotiskt språklig och den existerar bara i och genom de 

utföranden, de effekter den genererar.  

 

We know nothing about a body until we know what it can do, in other words, 

what its affects are, how they can or cannot enter into composition with other 

affects, with the affects of another body, either to destroy that body or to be 

destroyed by it, either to exchange actions and passions with it or to join with 

it in composing a more powerful body. (Deleuze & Guattari 2003: 257).9 

 

Haecceity är ett annat ovanligt ord som Deleuze och Guattari använder för att beskriva (i 

princip) samma sak.  

 

There is a mode of individuation very different from that of a person, subject, 

thing or substance. We reserve the name haecceity for it. A season, a winter, 

an hour, a date have a perfect individuality lacking nothing, even though this 

individuality is different from that of a thing or a subject. They are haecceities 

in the sense that they consist entirely of relations of movement and rest be-

tween molecules or particles, capacities to affect and be affected.10  

 

Vad som beskrivs i citatet är realiseringen av ett slags sammansättning som under en 

begränsad tid fungerar som en individ eller aktör, men som egentligen är ett samman-

hållet fenomen som kan delas upp och vars beståndsdelar samtidigt kan kopplas sam-

man med andra för att bilda andra sammansättningar. Filmen som haeccitet betraktad 

laddar de sammanhållna fenomenen eller aktörerna alkohol och droger med innebörder, 

vilket gör biografsalongen till en av de ”platser” där alkohol och droger så att säga blir 

                                                 
9 ”Vi vet ingenting om en kropp förrän vi vet vad den kan göra. Med andra ord, vilken inverkan den har, 
hur dess inverkan kan eller inte kan ingå förening med andra verkningar, med en annan kropps inverkan, 
endera för att förstöra denna eller för att förstöras av den, endera för att utbyta aktioner och passioner 
med den eller för att förenas med den för att bilda en mer kraftfull kropp.” 
10 Min översättning av den engelska översättningen av det franska originalet lyder: ”Det finns ett speciellt 
sätt att förstå individuation på som diametralt skiljer sig från person, subjekt, ting eller substans. Vi reser-
verar namnet haecceity för detta. En säsong, en vinter, en timme, ett datum har en perfekt individualitet 
som saknar inget, även om denna individualitet skiljer sig från ett tings eller ett subjekts individualitet. De 
är haecceities i den meningen att de enbart består av relationer mellan rörelse och vila mellan molekyler 
eller partiklar, kapaciteter att influera och att bli influerad.” (Deleuze & Guattari 2003a: 261). 
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till just alkohol och droger. Även om det finns en utbredd myt inom filmbranschen om 

auteuren, det vill säga det autonomt skapande geniet, så är han (eftersom det vanligtvis 

är en man) en illusion. Han eller hon utgör bara en liten del i filmens abstrakta maskin 

och utan teknologi samt en publik som erkänner honom som auteur står han sig slätt.  

 

 

Slutord 

 

Artikeln har på olika sätt argumenterat för tanken på filmmediet som en abstrakt ma-

skin, vilken för samman aktörer i ömsesidigt förändrande event. Ställer man upp på 

denna förklaring har man kommit en bra bit på väg mot en fördjupad förståelse för såväl 

film och droger som människor. Och om man därtill accepterar tanken på att det är vik-

tigt att arbeta för att begränsa tillgången på droger i samhället framstår det som när-

mast oansvarigt att ignorera bilderna av och berättelserna om droger och alkohol, samt 

den apparat som skapats för att sprida dessa över världen. Detta sägs som sagt inte för 

att anklaga någon, och absolut inte för att propagera censur, utan för att det behövs en 

bredare debatt rörande de delar som utgör och bygger samhället som alla lever i och 

gemensamt upprätthåller genom (mer eller mindre medvetna) handlingar, till exempel 

något så pass ”trivialt” som ett biobesök eller genom att hyra film på DVD. 
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Maffian i de fina salongerna 

Martin Scorseses filmatisering av  

Edith Whartons The Age of Innocence (Oskuldens tid) 

 

Åke Persson 

 

 

 

Inledning 

 

När Martin Scorsese gjorde en filmatisering av Edith Whartons roman The Age of Inno-

cence (Oskuldens tid) 1993, höjdes många filmkritikers ögonbryn. Filmen sågs allmänt 

som en avsevärd avvikelse konstnärligt sett från hans tidigare filmer och behandlas ofta 

som en parentes när Scorseses verk diskuteras. Det kan naturligtvis förefalla förvånande 

att en regissör som mest är känd för att behandla det hårda livet på New Yorks gator, 

som i Taxi Driver (1976), och maffians strikta koder och våldsamma beteende, som i 

GoodFellas (1990), vände blickarna mot vad många kritiker ser som ett konventionellt 

kostymdrama i stil med brittiska Merchant/Ivorys produktioner. Scorsese själv, där-

emot, har i intervjuer hävdat att hans filmatisering av Whartons roman är den mest 

våldsamma film han gjort (till exempel Stanley 1992). I min artikel för jag fram idén att 

Scorseses film inte innebär en parentes, som kritiker menar. Istället undersöker jag hur 

filmen tar upp strikta moralkoder, rigida familjestrukturer och fasta lojaliteter som styr 

människors liv, ofta i det tysta, och som har stora likheter med maffians beteende, vilket 

belysts i andra filmer av Scorsese; de som inte följer de regler som satts upp straffas. 

Whartons roman publicerades 1920 och fokuserar på New Yorks slutna överklassvärld 

på 1870-talet. Romanen för således en dialog mellan 1920 och dåtiden. Scorsese lyssnar 

av den dialogen och för in den på 1990-talet, men hans egen film skapar också ett intres-

sant intertextuellt/-cinematiskt förhållande till flera av hans övriga filmer, och det är 

detta förhållande som står i fokus i denna artikel. 
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Filmatiseringar av litterära texter 

 

Tills relativt nyligen har diskussioner kring filmatiseringar av litterära texter fokuserat 

på det som vanligtvis kallas ”the fidelity issue”. Med andra ord har kommentarer om 

filmatiseringar nästan uteslutande handlat om hur långt filmatiseringen är ”trogen” ori-

ginaltexten eller om den avviker från den, och om den avviker, huruvida den fortfarande 

kan sägas vara ”trogen andan” i den litterära texten (till exempel Persson 2003: 133). 

Eftersom de flesta analyser gjordes av kritiker som formats av de normer och traditio-

ner som rått på institutioner i engelsk litteratur, och framförallt nykritiken (New Criti-

cism), vilken såg den litterära texten som en sluten enhet, är det kanske inte förvånande 

att originaltexten bedömdes vara överlägsen den blekare, enklare och mer en-

dimensionella filmatiseringen (till exempel Whelehan 1999: 7 och Aragay 2005: 11). 

“Such assumptions,” hävdar Mireia Aragay, “depended, in their turn, on an as yet unchal-

lenged faith in the sovereign Author as source and centre of the reified text […] The 

words on the page,” fortsätter hon, “were sacrosanct” (Aragay 2005: 11). Thomas Leitch 

menar att litteratur i filmatiseringsstudier priviligieras på två sätt: “By organizing them-

selves around canonical authors, they establish a presumptive criterion for each new 

adaptation. And by arranging adaptations as spokes around the hub of such a strong au-

thorial figure, they establish literature as a proximate cause of adaptation that makes 

fidelity to the source text central to the field” (Leitch 2007: 3). 

 

Enligt traditionella ”engelsk-litteratur-kritiker” som diskuterar filmatiseringar kan fil-

men således aldrig fånga originalets djup och mångbottnade frågor och tekniker. Som 

Robert Stam och Linda Hutcheon påpekar, har detta fientliga förhållande till filmatise-

ringar – eller “clichés”, som Hutcheon kallar de negativa attityderna gentemot detta 

konstnärliga uttryck (Hutcheon 2006: 52–71) – många orsaker (Stam 2005: 3–8), men 

generellt sett bottnar det i föreställningen att en litterär text kan göra saker som en film 

inte kan; för många är skillnaderna mellan de två uttrycken så stora att de inte kan 

överbryggas. Till exempel sägs litteratur ofta vara mer intim än film, vilket innebär att 

en litterär text kan tränga in i en karaktärs inre och beskriva ett psyke och dess kom-

plexitet, medan film endast kan visa en karaktär som tänker. Vidare, hävdas det, kan en 

litterär text arbeta med tre tempus – dåtid, nutid och framtid – medan film endast kan 

fungera i nutid. Vad som förmodligen ses som det mest övertygande argumentet är att 
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det bara är litterära texter som på ett fruktbart sätt kan använda strategier såsom ironi, 

symboler och metaforer; dessa är följaktligen omöjliga att ”översätta” till film. Enligt 

detta sätt att se blir filmatiseringen alltid en förvanskning, eller stympning, av den litte-

rära texten. Som Stam skriver: 

 

The conventional language of adaptation criticism has often been profoundly 

moralistic, rich in terms that imply that the cinema has somehow done a dis-

service to literature. Terms like ‘infidelity,’ betrayal,’ deformation,’ ‘violation,’ 

‘bastardization,’ ‘vulgarization,’ and ‘desecration’ proliferate in adaptation 

discourse, each word carrying its specific charge of opprobrium. ‘Infidelity’ 

carries overtones of Victorian prudishness; ‘betrayal’ evokes ethical perfidy; 

‘bastardization’ connotes illegitimacy; ‘deformation’ implies aesthetic disgust 

and monstrosity; ‘violation’ calls to mind sexual violence; ‘vulgarization’ con-

jures up class degradation; and ‘desecration’ intimates religious sacrilege and 

blasphemy. (ibid. s. 3)   

 

Filmatiseringen blir således underlägsen och härifrån får vi det till synes cementerade 

omdömet att ”filmen är inte lika bra som boken”. Även om det funnits, och finns, försök 

att röra sig bort från ”the fidelity issue”, verkar det vara en position som fortfarande 

hänger kvar. I boken Thomas Hardy on Screen, till exempel, förefaller det som om flera 

kritiker och forskare betonar idén att “the book is ‘better’, or at least more complex” än 

många filmatiseringar av Hardys romaner (Wright 2005: 1). Att så är fallet, hävdar re-

daktören, beror på att flera filmatiseringar av Hardys texter tenderar att förstärka “a 

somewhat outmoded version of Hardy: the ‘good, little Thomas Hardy’, producer of pas-

toral tragedies beloved and patronised by his contemporaries”, medan de ignorerar, till 

exempel, “his refusal to accept the moral and political conventions of his day” (ibid. s. 2).  

 

Som Dudley Andrew uttrycker det, känns idén om ”fidelity”’ som “the most tiresome 

discussion of adaptation” (Andrew 2000: 31). Sedan mitten av 1970-talet har därför kri-

tiker och forskare som är mer vänligt inställda till film och dess konstnärliga möjligheter 

efterlyst andra metoder och andra förhållningssätt när man bedömer och analyserar 

förhållandet mellan text och film. Möjligen utifrån Geoffrey Wagners tre kategorier som 

föreslogs i hans The Novel and the Cinema (1975) – “transposition”, “commentary” och 
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“analogy” (Wagner 1975: 222ff.) – för Andrew själv fram tre kategorier, eller typer, av 

filmatisering, vilka man får förmoda är avsedda att underlätta ett mer flexibelt förhåll-

ningssätt till fältet, nämligen “borrowing, intersection, and fidelity of transformation” 

(Andrew 2000: 29), kategorier som indikerar hur nära filmatiseringen följer texten. I sin 

Novel to Film (1996) söker Brian McFarlane också nya angreppssätt genom att identifie-

ra de delar som lätt kan överföras från ett medium till ett annat och de som inte kan det. 

Hans argument är att de drag som inte medger en överföring måste göras om (”be adap-

ted”) för att passa ett annat medium (McFarlane 1996: 13f.).    

 

En av de mest fruktsamma och potentiellt givande förhållningssätten till filmatiseringar 

av litterära texter måste emellertid vara det som förs fram av Robert Stam. För att befria 

adaptationsstudier från ”the fidelity issue” och från föreställningen att litteratur är över-

lägsen film, föreslår han på ett övertygande sätt det han kallar ”intertextual dialogism”, 

och menar att “[w]e need […] a new language and a new set of tropes for speaking about 

adaptation” (Stam 2005: 24). Vi måste mer än vi gör nu ställa oss bakom idén att alla 

texter och all kulturproduktion är responser på och har genererats av andra texter och 

annan kulturproduktion: “Notions of ‘dialogism’ and ‘intertextuality,’ then, help us 

transcend the aporias of ‘fidelity’ and of a dyadic source/adaptation model which exclu-

des not only supplementary texts but also the dialogical response of the rea-

der/spectator. Every text, and every adaptation, ‘points’ in many directions, back, for-

ward, and sideways” (ibid. s. 27). “Film adaptations,” hävdar han i en annan text, “are 

caught up in the ongoing whirl of intertextual reference and transformation, of texts 

generating other texts in an endless process of recycling, transformation and transmuta-

tion, with no clear point of origin” (Stam 2000: 66). En viktig konsekvens av ett intertex-

tuellt angreppssätt är enligt Aragay att det skulle “debunk[…] the original/copy binary 

pair which lay at the basis of traditional adaptation studies” (Aragay 2005: 25). Vad som 

skulle komma i fokus, menar Aragay, är “the ‘original’ text’s own intertextuality” (Aragay 

2005: 25); eller, fortsätter hon, “it may be done by placing the source text in the intertex-

tual network of its adaptations” (ibid.). Enligt detta angreppssätt tolkas filmatiseringen 

således mest fruktsamt om den ses som en del av ett nätverk av läsningar, tolkningar 

och diskurser på olika nivåer.  
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Det är dock något överraskande att Aragay, även om hon verkar se en filmatisering som 

varande i dialog med andra filmatiseringar av källtexten ifråga (till exempel de många 

filmatiseringarna av Hamlet), till stor del bortser från den intertextuella dialogen mellan 

en speciell filmatisering och regissörens andra filmer, vare sig de är filmatiseringar eller 

inte. I sin A Theory of Adaptation (2006), belyser emellertid Linda Hutcheon en intres-

sant aspekt av det hon benämner “[g]enre and media ‘literacy’” (Hutcheon 2006: 126) 

bland “knowing and unknowing audiences” (ibid. s. 121). Om publiken upplever filmen 

som en filmatisering, så fyller publiken oundvikligen i “any gaps in the adaptation with 

information from the adapted text” (ibid.). Det är viktigt att poängtera, och det är cent-

ralt i mitt argument om Scorseses The Age of Innocence i denna artikel, att denna förmå-

ga även gäller publikens kunskap om andra filmer. Eller som Hutcheon uttrycker det: “If 

the audience knows that a certain director or actor has made other films of a particular 

kind, that intertextual knowledge too might well impinge on their interpretation of the 

adaptation they are watching” (ibid. s. 126). Scorseses behandling av Whartons roman 

kan, menar jag, läsas intertextuellt i förhållande till hans övriga filmer, framförallt de 

som behandlar våld, maffian och organiserad brottslighet.       

 

Både Stam och Hutcheon föreslår ett dialogiskt förhållningssätt till filmatiseringar, där 

intertextualitet spelar en stor roll i tolkningen och i konstruktionen av filmens betydelse. 

Som Hutcheon på ett intressant sätt föreslår, kan denna dialog ses i termer av “palimp-

sestic intertextuality” (ibid. s. 21), där de olika tolkningslagren som existerar för en text 

eller film (eller för en regissör eller en skådespelare, för den delen) förs in i läsningen av 

en speciell filmatisering. Enligt detta synsätt är en filmatisering en kulturprodukt som 

bäst läses kontextuellt, “as [n]either the product nor the process of adaptation exists in a 

vacuum: they all have a context – a time and a place, a society and a culture” (ibid. s. xvi). 

Med andra ord får kontexten större betydelse, då en ”palimpsestic intertextuality” skulle 

dra sig bort från mer eller mindre ytliga diskussioner om vad som behållits eller inte 

jämfört med texten och istället försöka undersöka mer dynamiska och mångbottnade 

förhållanden som innefattas i en filmatisering. Som Stam menar:          

 

By adopting an intertextual as opposed to a judgemental approach rooted in 

assumptions about a putative superiority of literature […] our discussion will 

be less moralistic, less implicated in unacknowledged hierarchies. We can still 
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speak of successful or unsuccessful adaptations, but this time oriented not by 

inchoate notions of ‘fidelity’ but rather by attention to ‘transfers of creative 

energy,’ or to specific dialogic responses, to ‘readings’ and ‘critiques’ and ‘in-

terpretations’ and ‘rewritings’ of source novels, in analyses which always take 

into account the gaps between very different media and materials of expres-

sion. (Stam 2005: 46) 

 

Som diskussionen ovan antyder, verkar skribenter som diskuterar filmatiseringar mer 

och mer vara överens om att traditionell adaptationsdiskurs, som i mångt och mycket 

lutar sig mot jämförande fallstudier av enskilda filmatiseringar, “has tended to privilege 

or at least give priority (and therefore, implicitly, value) to what is always called the 

‘source’ text or the ‘original’” (Hutcheon 2006: xiii). Istället för att ta Whartons roman 

som utgångspunkt för min analys av Scorseses filmatisering, förefaller det därför vara 

konstruktivt att först övergripande belysa regissörens filmer, framförallt de viktigaste 

temana, konflikterna och problemställningarna som representeras i hans verk för att på 

så sätt komma närmare en förståelse av hans filmatisering.   

 

 

Den undre världen i Martin Scorseses filmer 
 

Det vore inte fel att påstå att de flesta kritiker såg, och kanske fortfarande ser, Scorseses 

The Age of Innocence som en märklig avvikelse från hans övriga filmer. En intervjuare 

ser den i samma ljus som de populära produktionerna av Merchant/Ivory i Storbritanni-

en (Christie 2005: 212), och Thomas Leitch kallar den “a nineteenth century costume 

drama” (Leitch 2007: 297). Richard Lippe summerar attityden gentemot filmen när han 

påstår att The Age of Innocence “was given a predominantly polite but cool reception 

because it wasn’t the kind of project, a period piece and a melodrama, associated with 

Scorsese the director of Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull and GoodFellas […]” (Lippe 

2005: 221). Till den listan kan läggas senare filmer som Casino (1995), Gangs of New 

York (2002) and The Departed (2006). När The Departed kom ut, verkade kritiker dra en 

suck av lättnad över att Scorsese hade återvänt till den typ av film han gör bäst, det vill 

säga gangsterfilmer med ingredienser som organiserad brottslighet, våld, svek, och 

gängkonflikter; till exempel skriver Peter Bradshaw (2006) att “Scorsese has hit his stri-



165 

 

de again, and he has produced something with as much as gusto as his best films of 20 or 

30 years back; it grips and shocks and entertains […] Scorsese, that American movie gi-

ant, has never been asleep exactly, but now he is very much awake.” Ett tydligt bevis på 

denna åsikt är det faktum att han äntligen vann en Oscar för bästa regi efter att ha blivit 

förbisedd många gånger, trots ett flertal nomineringar.    

 

Det verkar således som om Martin Scorsese mest förknippas med och uppskattas för 

sina djupdykningar i den kriminella och våldsamma världen, i USA i allmänhet, i New 

York i synnerhet. Även om hans filmkarriär började på 1960-talet, var det Mean Streets 

och Taxi Driver som gjorde att han fick uppmärksamhet från kritikerna. Som de flesta 

kommentatorer påpekar, uppfattas Mean Streets som hans genombrott och signalerar 

många av de frågor och problem som Scorsese tar upp i senare filmer. Den utspelas i 

Little Italy, det område i New York där regissören växte upp och ett grannskap dit sicili-

enare ofta immigrerade, och filmen zoomar in på den tätt sammanlänkade stadsdelen, 

vars invånare sällan eller aldrig lämnade området, och på huvudkaraktären Charlies 

(Harvey Keitel) försök att överleva i den. Det förefaller som om Scorsese vill visa den 

instängda, eller klaustrofobiska, värld som dessa människor lever i. Navet är Tonys Bar 

och allt utanför detta grannskap existerar knappt. Det är ett samhälle som styrs av strik-

ta koder och av människors lojalitet mot grannskapets överhuvud, “the august persona-

ge of Giovanni [Cesare Danova], the neighbourhood’s Godfather” (Quart och Rabinow 

2005: 43). David Denby hävdar att “Mean Streets shows what The Godfather left out – the 

neighbourhood chisellers, loan sharks and screw-ups who prey on their own community 

[…] but the Mafia provides the system of values they live by and even a certain legiti-

macy, should they want it” (Denby 2005: 35).        

 

Med andra ord hålls deras liv ihop av Maffians strikta auktoritet, å ena sidan, och av kyr-

kans dito, å den andra. Quart och Rabinow menar: “The film’s texture is less involved 

with the internal processes of ‘the boys’ than with the cultural symbols that bind the 

community together. There is a code and Uncle Giovanni is an enforcer of one part of it, 

just as the Church serves the function for higher realms” (Quart och Rabinow 2005: 43). 

Om man följer koderna, som Charlie försöker göra, är allt frid och fröjd; men om man 

bryter mot koderna, måste han eller hon tas itu med, kanske genom att kasta ut denne 

på något sätt. Det är detta öde som väntar Johnny Boy (Robert De Niro), som “compul-



166 

 

sively betrays the code of obligation and respect that the community of petty thieves and 

well-dressed punks live by” (ibid. s. 45). Genom att öppet skylta med sina skulder och 

genom att öppet skymfa Giovanni, utmanar han den fasta ordningen och måste ta kon-

sekvensen av detta, vilket kan ses som en ritualistisk avrättning så att ordningen åter-

ställs.    

 

Enligt Richard A. Blake kan man i Mean Streets skönja mycket av den problematik som 

skulle tas upp i regissörens senare verk, särskilt problemet med “personal identity 

within an enclosed subculture that is constrained, not necessarily by geography or eth-

nicity […] but by other threats from outside forces. Mean Streets set the pattern. Subse-

quent films would situate that pattern within different contexts” (Blake 2005: 176). Bla-

ke menar att även Taxi Driver erbjuder en variation på detta tema i det att det vi bevitt-

nar är “the typical Scorsese tension between the individual and the social setting” (ibid. 

s. 194). Lovordad som “one of the authentic American masterpieces from the 1970s” 

(Nyce 2004: 37), fokuserar filmen på Travis Bickle (Robert De Niro) som känner sig som 

en utstött i “a diseased world” (ibid.). Det New York som visas är helvetiskt, och Travis 

konfronteras med våldets, kriminalitetens och prostitutionens motbjudande sidor. Om 

strikta koder styr grannskapet i Mean Streets, så existerar inga sådana koder i den värld 

vi möter i Taxi Driver. Faktiskt får tittaren en känsla av att våldet är godtyckligt och att 

mord äger rum utan någon direkt anledning. Man skulle kunna hävda att kodlösheten är 

den nya dominerande koden. Det är ett slags kriminalitetens system som styr livet för 

New Yorks invånare och som genomsyrar deras tillvaro. Marie Katheryn Connelly menar 

att “[c]rime is a preoccupation not only with Travis, Betsy, and the cabbies, but it is also 

a large part of the political rhetoric espoused by the presidential candidate, Palantine” 

(Connelly 1993: 46).         

 

Detta system genererar utanförskap, ångest och förtvivlan. Inledningsvis är Travis “a 

quiet observer of his city” (ibid. s. 40), en outsider som är oförmögen att interagera med 

staden. Gradvis påverkas han emellertid av detta kriminalitetens system, av det mora-

liska förfallet och av kodlösheten, som dominerar hans liv: “He feels assaulted by the 

forces in his life – the criminals on the street, children who pelt his cab as he drives by, 

scummy passengers who disgust him” (ibid). Filmen undersöker alltså effekterna av de-

struktiva krafter på ett psyke, och responserna på de krafter han utsätts för. Det uppstår 
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följaktligen en konflikt mellan å ena sidan ett kollektivt system av kriminalitet och kor-

ruption, och å andra sidan individen. Resultatet blir kvävd ilska och frustration, förstärkt 

av hans djupa intresse för Betsy (Cybill Shepherd), “who somehow seems above it all” 

(FilmFacts 2005: 70), och av hans vilja att rädda den 12-åriga prostituerade flickan Iris 

(Jodie Foster) från hennes farliga tillvaro, representerad av hennes hallick (Harvey Kei-

tel). Travis “moral outrage and his nausea” (Horsley 2005: 79) gör honom till “a modern-

day crusader” (Horsley 2005: 80). Hans lösning på situationen är att bryta sig loss, vilket 

han gör på ett extremt våldsamt sätt, genom att döda, bland andra, Iris hallick och en 

rånare, vilket i sin tur resulterar i ett blodbad. 

 

Karaktärerna i både Mean Streets och Taxi Driver är inlåsta i system som kontrollerar 

deras liv. Detsamma kan, åtminstone till viss del, sägas om Raging Bull (1980). Även om 

det är så, som Michael Bliss hävdar, att Scorsese för första gången “has chosen as his 

central character an individual who is predominantly unsympathetic” (Bliss 1995: 67), 

så pressas boxaren Jake La Motta (Robert De Niro) att följa de regler som satts upp av 

Maffian. Återigen finner man en konflikt som är typisk för Scorsese, då filmen behandlar 

en “disjunction […] between Jake’s desires and the social forces that prescribe acceptab-

le behaviour” (ibid.). Mycket kan sägas om La Mottas obehagliga och våldsamma bete-

ende i boxningsvärlden, men det som är intressant här är hans förhållande till Maffian. 

Det är Maffian som kontrollerar La Mottas och andra boxares karriärer genom att be-

stämma vem som ska vinna och vem som ska förlora matcherna, allt för att maximera 

den ekonomiska vinsten. Han försöker vägra “to bow to the dictates of the Mob-

dominated boxing fraternity” (Nicholls 2004: 47), men han är också “part of a distinct 

subculture. […] Much of the early action takes place […] in the social clubs where 

neighbourhood Mafia bosses conduct business […]” (Blake 2005: 196). För att få en ti-

telmatch går han med på de villkor som Maffian och den lokale bossen, Tommy Como 

(Nicholas Colasanto), ställer. Viktigt i sammanhanget är att, som Nicholls menar, filmens 

centrala konflikt är “between Jake’s defiant individualism and the encompassing arms of 

the Mob […]” (Nicholls 2004: 46). 

 

Det var inte förrän i GoodFellas (1990) som Scorsese återvände till att porträttera Maffi-

ans värld, även om framförallt The Last Temptation of Christ (1988) också beskriver 

krocken mellan protagonisten och samhällets dominerande regler. Som Blake skriver: 
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“Dying as an executed criminal, the Jesus figure fits into the pattern of Scorsese’s 

trapped and self-destructive heroes” (Blake 2005: 209). I diskussioner om GoodFellas 

hävdas det ofta att filmen är en medveten respons på The Godfather i det att den “can be 

regarded as Scorsese’s reply to the high style, grand opera treatment of Coppola in The 

Godfather […]” (Nyce 2004: 115). Scorsese själv säger i en intervju att det var vanlighe-

ten han ville fånga i motsats till det storslagna livet: “What fascinated me most were the 

details of everyday life. […] What they […] eat, how they dress, the nightclubs they go to, 

what their houses look like, and how, around that, life organises itself, day by day, min-

ute by minute. Their wives, their kids” (Behar 2005: 185); på ett annat ställe säger han 

att “the food, and the ritual of eating, were very important” (Keyser 1992: 201).  

 

Precis som i Mean Streets zoomar filmen in på en sluten värld, influerad av hans egen 

uppväxt i Little Italy, som kännetecknades av italiensk bymentalitet. Scorsese säger: 

“Very rarely did a Sicilian live on Mulberry Street – that was for the Neapolitans. So what 

they did was import the village mentality and the village social structure to Elizabeth 

Street” (Behar 2005: 186). Behar menar att denna struktur skapade “its own highly 

complex geo-socio-politics” (Behar 2005: 186); den skulle kunna kallas för “feudal struc-

ture” (Behar 2005: 186), och om det uppstod konflikter var det “normally none other 

than the Don who settled any problems” (Behar 2005: 186). 

 

Även om Scorsese påpekar att GoodFellas faktiskt inte behandlar Maffian, så har grup-

pen kring Jimmy Conway (Robert De Niro) samma struktur och samma “honour-among-

thieves” (Smith 2005: 195) som man finner i organiserad brottslighet, framförallt Maffi-

an. Med andra ord bygger den mycket på lojaliteten mot den egna gruppen, eller klanen. 

Om man är lojal, blir man belönad, men om man är illojal, blir man straffad, ofta på ett 

brutalt sätt. Det vore rättvisande att att hävda att hela filmen kretsar kring konventioner 

som bestämts av klanledarna, mest rörande maskulint beteende. Flera nyckelscener 

betonar ett rått macho-språk som, enligt Keyser, har som funktion “to link the Italians as 

bloodbrothers in a criminal tribe and to capture the fiercely primitive masculine ambi-

ence” (Keyser 1992: 202). Kännetecknande för många ordväxlingar är att det förekom-

mer “some testing, some trial-by-ordeal” (ibid.).        
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Det tydligaste exemplet på de strikta koder som styr organisationen är behandlingen av 

Tommy (Joe Pesci) efter mordet på Billy Batts (Frank Vincent), en medlem av Gambino-

familjen. Det finns några saker som är tabu inom Maffian, och en är att en medlem av 

Batts kaliber inte kan dödas utan medgivande från ledarna. När bossarna bjuder in 

Tommy, tror både Tommy själv och publiken att han kommer att upptas som medlem; 

istället blir han offer för ett ritualmord, och det görs klart att han blir mördad för att han 

har brutit koden och äventyrat ordningen. Som Keyser skriver: “Tommy pays in blood 

for Batts’s death so the order of the crew can be preserved” (ibid. s. 204).  

 

Ytterligare ett exempel på de fasta attityderna gentemot dem som går emot koden är 

naturligtvis Henrys (Ray Liotta) svek mot gruppen; här gör han sig skyldig till något 

otänkbart, nämligen att bryta det som kan kallas “a Mafia code of silence” (ibid. s. 207). 

Konsekvensen av hans agerande är att han blir utstött från gruppen och tvingas gå med i 

det federala Witness Pretection Programme för att överleva. Kort uttryckt förefaller det 

som om filmens huvudfråga är det klansystem vi kallar ”the mob”: “The Mob is a family 

that embraces and contains all its members; like a feudal fiefdom, it endures by absolute 

allegiance. Its rewards are wealth and a sense of belonging; its penalties are exile and 

death” (ibid. s. 211).   

 

Som jag ser det, är det inte oviktigt att The Age of Innocence kommer efter GoodFellas 

(och kassasuccén Cape Fear, 1991), och före Casino (1995), i vilken Scorsese återvänder 

till maffians värld, till den grad att Nyce till och med menar att “[f]or the first time in his 

career, Scorsese repeats himself, even down to specific shots and sequences” (Nyce 

2004: 139). Framförallt ser Nyce stora likheter mellan å ena sidan de två manliga hu-

vudkaraktärerna i Mean Streets och GoodFellas (Charlie och Johnny Boy, respektive Jim-

mie and Tommy) och å andra sidan dem i Casino (Sam “Ace” Rothstein [De Niro] och 

Nicky [Pesci]), men också i berättartekniken. Även tematiskt behandlar Casino i stor ut-

sträckning ”the mob”, och filmen ses ofta som “the final instalment of Scorsese’s gangs-

ter trilogy” (Casillo 2006: 341), där de andra två är Mean Streets och GoodFellas. Casillo 

menar att likt dessa två filmer, visar Casino “a closed society that, with its own obsessive 

rituals, ceremonies, symbols, codes, taboos, and punishments, must defend itself against 

the hostile mainstream” (Casillo 2006: 341). I likhet med de två förra filmerna är Sam 
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lojal mot maffians koder, medan Nicky inte kan underställa sig dem och därför måste 

dödas. 

 

Som min diskussion ovan visar, råder det inget större tvivel om att Scorseses filmer in-

direkt eller direkt ger avtryck i varandra och därigenom skapar intressanta intertextuel-

la/-cinematiska kopplingar. Med andra ord är de en del av vad man kan benämna ”inter-

textual dialogism” och vad Hutcheon kallar “palimpsestic intertextuality” (Hutcheon 

2006: 21). Ju mer åskådarna är bekanta med Scorseses filmer, desto tydligare kan de se 

kopplingarna mellan dem. Dessa kopplingar kan kanske mest ses på den tematiska nivån 

där, som jag visat, Scorseses filmer ofta behandlar maffian och spänningarna mellan 

dess strikta koder och individens önskan att gå emot dem, samt konsekvenserna av 

denna olydnad. På en mer allmän nivå, rör denna tematiska intertextualitet problemet 

att individen är fånge i samhällets dominerande normer. Leitch pekar på “Scorsese’s 

thematic consistency” i det att “[h]is heroes and heroines are free spirits struggling for 

survival in a world determined to crush them into conformity” (Leitch 2007: 297). Det 

kan också hävdas, även om denna aspekt inte står i fokus här, att intertextuella 

kopplingar kan göras på skådespelarnivå, det vill säga det faktum att vissa skådespelare 

återkommer i Scorseses filmer, till exempel Robert De Niro, Harvey Keitel och Joe Pesci, 

men även till viss del Daniel Day-Lewis och, lite senare, Leonardo DiCaprio.   

 

 

Klansystemet i The Age of Innocence: kontroll och konflikt   
       

För en åskådare som inte har ställt in sig på denna ”Scorsesean palimpsest” eller som 

inte är bekant med Edith Whartons The Age of Innocence, så kan det faktum att Scorsese 

vänder sig till denna roman komma som en överraskning. Dock hävdar jag att regissö-

rens intresse för romanen inte är en tillfällighet, för jag vill påstå att den behandlar just 

den typ av konflikt som Scorsese ofta återkommer till på olika sätt och som jag diskute-

rat ovan. Ändå har romanen The Age of Innocence, som Helen Killoran visar, “drawn a 

smorgasbord of critical comment on a number of topics” (Killoran 2001: 93). Tidig kritik 

av romanen fokuserar på Whartons olika förmågor som författare, speciellt “craftsman-

ship and structure” (ibid.). Recensioner försöker också placera romanen i en tradition 

och ser likheter med romanerna av Henry James och Jane Austen, som också är kända 
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för sin litterära stil, vilken har ironi och återhållsamhet som adelsmärken. Framförallt 

har romanens intertextuella förhållande till Henry James verk kommenterats; som Ade-

leine R. Tintner lyfter fram, har The Age of Innocence ofta lästs som “the most Jamesian 

of Edith Wharton’s novels” (Tintner 1999: 58). Om James och Austen prisades för sin 

litterära stil, så undersökte de också spänningarna mellan en restriktiv miljö och indivi-

dens önskan. Trots att senare decenniers kritiker, som Killoran visar, “have raised a pot-

pourri of topics” i sina analyser av romanen, till exempel frågan om “Puritanism and mo-

rality,”och feministiska diskussioner om matriarkat och patriarkat, har majoriteten på 

olika sätt undersökt “the frustration and futility of Archer Newland’s empty life caused 

by the weight of social inhibitions” (Killoran 2001: 94). 

 

Romanen publicerades 1920 och utspelar sig i 1870-talets New York. Det är således en 

historisk roman som kännetecknas av “its almost surgical accuracy” och har beskrivits 

som “an elegy for a lost world that is both a tribute to and a cutting analysis of the realm 

of her childhood” (Waid 2003: xiii). I detta avseende skiljer sig alltså inte romanen så 

mycket från många av Scorseses filmer, som också försöker fånga regissörens barndom 

och uppväxt i New York, framförallt Little Italy, medan de samtidigt problematiserar 

beteendet i det samhället. Skrivandes från perspektivet av vad det hade blivit av Ameri-

ka efter första världskriget, eller vad Waid kallar “the unsettling modernity of a post-war 

world” (ibid. s. xiv), i förhållande till det Amerika som författaren upplevde i sin uppväxt, 

beskriver Wharton ett samhälle som styrs av ett fenomen som normalt går under nam-

net “New York four hundred”, det vill säga en exklusiv grupp “defined by the limits of 

Mrs. Astor’s ballroom and the closest thing to an aristocracy that America had ever 

known” (ibid.). Denna värld var i praktiken stängd för den ”vanliga” medelklassen och 

var “an inaccessible realm of mysteries and manners” (Waid 2003: xvi). 

 

Det som växer fram i romanen är således en värld som är “rigidly ritualized” (ibid. xvii) 

på alla nivåer, som bygger på inklusion och exklusion, och där medlemmarna inte är 

vänligt inställda till dem som inte underordnar sig de etablerade koderna och normerna. 

Därför blir det givande att läsa romanen som ett utforskande av ett detaljerat klansy-

stem (”tribal system”); som Nancy Bentley menar, sammanfattat av Waid, finns det kol-

lektiva krafter som opererar i tysthet och som avslöjar en rädsla för “the threat of con-

tamination and the fierce (if bloodless) violence of being excluded from what is called 
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the ‘tribe’” (ibid. s. xvii). Bentley formulerar det som så, att “in Wharton’s world of cus-

toms and manners it is the subtlest shades of decorum that can contain the ‘gleam of a 

knife’” (Bentley 1995: 63). Det förefaller som om denna problematik talar till Scorsese; i 

sin recension av filmen menar Amy Taubin till och med att “Scorsese and his collabora-

tor Jay Cocks are almost religiously respectful of Wharton’s novel.” Utöver huvudberät-

telsen och de mest betydelsefulla konflikterna, kan denna respekt enligt recensenten 

också ses i detlajerna: “Like an archeologist, Scorsese goes to every length in re-creating 

the 1870s […] There’s an awesome collection of period paraphernalia here” (Taubin 

2007: 9). Vidare vill jag hävda att det är för att fånga tonen i romanen och för att skapa 

ett intimt förhållande mellan romanen och filmen som en berättarröst (”voice-over”) 

används genom hela filmen (en berättarteknik den för övrigt delar med GoodFellas). Be-

rättarrösten kommenterar händelserna och förtydligar de visuella bilderna och blir där-

igenom en auktoritet i filmen. 

 

Från första början etablerar både romanen och filmen en känsla av att de övre sociala 

lagren i samhället kontrolleras och styrs av dolda, ofta outtalade regler. De börjar med 

en kväll på operan, en social tillställning som inträffar varje år. Precis som det kan häv-

das att opera är stiliserat liv, som styrs av fasta former, så följer beteendet hos överklas-

sen i publiken även dessa gamla strikta former. Allt på operan, från klädsel till platser, är 

noggrant formaliserat. Till och med såväl ankomst till och avresa från operan som trans-

portmedel verkar vara reglerat. För Newland Archer (Daniel Day-Lewis), får vi veta i 

romanen, är detta reglerade beteende “as natural to [him] as all the other conventions 

on which his life was moulded: such as the duty of using two silver-backed brushes with 

his monogram in blue enamel to part his hair, and of never appearing in society without 

a flower (preferably a gardenia) in his buttonhole” (Wharton 2003: 4). Filmmanusets 

anvisningar betonar att “[w]hat we see of him first is the perfect GARDENIA attached to 

the lapel of his jacket” (Scorsese & Cocks 1995: 1). 

 

Det är inte en tillfällighet att det refereras till en blomma som en viktig bärare av smak 

och sociala konventioner. Genom hela romanen görs läsaren medveten om blomkoder 

på sociala tillställningar, och filmen plockar upp detta tema: en förståelse av det språk 

som blommor utgör förefaller vara av utomordentlig betydelse för en korrekt tolkning 

av tysta signaler och budskap som skickas genom blomsterarrangemang samt genom de 
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enskilda blomsorter som används. Till exempel har värdinnan på avskedsmiddagen för 

Countess Olenska, eller Ellen (Michelle Pfeiffer), placerat en “lavish centerpiece of Jac-

queminot roses and maidenhair” (ibid. s. 109) mitt på det långa, stora matsalsbordet. 

Enligt de listor som upprättades av John H. Young och Kate Greenaway, som publicera-

des på 1880-talet och som var en guide till etikett rörande blommor, så skulle rosorna 

som arrangerats på detta sätt signalera “[r]eward of virtue” (Greenaway 2003: 371), och 

venushåret (maidenhair) skulle signalera “discretion” (Young 2003: 354). Det verkar 

således som om detta arrangemang berömmer Ellens beslut att inte skilja sig från sin 

make, att acceptera normerna i detta samhälle och lämna det, ett budskap som förstods 

av gästerna.          

 

Det fanns följaktligen ett noga utvecklat system kring betydelsen av blomspråk. Young 

skriver entusiastiskt: “There is a sentiment attached to flowers, and this sentiment has 

been expressed in language by giving names to various flowers, shrubs and plants. 

These names constitute a language, which may be made the medium of pleasant and 

amusing interchange between men and women” (Young 2003: 350). När Newland faller 

för frestelsen att skicka en bukett gula rosor till Ellen, medan han sänder liljekonvaljer 

till sin fästmö, May Welland (Winona Ryder), blir det därför en vågad handling, som sig-

nalerar passion i en strikt kontrollerad värld. Den senare blomman betyder något neu-

tralt och intetsägande “[r]eturn of happiness” (ibid. s. 354), medan “the meaning as-

cribed to yellow roses varies unusually widely […] Yellow roses are associated variously 

with jealousy, infidelity, love that will not last, and friendship” (Waid 2003: 51). Det 

framgår tämligen klart av Newlands agerande att han är fascinerad och begeistrad av 

Ellen och att han är villig att bryta sociala konventioner för att visa detta, trots att han 

instinktivt vet med sig att det är potentiellt destruktivt och att han löper risk att straffas 

om det blir känt.    

 

Om det är en sluten värld med koder och ritualer, beror det på att ett antal murar har 

rests för att garantera att livet kan fortlöpa innanför utan större störningar. Den vikti-

gaste muren, som jag ser det, är familjen och därtill hörande familjeband, och en annan 

mur består av kunskap om koder och barriärer, det vill säga etikett och acceptabelt be-

teende, även kallat “form” (Scorsese & Cocks 1995: 7), vilket endast är tillgängligt för en 

liten grupp. Mycket tidigt i romanen framkommer betydelsen av familjen och släktskap, 
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speciellt genom Mr. Sillerton Jackson, som är den viktigaste “authority on ‘family’” 

(Wharton 2003: 17); hans kunskap inom detta område är oerhört omfattande, förstår vi, 

när romanen ger en lång lista på hans expertis inom familjeband och familjeförhållanden 

(ibid. s. 7). I filmen hör vi berättarrösten säga om Mr. Jackson (Alec McGowen):    

 

Old Mr. Sillerton Jackson was as great an authority on ‘family’ as Lawrence 

Lefferts was on ‘form.’ [The mean and melancholy history of Countess Olen-

ska’s European marriage was a buried treasure he hastened to excavate; he 

carried like a calling-card an entire] register of the scandals and mysteries 

that he had smoldered under the unruffled surface of society for the last fifty 

years. (Scorsese & Cocks 1995: 8)1  

 

Denna värld förefaller bygga på noggrant konstruerade nätverk av kopplingar och band, 

och frågor som rör familjen beslutas ofta genom omfattande diskussioner i tysthet, nå-

got som i romanen kallas för “tribunal” (Wharton 2003: 12) eller “family council” (ibid. s. 

19). Detta antyder att det är en klanliknande struktur, som filmen benämner “tribe” 

(Scorsese & Cocks 1995: 110), inte olik maffians struktur, där individen är underordnad 

gruppen. 

 

Om ”familjen” utgör det största skyddet mot yttre krafter, så hålls deras livsstil och 

normer samman av ‘form.’ Som nämnts representeras detta förhållningssätt på operan i 

början, och i det språk som blommor talar. Minst lika viktigt är hur det styr det sociala 

livet: vad det ska stå på inbjudningskorten; vilka besök man kan göra när; vilken klän-

ning man kan ha på sig när; vilka drinkar som kan serveras till vilken mat; vilka danser 

som är passande för olika tillfällen. Bentley hävdar på ett övertygande sätt att etikett är 

av yttersta vikt vid upprätthållandet av social status: “It is these minute aspects of man-

ner, rooted in details of speech, clothing, carriage, and taste, that constitute an invisible 

force keeping ‘different social strata from mixing’” (Bentley 2003: 449). Vidare lutar hon 

sig mot, bland andra, antropologen Bronislaw Malinowski när hon för fram idén att eti-

kett, form och smak är centrala i det hon kallar “tribal discipline” (ibid. s. 453), det vill 

säga ett system genom vilket medlemmar av en klan kontrolleras och hålls i schack. I ett 

                                                 
1 Klamrarna visar skillnader mellan filmen och det publicerade manuset och eventuella tillägg. Om filmen 
och manuset är identiska, citeras endast manuset.  
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sådant system blir det viktigt att följa reglerna, men det blir också viktigt att veta på vil-

ket sätt alla andra lyder de outtalade reglerna. Ju mer man vet om andras liv och tillkor-

takommanden, desto starkare är ens egen position. Bentley menar att romanen “shows 

that the very boundaries that determine cultural identity and meaning are silently – and 

in times of crisis, actively – policed” (Bentley 2003: 457). 

 

Mr. Sillerton Jackson är den store auktoriteten gällande ”familjen”. Som nämndes tidi-

gare, är Mr. Lawrence Lefferts (Richard E. Grant) form- och smakdomare, eller som 

berättarrösten säger: “Lawrence Lefferts […] was New York’s foremost authority on 

form, and his opinion on pumps versus patent-leather Oxfords had never been disputed; 

on matters of surreptitious romance, his skill went unquestioned.” Han verkar äga rätten 

att uttala domar om folks agerande, domar som avgör attityderna gentemot personen 

ifråga. I filmen tonas Lefferts ned något jämfört med den roll han har i romanen, men 

mot slutet av filmen talar han mycket nedlåtande om Mr. Beauforts (Stuart Wilson) 

skandaler och affärer. I en konversation efter en middag, som involverar ett flertal pro-

minenta herrar, hör vi:   

 

LEFFERTS 

Beaufort may not receive invitations anymore, but it’s clear he still maintains 

a certain position. 

PHILIP 

Horizontal, from all I’ve heard. 

[…] 

LEFFERTS (indignant) 

If things go on like this, we’ll be seeing our children fighting for invitations to 

swindlers’ houses and marrying Beaufort’s bastards. (Scorsese & Cocks 1995: 

112) 

 

Kontrollen av människors beteende utförs på alla nivåer och inom de flesta områden av 

det privata och det allmänna, och figurer som Mr. Sillerton Jackson och Mr. Lawrence 

Lefferts erbjuder ”hjälp” till klanen med denna kontroll. Men om större saker står på 

spel, det vill säga om det finns sådana konflikter att lätta domar inte räcker för att lösa 

ett problem, då är det nödvändigt att anlita en annan, högre auktoritet; det är denna 
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auktoritet enskilda klanmedlemmar vänder sig till om man behöver hjälp eller stöd. I 

The Age of Innocence innehas denna position av paret van der Luyden (Michael Gough 

and Alexis Smith), som romanen uttrycker det: “They were the arbiters of fashion, the 

Court of Last Appeal, and they knew it, and bowed to their fate” (Wharton 2003: 36). När 

New Yorks socitet har förödmjukat familjen Lovell Mingott genom att avböja inbjud-

ningarna till en middag som är tänkt att presentera Ellen för denna elit, går därför Mrs. 

Archer (Sián Phillips) och Newland till den mäktige, gudfader- eller donliknande Mr. van 

der Luyden och hans fru. I romanen kallas Mr. van der Luyden för “a reigning sovereign” 

(ibid. s. 35). Det är värt att notera att han i filmmanuset benämns “the patrician” (Scor-

sese & Cocks 1995: 21), en titel från Romarriket som innebar en medlem av “the upper 

class in early [ancient] Rome which controlled the government after the expulsion of the 

kings” (Starr 1971: 254). Härigenom kopplar alltså Scorsese Mr. van der Luyden inte 

bara till en extremt mäktig position; han kopplar honom också till en ärorik ro-

mersk/italiensk historia, vilket i sin tur indirekt kopplar honom till Scorseses övriga 

amerikansk-italienska filmer. För att betona deras suveräna position säger berättarrös-

ten också att “[t]he van der Luydens stood above all the city’s families” (Scorsese & 

Cocks 1995: 23). Utraderingen (“eradication”) av Ellen, som agerandet vid detta tillfälle 

kallas av berättarrösten (ibid. s. 20), kritiseras av dessa två högsta domare, som löser 

problemet genom att anordna sin egen middag för och med Ellen, och ger därigenom sitt 

stöd till offren medan de samtidigt skarpt tillrättavisar de andra klanmedlemmarnas 

beteende.     

 

”Familj” och ”form”, dessa två nästintill ogenomträngliga murar, erbjuder skydd åt kla-

nen och försvårar ovälkomna intrång, och gränserna kontrolleras och vaktas av valda 

eller själv-utsedda auktoriteter, såsom Mr. Jackson, Mr. Lefferts och Mr. van der Luyden, 

men även Mr. Letterblair (Norman Lloyd), den juridiske experten, som alla hjälper till att 

hålla ordning på medlemmarna och som alla blir redskap genom vilka ordningen upp-

rätthålls. Jag menar att de strukturer som beskrivs i romanen och filmen har stora likhe-

ter med dem man ser i organiserad brottslighet, framförallt maffialiknande strukturer 

som behandlas i Scorseses filmer. Lojalitet och solidaritet gentemot klanen belönas med 

status och en känsla av tillhörighet, medan de som inte inrättar sig i ledet straffas, ofta 

genom någon form av uteslutning.   
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Det är denna värld som Countess Olenska, Ellen, kommer in i. Det känns genast som om 

hon är en obekväm figur för denna slutna krets, i det att hennes klänning och frisyr på 

operan inte följer koderna för ett dylikt tillfälle. Filmmanusets anvisningar följer noga 

beskrivningen av henne i romanen: “We see the back of the COUNTESS’s head, her curly 

brown hair held in place around her temples by a narrow band of diamonds. […] She 

wears a distinctive blue velvet gown” (ibid. s. 3). I romanen får vi veta att detta mode 

“was then called a ‘Josephine look’” (Wharton 2003: 7). Som Waid påpekar, uppkallades 

detta utseende efter Josephine, Napoleon Bonapartes kejsarinna, och därför anses Ellen 

vara provocerande då hennes mode “contrasted sharply with the plunging, lace-covered 

necklines and accentuated bodices” (ibid s. 7n) som dåtidens mode ville se. Därför drar 

Ellen uppmärksamheten till sig på ett sätt som generar familjen. Att Ellen anses okänslig 

i andras ögon illustreras vidare av hennes beteende på middagen hos van der Luyden. 

Även om hon tonar ned sin klänning, och de andra kvinnorna klär sig elegantare, bryter 

hon koden som gäller för en tillställning av detta slag, när hon lämnar sin plats för att gå 

och tala med Newland. Berättarrösten kommenterar: “It was not the custom in New 

York drawing rooms for a lady to get up and walk away from one gentleman in order to 

seek the company of another. […] But the Countess did not observe this rule” (Scorsese 

& Cocks 1995: 24–25).  

 

Men även om Ellens beteende på sociala tillställningar kan vara irriterande, så utgör det 

inget större hot. Emellertid går hon från att ses som excentrisk men ofarlig till att utgöra 

ett hot mot den etablerade ordningen, när hon regelbundet väljer att umgås med figurer 

som ses med misstänksamhet, speciellt Mr. Julius Beaufort, vars mystiska bakgrund och 

utomäktenskapliga affärer gör att man bör undvika och kanske frukta honom, men ock-

så med individer som kan definieras som “bohemian” (Bauer 2003: 478), det vill säga 

journalister, författare och konstnärer. Dessutom menar Elizabeth Ammons övertygande 

att Ellen är “orientalized” och därför utgör ett sexuellt hot, “with her dark hair, sumptu-

ous low-cut gowns, and seductively close, dim, draped rooms”; enligt Ammons blir Ellen 

till sist utkastad för att “she is dark, female, artistic, and sexy” (Ammons 1995: 83; Am-

mons kursivering). Det slutgiltiga hotet som Ellen utgör är emellertid att hon vill ta ut 

skilsmässa från sin make, och en sådan handling skulle djupt underminera, till och med 

förstöra, stabiliteten som detta samhälle vilar på. Vad som således står på spel är inget 

mindre än klanens överlevnad, dess vanor och dess privilegier. Därför måste hon göras 
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medveten om att hennes planer varken uppmuntras eller tolereras. Som klanens juridis-

ke talesman gör Mr. Letterblair klart att de sociala intressena går hand i hand med de 

juridiska. Som han säger till Newland: “Oh their [the family’s] position is clear. They are 

entirely, and rightly, against a divorce. […] the wisest thing really is to do as the family 

says. Just let well enough alone” (Scorsese & Cocks 1995: 36f).  

 

Det är ingen tillfällighet att Newland – som visar tecken på frustration över sociala 

tvång, men som samtidigt är formad av dem – skickas för att lägga fram fallet för Ellen. 

Med andra ord skickas advokaten Newland som budbärare för att försvara klanens syn 

och regler och meddela vad konsekvenserna blir om hon inte följer dem. Enligt Pamela 

Knights får Newland rollen som “the official voice, the spokesman for Firm and Family, 

who has to represent the word of all the tribal fathers in the containment of the woman 

who threatens them” (Knights 1995: 23). Det skulle kunna hävdas att detta liknar de 

påtryckningar som Maffian tar till för att, enkelt uttryckt, få det de vill ha. När Newland 

besöker Ellen, görs åskådaren medveten om att de sociala reglerna gör att klanen på 

samma gång står över lagen och att den är lagen: “Our legislation favors divorce. Our 

social customs don’t” (Scorsese & Cocks 1995: 42), säger Newland till Ellen. Han fortsät-

ter med att påpeka hur obehaglig det skulle bli för henne om skilsmässan gick till dom-

stol. Minst lika viktigt är det att han uttrycker ett illa dolt hot, nämligen att hon skulle bli 

utesluten från socialt umgänge om hon gick vidare med sina planer. Annorlunda uttryckt 

ger han henne ett erbjudande hon inte kan säga nej till: “It’s my business to help you see 

these things just the way the people who are fondest of you see them, all your friends 

and relations. If I didn’t show you honestly how they judge such [matters], it wouldn’t be 

fair of me, would it?” (ibid. s. 43). Filmen betonar betydelsen av detta hot, när i elden “[a] 

log breaks in two and sends up a shower of sparks” (ibid.), vilket antyder att Ellens öde 

är beseglat; trots starka känslor blir hon i praktiken kvävd, eller nedbruten, av familjens 

vilja.   

 

Följaktligen är klanens fientliga inställning till Ellens situation, uttryckt av Newland, en 

klar indikation om hur klanen tar itu med potentiellt subversiva individer, eller de som 

tror att de kan göra sina egna regler. En strategi är att uttrycka tysta eller uttalade hot; 

en annan strategi är att använda elakt skvaller som åstadkommer skador på någons ryk-

te, skador som kan vara omöjliga att reparera. Ofta görs detta bakom ryggen på perso-
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nerna ifråga på sociala tillställningar. Som nämnts, faller Mr. Beaufort offer för sådant 

skvaller, när hans personlighet och livsstil dryftas på ett nedlåtande sätt. Mot slutet av 

filmen inser Newland att han själv, på grund av hans nära förhållande till Ellen, varit fö-

remål för familjens skvaller; genom berättarrösten får vi tillgång till hans tankar: 

 

Archer saw all the harmless-looking people at the table as a band of quiet 

conspirators, with himself, and Ellen, the center of their conspiracy. […] He 

guessed himself to have been, for months, the center of countless silently ob-

serving eyes and patiently listening ears. He understood that, somehow, the 

separation between himself and the partner of his guilt had been achieved. 

And he knew that now the whole tribe had rallied around his wife. (ibid. s. 

110)  

 

Newland blir till sist manipulerad av May att vara lojal mot familjen och att stanna kvar i 

sitt äktenskap med henne, när hon berättar för honom att hon är gravid. Romanen beto-

nar att Newlands insikt om att han varit föremål för noggrann observation och skvaller 

innebär ett slags död; när det “closed in on him like the doors of the family vault” (Whar-

ton 2003: 201), känner han sig levande begravd. Som Knights uttrycker det: “Archer is 

reintegrated into a stable, if frozen, identity” (Knights 1995: 39). På typiskt Scorsesevis 

väljer regissören emellertid att understryka att detta är en våldshandling, där de som 

inte underställer sig löper risk att bestraffas. Återigen hör åskådaren Newlands tankar 

genom berättarrösten: “He was a prisoner in the center of an armed camp” (Scorsese & 

Cocks 1995: 110).   

 

Den relativa sympati som visas Newland visas dock inte Ellen, när hotet som uttryckts 

tidigare hänsynslöst ställs i verket. På grund av sin ovilja att acceptera livet som det är i 

fashionabla New York, isoleras hon gradvis tills hon slutligen kastas ut, även om det kal-

las en vänskaplig avskedsmiddag. Det är viktigt i sammanhanget att denna handling fak-

tiskt är en symbolisk avrättning av Ellen, och romanen beskriver den som “the old New 

York way of taking life ‘without effusion of blood’” (Wharton 2003: 201), vilket klart sig-

nalerar det underliggande ritualiserade våldet (Bentley 1995: 60) i densamma. Filmen 

visar emellertid denna våldshandling på ett mer subtilt sätt i det att berättarrösten be-

skriver klanens hänsynslösa beteende på följande sätt: “The silent organization which 
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held this small world together was determined to put itself on record” (Scorsese & Cocks 

1995: 114); vid detta tillfälle finns det inga sprickor i muren, eller som det uttrycks, “the 

seamless performance of this ritual” (ibid.). De här orden, som ackompanjerar de visuel-

la bilderna som i sin tur visar en kompakt och enig vilja att köra ut Ellen från detta sam-

hälle, gör att det klart framgår för åskådaren att det han/hon bevittnar är ett slags av-

rättning på ett maffialiknande sätt. Att denna handling faktiskt skall ses som en avrätt-

ning antyds tydligt av Scorseses egen uppfattning om agerandet. I filmmanusets anvis-

ningar kopplar han det explicit till denna synnerligen brutala del i krig: “CAMERA pans 

with all this social choreography. ARCHER watches the ritual as if it were an elaborate 

rehearsal for a firing squad” (ibid.; min kursivering). Deras symboliska avrättning är 

lyckad, då Ellen har kastats ut och avreser till Europa; ordningen är återställd.      

 

 

Slutsats: Scorsese, gangstermentalitet och The Age of Innocence 

 

Det torde stå klart från min diskussion att Scorseses filmatisering av Whartons roman 

till stor del representerar konflikter som har stora likheter med konflikterna i många av 

regissörens övriga filmer, framförallt de som behandlar organiserad brottslighet. Ibland 

möter man i diskussioner liknande idéer som de jag fört fram, men de utvecklas så gott 

som aldrig. Exempelvis pekar Robert Casillo i sin Gangster Priest: The Italian American 

Cinema of Martin Scorsese på dessa filmers likheter, men utvecklar inte kopplingen och 

verkar snarare förvånad över det han finner: 

 

Strange as it may seem, the codes and rituals of the Italian American under-

world, which specify the limits this subculture places upon violence as well as 

its rules of inclusion and exclusion, find their upper-class analogue in the late-

nineteenth-century Manhattan society depicted in The Age of Innocence, in 

which the malicious strategies of social acceptance, conformity, containment, 

and ostracism take not an overtly violent form, as with the mob, but lie con-

cealed beneath the courtesies and benignities of social ritual. (Casillo 2006: 

395f.) 
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Om man håller med om, som jag diskuterat, att våld, påtryckningar och bestraffning är 

centrala i många av Scorseses filmer, då ter sig Lawrence S. Friedmans åsikt att “[i]t is 

primarily [the] theme of sexual frustration that links the apparently anomalous The Age 

of Innocence to Scorsese’s other films” (Friedman 1997: 179) märklig om man försöker 

se vad som faktiskt händer i hans verk. Även recensioner fokuserade huvudsakligen på 

Newlands och Ellens frustrerade förhållande snarare än på det underliggande våldet. I 

sitt försök att bedöma filmen kallar till exempel Georgia Brown den för “a male weepie” 

(Brown 2007: 9), och ser i “passion’s silences” (ibid.) filmens största styrka. På ett lik-

nande sätt lyfter Amy Taubin fram ‘att vara kär’ är det ledande temat och hävdar att 

“[t]here’s only an endless yearning, a lifetime of unfilled desire” (Taubin 2007: 12). Och 

även om mark Nicholls betonar “the dictates of the tribal organisation surrounding 

[Newland]” (Nicholls 2004: 29), så ser han filmen i första hand som “a representation of 

the male melancholic imagination par excellence” (Nicholls 2004: 16); det som mest står 

i fokus, enligt Nicholls, är Newlands frenetiska “search for a state of melancholia that 

will satisfy his desire” (ibid. s. 17), det vill säga en längtan som han vill ha “unsatisfied” 

(ibid. s. 16).   

 

Det är också värt att notera att Brigitte Peucker i en inträngande diskussion om Scorse-

ses filmatisering ägnar avsevärd tid åt filmens intertextuella förhållande till andra me-

dia, framförallt konst och film. Till exempel tar hon upp hur filmen på ett omfattande 

sätt använder sig av konst; hon hävdar att Scorsese “frames Wharton’s characters in pa-

interly effects” (Peucker 2003: 508). Det hon kallar “Scorsese’s painterly aesthetic” 

(ibid.) finner konstnärligt uttryck i bland annat kamerarörelsen som “suggests the 

sweep of the artist’s paintbrush” (ibid.). Dessutom belyser hon övertygande den cinema-

tiska intertextualiteten mellan denna film och andra filmer. Hon pekar framförallt på 

den franske New Wave-regissören Eric Rohmers Marquise of O… (1976), som Scorsese 

såg innan han gjorde The Age of Innocence och som är “notable for the manner in which 

it approaches a literary text suffused with references to the visual arts” (ibid. s. 510), 

samt på den tyske regissören Rainer Werner Fassbinders verk, som också är “very much 

concerned with the conjunction of literature, painting, and theatre” (ibid. s. 511). Peuck-

er ser således flera lager av intertextualitet, eller intermedialitet, i Scorseses film. Därför 

är det lite överraskande, i vad som i övrigt är en övertygande analys, att hon inte på nå-

got sätt anknyter till Scorseses egna filmer och undgår därigenom, som jag ser det, att se 
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andra viktiga intertextuella dimensioner i hans filmatisering. I min läsning av filmen är 

emellertid Ellens brott mot och bestraffning från klanen filmens huvudproblem, vilket 

innebär att den är i samklang med Scorseses gangsterfilmer och att den skapar en inter-

textuell dialog med såväl dessa filmer som Whartons roman. I och med Scorseses filma-

tisering öppnas faktiskt möjligheten till nya läsningar av romanen upp.         

 

Om man accepterar Hutcheons idé om “palimpsestic intertextuality” (Hutcheon 2006: 

21) och applicerar den på Scorseses verk, då måste man också acceptera att Scorseses 

filmatisering av denna roman inte är en avvikelse, som de flesta kritiker hävdar, utan i 

mångt och mycket står i samklang med flera av hans filmer som jag kommenterat ovan. 

Skillnaden är naturligtvis att snarare än att fokusera på subkulturen man möter i orga-

niserad brottslighet, så behandlar The Age of Innocence livet i överklassens fina salonger. 

Trots detta delar dessa två världar strukturer och beteende i betydande omfattning och 

på ett obehagligt sätt. Våldet som visas i Scorseses version av The Age of Innocence är 

inte fysiskt och det resulterar inte i misshandel, mord och blodbad utförda av maffian 

för att upprätthålla kontrollen i organisationen, som i till exempel Mean Streets, GoodFel-

las och Casino. Men även om våldet inte kan tas på, visar Scorseses tolkning av romanen 

tydligt att liknande mekanismer, såsom inklusion, exklusion, påtryckningar och be-

straffning, också är grunden för beteendet hos New Yorks sociala elit på 1870-talet.    
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