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Abstract: 
C-uppsats, Filmvetenskap C (inom programmet Film- & Litteraturvetenskap), 2012, Högskolan i Gävle, 
Akademin för utbildning och ekonomi. 
 
Titel: Kenny Begins, Frostbiten Storm – Resultat av åldrande genrer och växande filmproduktion 
 
Författare: Dan Sjöström 
 
Handledare: Bengt Bengtsson 
 
Examinator: Margareta Rönnberg 
 
Bakgrund:  
Strax efter milleniumskiftet har ett flertal svenska filmer gjorts som är influerade av populärgenrer som 
förhållandevis skiljer sig från vad filmpubliken i Sverige är van vid, däribland science fiction och skräck. Tre 
svenska filmer gjorda under 00-talet: Storm, Frostbiten och Kenny Begins, har valts ut för att se hur de 
förhåller sig till äldre och mer välbekanta konventioner i svensk film men också konventioner hos de mer 
internationellt spridda genrer som analysexemplen tillhör. 
 
Syfte:  
Uppsatsen har gjorts för att ta reda på vad som har influerat dessa tre utvalda filmer, vilka förhållanden som 
har möjliggjort att de har kunnat bli till de senaste åren och vilka som möjligen kan ha förhindrat att liknande 
filmer har gjorts dessförinnan. En ytterligare fråga rör huruvida de tre filmerna räknas som speculative 
fiction, en term förknippad med genrer som tar avsteg från verkligheten. 
 
Metod:  
Alla tre filmer blir analyserade var för sig efter en presentation av tidigare forskning och teorier som jag 
lägger fram i två huvudkapitel. Det ena berör svensk film och ger en historik över självprojektioner, negativa 
åsikter om film i Sverige och två aspekter av svensk film som jag funnit relevanta i alla de tre 
analysexemplen, nämligen landsbygden och olika komedigenrer. Det andra kapitlet går in på filmgenrer, hur 
genrer och genreteorier utvecklas samt deras roll hos filmindustrin och i marknadsföring, där jag fokuserar 
på de mer främmande genreinslagen i analysexemplen. 
 
Teori: 
Robert Stams koncept om multipla teoretiska perspektiv, Rick Altmans och Jane Feuers genreresonemang 
och Anders Marklunds former av genreanalys har varit de mest drivande faktorerna i uppsatsens teoriavsnitt. 
Där används kulturanalys och filmhistoria, ofta i kombination med varandra och utforskas vidare genom Bo 
Florin, Per Olov Qvist, Olof Hedling och Ann-Kristin Wallengren. Kulturanalysen går dels in på Sveriges 
kultur och värderingar, men även på populärkultur. Filmhistorieavsnittet ger en historik över filmen i Sverige 
och tar även upp utvecklingen av filmgenrer genom åren. Science fiction tas upp genom Martin Wikner, Kim 
Grönqvist, Judith Millner och Jennifer McNeil Bertrand. 
 
Slutsats:  
Frostbiten, Storm och Kenny Begins innehåller ikoniska (semantiska) element från genrer som skräck, 
science fiction och superhjältefilmer. Genrernas allmänna (syntaktiska) element kombineras med sådana som 
har funnits längre i svensk film. Förutom det har genrers omstruktureringar lagt grund för analysexemplens 
självmedvetenhet och samspel med sina åskådare. På grund av betoningen på stil och att Kenny Begins och 
Frostbiten underhåller utan att predika eller varna, räknas inte de två som speculative fiction, vilket kräver 
djupsinniga utforskningar med hjälp av verklighetsfrämmande genreelement och bara förekommer i Storm. 
Ett uttryck som spectacular fiction behöver myntas som en kategori för analysexemplen. Flera science 
fiction-filmer har gjorts förut i Sverige men fallit i glömska på grund av ett värderande av realism, moral och 
konst. Det har även berott på en begränsad filmproduktion där rätt förhållanden och uppmuntran har saknats 
för att göra annat än vad filminstitutionen och den breda publiken har varit vana vid. Analysexemplen har 
kunnat göras tack vare att globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har förbättrat förhållandena för 
Sveriges filmindustri samt en större tolerans mot tidigare nedvärderade genrer. 
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INLEDNING: 

 

 Bakgrund: 

När jag har hört begreppet svensk film har det varit lätt för mig att generellt särskilja detta från mer 

världsomfattande stilar och populärgenrer, som science fiction, fantasy och skräck. Ett problem som 

uppstår redan här är vilket ord som ska användas för att placera alla i ett fack. Ordet populärgenre är 

för allmänt och brett för att direkt syfta på de genrer jag har i åtanke, precis som att genrefilm inte 

heller enbart innebär filmer inom dessa genrer. Enligt Wikipedia hör dessa genrer till speculative 

fiction, som påstås vara en paraplyterm för alla möjliga fantastiska litterära genrer.1 På den svenska 

sidan, där speculative fiction översätts till fantastik, kallas det för en löst sammanhållen skönlitterär 

genre som innehåller drag av det realistiska och icke-realistiska vars berättelser utgår från”Tänk 

om...”-scenarier med en övernaturlig eller otrolig karaktär som bygger på magi eller teknologi.2 

Som sagt är begreppet löst sammanhållet och Wikipedia är ofta en opålitlig informationskälla, men i 

brist på bättre alternativ väljer jag att pröva termen speculative fiction i ett försök att täcka tidigare 

nämnda genrer. Huruvida detta håller i längden får avgörs längre fram i uppsatsen. Så kallade icke-

realistiska genrer har jämförelsevis varit mycket vanligare i vissa andra filmkulturer världen över, 

inte bara i Hollywood utan även i Asien, Indien, Sydamerika och delar av Europa.  

 

 När det gäller svensk film, tycks farsartade komedier, tunga dramer och deckare vara bland 

de vanligare genrerna man kan komma att tänka på. Ytterst sällan har jag associerat svensk film 

med science fiction, skräck, fantasy eller speculative fiction. Några undantag för fantasy finns dock 

i form av filmatiseringar av Astrid Lindgrens verk Ronja Rövardotter (1984), Bröderna Lejonhjärta 

(1977) och Mio min Mio (1987). Litteratur överhuvudtaget har haft mer utrymme för speculative 

fiction än film och så är även fallet med TV, särskilt i samband med barn- och humorprogram. 

Därmed inte sagt att jag försöker skapa bild av svensk film som lågmälda och verklighetstrogna 

historier. Faktum är att det har gjorts filmer i Sverige med någon form av anknytning till både 

speculative fiction och ovanligare populärgenrer i allmänhet. Till exempel kan Körkarlen (1921) 

och Häxan (1922) klassas som skräckfilmer och Tystnadens hus (1933) var ett försök till att göra 

svensk gangsterfilm, medan Hoppsan! (1955) är den enda svenska filmen från 1900-talet på temat 

serietidningar och Vargtimmen (1967) är Ingmar Bergmans enda gotiska skräckfilm. Dessa har som 

sagt varit undantag från den kollektivt normativa stil som svensk film kännetecknas av. Frågan är 

vad dessa normer beror på. Dessa filmer har visserligen varit långt ifrån obekanta med dessa genrer 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Speculative_fiction 
2    http://sv.wikipedia.org/wiki/Fantastisk_litteratur 
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i och med att speculative fiction sedan länge ingått i de utländska filmer som har visats i Sverige, 

men ett svalt intresse tycks ändå ha funnits för att se filmer med speculative fiction på inhemsk 

mark. 

 

 Hur som helst har jag anat en förändring som började äga rum strax efter millennieskiftet, 

vilket har fascinerat mig mycket. Stilar och element ur populärkultur som har varit vanligare i 

utlandet har börjat få ett större utrymme i den svenska filmproduktionen, både genom att bli 

refererad till och anammad. Till exempel refererar Livet i 8 Bitar (2002) flitigt till TV-spelskulturen, 

medan Hollywoods berättarstil både hyllas och imiteras i filmer som Kopps (2003) och Smala 

Sussie (2003), med klart märkbara stildrag från bland annat actionfilmer. Dessa filmer är förstås 

komedier och har gjorts med glimten i ögat där stildragen har utgjort verklighetsflykter och 

drömsekvenser. Sedan har det dykt upp filmer med en mer dramatisk ton, som bygger på element av 

genrer och produktionsvärden som känns högst ovanliga för svensk film. Till exempel finns 

Millennium-trilogin (2009) vars karaktärer nästan är som seriefigurer (Lisbeth Salander är på 

gränsen till en superhjältinna) och de episka historiska storsatsningarna Arn – Tempelriddaren 

(2007) och Arn – Riket vid vägens slut (2008) skulle kunna klassas som alternativ historia då de 

följer en fiktiv figurs inblandning i betydelsefulla historiska händelser samt att det råder oenigheter 

om huruvida det fanns några svenska korsriddare. 

 

 Till den här uppsatsen har jag valt ut tre filmer som jag anser ta ut svängarna särskilt 

mycket. Dessa filmer är Storm (2005), Frostbiten (2006) och Kenny Begins (2009). Storm är en 

surrealistisk thriller som blandar element från bland annat skräck, serietidningar och datorspel. 

Frostbiten är förstås varken den enda eller första svenska skräckfilmen, men involverar övernaturlig 

skräck och blandar det med humor på ett sätt som jag tycker är ovanligt i svensk film. Kenny Begins 

är en lättsam familjekomedi, baserad på TV-serien Kenny Starfighter (1997), med starka influenser 

från science fiction och superhjältefilmer. Förutom att de tre filmerna innehåller populärkulturella 

referenser och influenser samt involverar i en stor skala genrer som har varit närmast osynliga i 

svensk film, anser jag att de skiljer sig från vad som har varit normen för svensk film på grund av 

sina höga produktionsvärden. Det allra främsta skälet till att jag har valt ut dem är dock deras 

otroliga karaktär, det vill säga att de utspelar sig i världar som är så olika vår verklighet och 

samtidigt utspelar sig i svenska miljöer. På alla dessa fronter tycker jag dessutom att de tre filmerna 

överträffar dem som nämns i föregående stycke. Då jag länge hade trott att något dylikt aldrig 

skulle kunna göras i Sverige kunde jag knappt fatta att filmerna var svenska när jag såg dem. 
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Frågeställningar och syfte: 

1) Vilka influenser finns det i dessa tre svenska genrefilmer? 

Vad kan man känna igen i genrefilmer gjorda under 00-talet? Är allt nytt och främmande, eller 

förekommer även inslag av element som har funnits inom svensk film redan tidigare? Och hur 

förhåller sig dessa element till varandra? Motsäger de varandra eller samverkar de? 

2) Varför har genrefilmer av det här slaget blivit så vanliga just nu? 

Den här frågan förutsätter inte bara att något har aktivt drivit fram utvecklingen, men också att 

något dessförinnan har hejdat eller saktat ner den. Finns det någon anledning till att vi inte har hört 

talas om så många filmer i Sverige med utomjordingar, superhjältar, vampyrer eller element av 

speculative fiction? 

3) Räknas de här tre filmerna som speculative fiction? 

Medan jag delat in analysexemplen i ett slags spektrum efter vad jag anser att de har gemensamt 

kontra skiljer dem åt i ton och berättarstil, kvarstår frågan om samtliga jämbördigt hör till begreppet 

speculative fiction. 

 

 Med den här uppsatsen vill jag alltså skapa en bild av ursprunget till den här formen av 

utveckling, det vill säga de omständigheter och förutsättningar som har legat till grund för den. 

Populärkulturens framväxt i film under det senaste årtiondet är för den delen ingenting begränsat till 

Sverige. Flera populärgenrer har fått ett rejält filmiskt uppsving i bland annat USA, det land de 

oftast relateras till, under 00-talet (och slutet av 1990-talet) jämfört med innan och Hollywood-

filmers budget, marknadsföring och produktionsvärden har i många fall ökat något enormt. Hur som 

helst vill jag fokusera på speculative fictions status inom Sveriges gränser och hur landet har 

bidragit mer till globala populärgenrer. Det här landet är som sagt inte ensamt om detta och ej heller 

är det obekant med detta sedan tidigare, men likväl tycker jag att det är värt att belysa hur svensk 

film har påverkats och själv påverkat ytterligare. Som jag ser det, ger dessa fakta bara ännu större 

anledning att finna ett svar på mina frågeställningar. 

  

 Metod: 

Innan jag utför själva analyserna går jag först in på svensk film. Till en början tar jag upp de 

självprojektioner som svensk film har, det vill säga hur Sverige har reflekterats av mediet tidigare, 

för att försöka få fram en bild av en särskild nationell stil hos svensk film samt de förväntningar 

som den väcker. Därefter tar jag upp landsbygden, en väldigt vanlig företeelse som har varit ett 

oerhört viktigt tema i svensk film så länge som den har funnits, däribland i analysexemplen. Efter 

det går jag in på grepp inom humor, både allmänna och sådana som är välbekanta i svenska 
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komedier, eftersom alla mina tre utvalda filmer innehåller inslag av humor och komik. Sedan gör 

jag en genomgång av genrebegreppet och börjar genast med att reda ut vad science fiction innebär 

och även innebörden av speculative fiction. Sedan går jag vidare med filmgenrers utveckling och 

vilka rådande konventioner, inte bara innehållsmässigt utan även till viss del på vilket sätt de 

marknadsförs. Slutligen beskrivs och analyseras filmerna var för sig för att identifiera deras stildrag, 

klargöra vilka element de innehåller och vilka konventioner de följer. Filmerna jag kommer att 

analysera skiljer sig nämnvärt från varandra, men har samtidigt många saker gemensamt och skapar 

på så sätt en form av spektrum i olika avseenden. De tar ut svängarna genom att vara hybrider av 

genrer som har varit sällsynta inom svensk film, men som är desto vanligare i till exempel 

Hollywood, från enklare B-filmer till mer avancerade blockbusters.  

 

 Teori: 

Till den här uppsatsen använder jag mig av två teoretiska perspektiv: kulturanalys och filmhistoria. 

De har en tendens att flyta ihop med varandra, särskilt som jag gör stilanalyser utifrån båda. 

Stilanalysen används för att identifiera mönster hos analysexemplen, både från genrer som har varit 

vanligast i Sverige sedan tidigare kontra de mönster och produktionsvärden som hör samman med 

vissa utländska genrefilmer. Det svenska filmhistoriska perspektivet utnyttjas för att se huruvida 

värderingar som har varit tidstypiska för Sveriges kultur yttrar sig i analysexemplen. Det här är 

något som jag redan har varit inne på i min B-uppsats om Galenskaparna & After Shaves 

långfilmer, där jag ställde frågan om huruvida de dominerades av humorn eller deras 

samhällskommentarer. I ett visst avseende arbetar jag ifrån en liknande utgångspunkt, samtidigt som 

jag riktar mig åt ett annat håll. Här handlar det inte om ett antal filmer av samma regissör eller med 

samma skådespelare, utan om ett urval av filmer som alla är gjorda inom en bestämd tidsram och 

som blir analyserade utifrån deras stil och innehåll. 

 

 De områden som jag har valt ut har givetvis sina olikheter. Jag ser det bara som en fördel att 

de har en distans mellan varandra, eftersom jag strävar efter ett visst djup i uppsatsen. Det synsättet 

har jag tagit ifrån Film Theory då det används av dess författare Robert Stam. Han kallar 

det”theoretical cubism”: the deployment of multiple perspectives and grids3, det vill säga att 

använda olika synvinklar för att få dem att komplettera varandra. I samband med genrebegreppet är 

det ett viktigt tillvägagångssätt, eftersom genrer kan definieras på så många olika sätt. Anders 

Marklund anger tre olika former av genreanalys. Genrer kan analyseras utifrån sina element (stil, 

                                                 
3 Stam, Robert , Film Theory: An Introduction, Blackwell Publishing, Malden, Massachusetts, 1994 s. 1. 
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tematik och stämning), med utgångspunkt i vilka världar de utspelar sig i och hur de kan relateras 

till upplevelser i verkligheten, samt med fokus på hur genrerna sätts i samband med de olika leden 

inom en films produktion och distribution. Apropå genrer inspireras Marklund av Tzvetan Todorov, 

som indelar genrebegreppet i teoretiska och historiska genrer. Teoretiska innebär att man ser på 

genrer från teoretiska sammanhang och därmed allmänna drag i genrer utan nedslag i några 

konkreta exempel. Historiska genrer bygger därmed på observationer av just specifika verk. En 

annan formulering som Marklund använder är att antingen skapa ordning genom en föreställning 

om hur saker ska vara eller att finna ordning genom att upptäcka hur något är eller har varit. 

Todorov rekommenderar att man kombinerar båda, vilket jag ämnar göra.4 Detta är bara ett av flera 

exempel på Stams idé om theoretical cubism som jag tänker anamma. 

 

 Material: 

Två andra uppsatser som utforskar några av de områden som även jag gör i min egen uppsats är 

Martin Wikners Hotet från ovan. Konstfilminstitutionens inverkan på den svenska science fiction-

filmen och Kim Grönqvists Rymdinvasion i Sverige: Om svensk science fiction på film och tv. Båda 

uppsatserna är publicerade genom Lunds universitet och inriktar sig på svensk science fiction i olika 

medier samt det politiska klimatet i den svenska filminstitutionen överlag. I den kategorin tar jag 

även hjälp av Judith Millner och Jennifer McNeil Bertrand. Mina analysexempel involverar dock 

inte bara science fiction, utan jag tar det som ett exempel på genrer med övernaturliga inslag i 

allmänhet. En annan sak som skiljer min uppsats från deras är att jag går längre in på företeelser 

relaterade till Hollywoods genresystem och dess industriella aspekter samt mer konventionella 

genrer i svensk film. Även om huvudämnet är tre specifika svenska filmer under 2000-talets första 

decennium ser jag det som hjälpsamt att få en helhetsbild av utvecklingen av både svensk och 

internationell film ur ett större historiskt perspektiv. I det avseendet använder jag mig av Robert 

Stams idéer om multipla perspektiv från Film Theory: An Introduction, men ger en inblick i 

filmmediets barndom, vilket jag anser ha en särskild relevans i den svenska filmens historia. Apropå 

genrebegreppet tar jag hjälp av Rick Altmans Film/Genre samt bitar ur Jane Feuers The Hollywood 

Musical. Altman belyser behovet av att sätta etiketter på saker och ting hos publik, filmvetare och 

filmindustrin, samtidigt som genrer utvecklas till subgenrer och genrehybrider. Feuer följer upp 

detta genom att peka ut en utveckling som utmanar den mer klassiska synen på systematisk 

intertextualitet. Nationalitet är också en betydelsefull aspekt hos genrer, något som Altman påpekar 

i kapitlet Genre and nation:  

                                                 
4 Marklund, Anders, Upplevelser av svensk film: en kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-2000, 

Lunds universitet: Litteraturvetenskapliga institutionen, Malmö, 2004, s. 27-28. 
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With regard to location, it is instructive to note just how closely the notion of genre 
parallels that of nation. […] Is the nation located in its elected officials or in the people 
whom they represent? As with genre the nation question offers up no simple, single 
answer. For at different times in the country’s history, differing logics apply5 

 
 Huruvida en film utmärks av i vilket land den görs utforskas mer i den svenska litteratur jag 

använder. Bo Florins Den nationella stilen: Studier i den svenska filmens guldålder och Per Olov 

Qvists Folkhemmets bilder: modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 30-talsfilmen 

sträcker sig tillbaka till den svenska filmen när den var som yngst. Som en modern parallell till det, 

handlar Solskenslandet: Svensk film på 2000-talet om svensk film när den är som nyast. Dessa 

titlars skillnader och likheter förstärker det tidsmässiga spektrum jag är ute efter, då de kompletterar 

varandra genom att belysa skiften i tidsanda och filmhistoriska utvecklingar i förhållande till de mer 

konventionella filmgenrer i Sverige som analysexemplen sedan ställs mot. Dessa svenska titlar 

berör även landsbygdens betydelse som nationell symbol och för Sveriges filmproduktion, vilket 

jag anser vara väldigt relevant i samband med analysexemplen då alla tre är inspelade och utspelar 

sig i mindre orter bortom storstäderna. Anders Marklunds Upplevelser av svensk film: en 

kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-2000 täcker en period mellan Florin och 

Qvists litteratur och Solskenslandet som ökar uppsatsens bredd tidsmässigt. Förutom det går 

Marklund närmare in på genrebegreppet och ger en inblick i humorns funktioner i film, vilket jag 

ser som användbart i och med att olika nyanser av humor förekommer i analysexemplen. Även om 

uppsatsen handlar om svensk film, använder jag mig av Robert Sklars Movie-Made America, som 

går in på den roll som amerikansk har spelat globalt sedan den introducerades som ett offentligt 

medium. 

 

 Avgränsning: 

Anledningen till att jag inte analyserar några äldre filmer, utan bara tre filmer gjorda under 00-talet, 

är att jag har valt att göra en överblick av 1900-talet och ställer analysexemplen mot det 

århundradets filmer. I och med det ser jag på 1900-talet enbart utifrån normerna och konventionerna 

i det århundradets filmer, medan jag både undersöker hur detta bevarats eller förändrats fram till 

2000-talet för att se hur analysexemplen ställer sig till detta. 

I början av min research insåg jag att USA och de industriella aspekterna av filmmediet spelar en 

enormt stor roll i filmens utveckling som bransch och medium. Samma sak gäller med 

filmåskådarnas roll i det hela. Dock tas filmindustri bara upp i samband med filmgenrer när det är 

som mest relevant i samband med svensk film och de filmindustrins förhållande till genrer.  

                                                 
5 Altman, Rick, Film/Genre, BFI Publishing, London, 1999, s. 86. 
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Även om Solskenslandet innehåller mycket tekniskt orienterat material, överskuggades detta av det 

material som behandlar genrer och stilar hos svensk film som har funnits sedan tidigare samt hur 

dessa har påverkats av filmens tillväxt. Detta tas upp av Ann-Kristin Wallengren i kapitlet Kultur 

och okultur – bilden av landsbygdets folk, i samband med hur skildringen av landsbygden har 

förändrats på svensk film. Det filmindustriella perspektivet står Olof Hedling för i kapitlet Sveriges 

mest kända korvkiosk – om regionaliseringen av svensk film, med fokus på svensk films finansiella 

- och till viss del dess kulturella - aspekter. Detta går stundtals ihop med Wallengrens kapitel, då 

landsbygden spelar en viktig roll i bägge kapitlen. 

  

SVENSK FILM: 

 

 Självprojektion och förväntningar: 

Kan man tala om nationell film egentligen? Är vi ändå inte medlemmar av samma glada 

enhetskultur på just detta område? Den frågan från Per Olov Qvist kan verka självklar, med tanke 

på att film är ett globalt medium som når ut till kulturer världen över. Å andra sidan orsakar 

mångfalden av kulturer också en mångfald av filmkulturer. Vad man kommer fram till i den sortens 

filmforskning är bland annat att tysk film sägs försöka problematisera, förtränga eller komma 

undan en 'kollektiv skuld, det vill säga Tysklands politiska klimat under 30-talet och dess 

efterverkningar. Propagandafilmen Viljans triumf (1935) är ett praktexempel på den tyska filmen 

som uttryck för den rådande patriotiska tidsandan, medan ”varningstecknen” sägs ha funnits i filmer 

gjorda innan naziregimen kom till makten. Qvist menar sedan att 30-talets film i Italien utmärks av 

att med hjälp av berättarmodeller som hämtats från den dominerande Hollywoodfilmen 

upprätthålla en tidsfärgad […] nationell mytvärld.6 Här görs klart och tydligt att Tyskland och 

Italien konstruerade självbilder med hjälp av modeller av fiktivt berättande, då båda länderna var i 

behov av starka självbilder. Andrew Higson skriver enligt Qvist om hur mycket självprojektioner 

betyder för film.7  

Att dessa projektioner är imaginära och konstruerade må vara ett skäl till att ifrågasätta begreppet 

nationell film, men de är inte mindre kraftfulla för det. Inte ens svensk film har varit helt opåverkad 

av Hollywoods influenser. Enligt Qvist, var det så att amerikansk film 

onekligen inte bara hade en stark ställning på den svenska filmmarknaden utan också 

influerade den inhemska filmen på olika plan. Men svensk film kunde trots denna 

massiva konkurrens hävda sig mycket väl om man jämför med andra länder med en 

                                                 
6 Qvist, Per Olov, Folkhemmets bilder, Lunds universitet, Lund, 1995, s. 18. 
7 Qvist, s. 24 (slutnot). 
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marknadsandel på uppemot 50 % av åskådarantalet. 

Vidare menar Qvist att stil är ett svårutrett område. Grovt generaliserat bygger den svenska 30-

talsfilmen på Hollywoods klassiska berättarmodell och stil, vilket utmärks av inlevelseestetik samt 

att ge illusionen av en hel verklighet genom 'osynlig' klippning osv. Skillnaderna finns i ikonografi, 

skådespelarstil och tempo, som oftast har varit mer lågmält och nedtonat i svensk film. Qvist tror att 

amerikansk film har haft en fördel då den i förekommande fall är uppbyggd kring mer tidlösa och 

övernationella myter och spänningsmönster och därför kan tillfredsställa universella behov av 

spänning och dramatik.8 Jämförelsevis har svensk film varit mer direkt anpassad för en svensk 

publik, snarare än universell och övernationell. 

Altman menar att även om filmkritiker har sett Hollywoodgenrer som tydligt amerikanska: ...they 

nevertheless happily attribute to film genres a distinguished ancestry including Greek comedies, 

Western novels, stage melodramas and Vienesse operettas.9 Amerikanska filmer är uppenbarligen 

inte först med att skapa spännande och storslagna dramer, men på grund av deras globala spridning 

är det inte underligt att detta så lätt associeras med Hollywood. Faktum kvarstår att dessa företeelser 

inte är strikt bundna till USA utan har hämtats från andra länder och kulturer genom historien, på 

samma sätt som landet i sig har blivit till. Precis som att USA är en kulturell smältdegel tack vare 

sina invånare, infödda som inflyttade, gäller det även amerikansk film då influenser kommer från 

alla möjliga håll. Även Robert Sklar är medveten om betydelsen av spridandet av myter via 

amerikansk film: 

American movies presented American myths and American dreams, home-grown for 

native audiences, yet only man-made boundaries kept them from conquering the world. 

[…] What attracted foreign audiences to American movies on an everyday basis was 

their implicit descriptions of American values and styles, their speed, humor, brashness, 

glamour, their satire and violence, their open spaces and glittering cities, their cowboys 

and entrepeneurs.10 

Kort sagt är den amerikanska drömmen inte exklusiv för Amerika, vilket är orsaken till dess 

inflytande utanför landets gränser. 

 

 

 

 

                                                 
8 Qvist, s. 20. 
9 Altman, s. 49. 
10 Sklar, Robert, Movie-Made America, Random House, New York, 1994, s. 215. 
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Svensk nationell filmstil? 

Anders Marklund hävdar att svensk film har saknat en referenspunkt i genrebegreppet inom 

filmforskning.11 Det är början på en förklaring till att svensk film skiljer sig så mycket från 

amerikansk. I ett liknande sammanhang refererar Kim Grönqvist till Daniel Brodén, som är tveksam 

till att Hollywoods genresystem skulle passa ihop med svensk filmkultur och svenska 

berättartraditioner. Sverige har för övrigt haft ett estetiskt motstånd mot genrefilmer i amerikansk 

stil på grund av uppfattningar om nationell och konstnärlig stil. Genreteori överhuvudtaget är 

relativt oanvänd på svensk film.12 Trots frånvaron av ett genreperspektiv likt Hollywoods, har 

Sverige inte varit utan egna myter. Under den ”svenska guldåldern” som varade under 10- till 20-

talen under stumfilmens tid var de väldigt viktiga, särskilt som många av tidens filmer baserades på 

böcker. Två filmskapare som hade stor betydelse för guldåldern var Victor Sjöström och Mauritz 

Stiller. Både samtida filmkritiker och senare skribenter som har skrivit om perioden såg den som en 

viktig tid för svensk film, både i Sverige och internationellt. Amerikanska kritikers åsikter var 

särskilt viktiga, därför att amerikansk film i så hög grad fungerat som horisont för bedömningen av 

den svenska filmens insatser. Enligt Bo Florin tycks det i en artikel ur Filmjournalen från 1920, av 

den goda amerikanska kritiken att döma, som att svensk film hade en hög kvalitet i förhållande till 

andra länders. Florin förmodar att lovorden riktades till Tösen från Stormbytorpet (1917) och Terje 

Vigen (1917). Den förstnämnda berömdes av The National Board of Review of Nation Pictures för 

sin naturalism, detaljrikedom, atmosfär och sin höga konstnärlighet. Dock gavs negativ kritik till 

dramaturgin, som var mer utdragen än amerikansk film och sämre redigerad i scenövergångar och 

närbilder.13   

 

 Dessvärre var de tekniska bristerna en av flera nackdelar för svensk film utomlands. Den 

brittiska filmkritikern Caroline Alice Lejeune ansåg att svensk film hämtade för mycket från 

litteraturen. Den franske filmskaparen Jean Epstein såg svensk film mer som filmad teater än riktig 

film.14 Den amerikanske regissören Tom Terriss var lyrisk över Körkarlen (1921), men menade att 

svenska historier var för sorgliga för en amerikansk publik. Han fick rätt i och med att filmen ifråga 

inte blev någon publikframgång i USA. Det hjälpte inte att försöka anpassa sig heller. Florin menar 

att det intresse som fanns för svensk film ändå låg i vad som gjorde den annorlunda.15 

Engelsmannen Paul Rotha såg den nationella stilen som en nackdel: ...the Swedish declined and 

                                                 
11 Marklund, s. 26-27. 
12 Grönqvist, Kim, Rymdinvasion i Sverige . Om svensk science fiction på svensk film och tv, Lund, 2010, s. 5-6. 
13 Florin, Bo,  Den nationella stilen: studier i den svenska filmens guldålder, Aura, Stockholm, 1997, s. 42-44. 
14 Florin,, s. 54-55. 
15 Florin, s. 46. 
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died a natural death by reason of its national characteristics of poetic feeling and lyricism. Franska 

filmkritiker talade om en enhetlighet som gjorde det svårt att urskilja enskilda svenska regissörers 

verk, men även att alla verkade härma Sjöström, vilket Florin ser som en typisk motsägelse. 

Sjöström, Stiller och vissa svenska skådespelare lämnade sedan Sverige för Hollywood, varpå det 

ansågs att den svenska filmens tid var förbi.16 Sammanfattningsvis kan man säga att svensk film har 

haft en bild i utlandet som konstnärlig, naturalistisk och lyrisk som har funnits kvar sedan 

guldåldern. Dessvärre har bilden även präglats av en sämre kvalitet i teknik och redigering och 

mindre intressanta berättelser. 

 

En annan sorts självprojektion tycks ha haft en stor makt i Sverige. Den gäller inte den 

svenska filmens bild av Sverige, utan de svenskarna filmåskådarnas bild av svensk film. Man kan 

säga att svensk film har lidit av ett ”dåligt självförtroende”, det vill säga att vi länge har haft 

föreställningen om att våra filmer varit underlägsna andra länders filmer. Ett annat skäl till att 

svensk film har ogillats på hemmaplan har varit dess kritikerkår. Massakrer på svensk film har 

återkommit med stor regelbundenhet alltsedan dess födelse, säger Per Olov Qvist och syftar på det 

negativa bemötandet av svenska filmer. Den svenska 30-talsfilmen har kallats den mest utskällda 

företeelsen i vår samtida kultur, vilket Qvist menar är en av flera myter som 30-talet har fått utstå. 

Dum och dålig som en svensk 30-talsfilm har nära nog blivit ett talesätt, menar han också i 

Folkhemmets bilder, som är helt tillägnad detta decennium. Skulden lägger han på artistmemoarer, 

samtida filmkritiker och journalister som har skapat en konstruerad bild av den dåliga svenska 

filmen, som alltför ofta associeras med pilsnerfilmer. Qvist menar att 30-talet inte är mer utskällt än 

andra decennier, som också har ställts i dålig dager. Detta kallar han för en historieskrivning som 

består i traderandet av åsikter som inte har något stöd i egen grundforskning utan förlitar sig på 

förut torgförda myter.17  

 

 Moderniteten får motstånd: 

Patriotism har förvisso inte varit helt frånvarande hos svenskar utan har varit synbart i bland annat 

landsbygdsfilmer, vilka var särskilt viktiga under 30-talet. Qvist ser industrialiseringen som en 

omständighet i Sverige som påverkade samhället och följaktligen filmen: 30-talet är en brytningstid 

i en längre utveckling från ett mer traditionellt, statiskt samhälle till det moderna, rörliga 

industrisamhället.18 Ann-Kristin Wallengren påpekar att industrin samtidigt motsattes av 

                                                 
16 Florin, s. 52. 
17 Qvist, s. 13. 
18 Qvist, s. 19. 
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landsbygdsfilmens idyllisering och romantisering i protest mot att landsbygden avfolkades på grund 

av modernisering och industrialisering. Agrarromantiska filmer gjorde sedan en comeback på 70-

talet, då det åter blev aktuellt att ifrågasätta teknisk utveckling.19  

 

Vad anbelangar kontroverserna kring pilsnerfilmer, orsakade rusdrycker häftiga reaktioner, 

inte minst från religiöst håll. Qvist anmärker en generalisering kring den påstådda omoralen, särskilt 

som en skribent aldrig såg de filmer han angrep. 

Man kan tala om ett slags suggestion, där man för sig frammanade bilden av det som 

man uppfattade som en allmän kulturdekadens. Här var filmen med sin stora spridning 

en utmärkt syndabock.20 

Motståndet mot moderniteten återkommer som en annan orsak till de kristna protesterna mot 

pilsnerfilm: 

Hela den kristna kampanjen mot filmen kan betraktas som en del av ett större mönster. I 

sin frustration och känsla av främlingskap inför det moderna samhällets snabba 

utveckling var det lättare att peka ut mer konkreta och hanterbara företeelser, vilka 

dessutom var mer ofarliga att angripa (låg status t ex)21  

 

Modernitet likställdes med omoral redan vid filmens födelse på 1800-talet, då det sågs som en 

underlägsen form av kultur som associerades med de stadsdelar där mediet var tillgängligt. Det 

uppmärksammades inte i pressen utan muntligt som en moralisk fara och en låg kulturform. 

Usually the information was relayed by a reformer or a policeman with cries of 

astonishment, indignation and alarm. To these guardians of public morality the movie 

theaters were one more example of corrupt institutions […] in the same class as 

brothels, gambling dens and the hangouts of criminal gangs.22  

Robert Stam berättar vidare hur Frankfurtskolan, en ideologikritisk skoltidning som bildades i 

Tyskland före andra världskriget, jämställde film med hjärntvättande och fördummande. 

For the conservative Frenchman Georges Duhamel, the cinema was the slaughterhouse 

of culture, and movie theaters were 'Gargantuan maws' where hypnotized pilgrims, 

corraled into long lines, went like 'lambs to the slaughter.'23 

Duhamel såg det tydligen som en estetisk fråga och klassfråga, utan att ta hänsyn till att 

                                                 
19 Ann-Kristin Wallengren i Solskenslandet s. 52. 
20 Qvist, s. 125. 
21 Qvist, s. 126. 
22 Sklar s. 18. 
23 Stam, s. 64. 
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arbetarklassen, en stor del av filmens åskådare, inte hade tid eller pengar till andra aktiviteter. Han 

nedvärderade filmen för att den inte höjde honom som åskådare: ...it has never required me to rise 

superior to myself. It is not an art. Film har senare blivit erkänt som konstform, men samtidigt 

förblivit ett medium för ren underhållning, vilket har inneburit en polarisering mellan filmpubliker. 

 

 De nya namnen i filmbranschen innebar en stor stiländring som säkert bidrog till den 

negativa synen på 30-talsfilmen. Pensionat Paradiset (1937) pekas ut som en utlösande faktor för 

Konserthusmötet 25 februari 1937. Då var det inte litteraturens inblandning, utan dess frånvaro, 

som var problemet. Många författare var negativt inställda till filmbranschen och få var på god fot 

med den. Att temat för mötet var filmer behöver idéer för att fördärva dem ger en ganska tydlig bild 

av synen på svensk film.24   

 

30-talets film har även beskyllts för att vara verklighetsfrämmande och extra skygg för sin 

samtida verklighet.25 Detta tyder på ett krav på realism som 30-talsfilmen inte ansågs uppfylla. 

Robert Stam menar att kravet på realism föregick filmen och fanns redan under antiken:  

The realist aesthetic predated the cinema, of course, and could trace its roots to the 

ethical stories of the Bible, to the Greek fascination with surface detail, to Hamlet's 

'mirror up to nature,' on through the realist novel and Stendhal's 'un miroir que se 

promene lelong la rue.'26 

Dock måste man se över innebörden av begreppet realism på film. Måste en films innehåll vara helt 

verklighetstroget och vad är i så fall kriterierna för det? Bibliska influenser finns i flera av Ingmar 

Bergmans filmer sedan 40-talet, men i och med att Sverige är mer sekulariserat jämställs bibliska 

historier mindre med realism. Naturalismen i gamla stumfilmer kan också vara svår att greppa för 

dagens filmåskådare. Snarare bör något räknas som realistiskt så länge det åtminstone reflekterar en 

verklighet som vissa åskådare kan ta till sig. Qvist utgår ifrån en essä av Frederic Jameson, vars 

argument enligt Qvist lyder att alla kulturella artefakter kan läsas som symboliska läsningar av 

problem som uppstått till följd av detta. Påståendena om en brist på realism implicerar att film i sitt 

ideala tillstånd skulle ha funktionen att slaviskt spegla det som vi vill betrakta som 'verkligt', vilket 

Qvist problematiserar i och med att spegelbilder är illusioner som förvränger lika mycket som de 

speglar. Den förenklade synen på relationen mellan film och verklighet menar han baserar sig på en 

realismschablon som inte tar hänsyn till filmen som sociologiskt fenomen, att den är en del av en 

                                                 
24 Qvist, s. 129. 
25 Qvist, s. 11. 
26 Stam, s. 72. 
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fortgående skapandeprocess av föreställningar, myter och idéer.27 

Där återkommer myter, som är oerhört viktigt i samband med genrer, men tycks ha haft liten 

betydelse i svensk film jämfört med i USA. 

 

 Konstfilmens dominans: 

Kim Grönqvist, som intresseras av särarten av science fiction i Sverige, nämner i början av 

Rymdinvasion i Sverige det ovanliga i att två svenska science fiction-filmer kom samma år och 

syftar på Metropia och Kenny Begins, som båda kom 2009.28 Martin Wikner gör konstfilmens höga 

status i Sverige tydlig i inledningen till Hotet från ovan, där han kommenterar bristen på sci fi i 

kortfilmsfestivalen Pixel det år han deltog och desto mer året efter, med tanke på hur vanligt det är 

med genrefilmer med sci fi-element på bio. Enligt honom beror det på hur det svenska filmklimatet 

styrs av Sveriges filminstitution. Wikner upptäckte till sin förvåning att flera försök till svensk 

science fiction gjordes på 30- och 40-talen. I en artikel av Lars Gustaf Andersson som Wikner 

citerar framgår det att konstfilm har en öppnare och mer experimentell form, med ett mindre linjärt 

händelseförlopp som ofta lämnar frågor obesvarade, ännu en sak som skiljer sig stort från 

Hollywoods berättande.29  

 
 Konstfilmsinstitutionen har stått stabil i Sverige sedan Svensk Filmindustri bildades 1963. I 

en hierarki där konstfilm har stått överst, har en dragkamp pågått mellan etablerade och nya aktörer 

om pengar och materiella resurser. Det konstateras också att filmskapare oroat sig för hur deras 

karriärer, ekonomiska framgång och popularitet hos publik och kritiker skulle påverkas.30 Wikner 

anser att kritikerkåren oftast har varit negativ till svensk science fiction. Av de filmer han nämner i 

Hotet ovan har de med minst drag av science fiction fått flest positiva omdömen, medan de med 

flest drag fått mest negativ kritik. Den vanligaste kritiken enligt Wikner är att filmerna har bra 

budskap men dåligt utförande eller är välgjorda rent stilmässigt men saknar djup. Förutom det 

upprepas ett ifrågasättande av framtidsmiljöer. Wikner klagar över kritikers brist på uppmuntran till 

och förståelse för science fiction, vilket han tror beror på dess låga ställning i 

konstfilmsinstitutionen.31 Förhållandena för ekonomiskt stöd har varit begränsade, då Svenska 

Filminstitutet hade ett system upprättat av Harry Schein som stödde säkra kassasuccéer och filmer 

som var konstnärliga nog att få kvalitetsbidrag. Därför blev svensk science fiction oftast icke-
                                                 
27 Qvist, s. 16. 
28 Grönqvist, s. 3. 
29 Wikner, Martin, Hotet från ovan – Konstfilmsinstitutionens inverkan på den svenska science fiction-filmen, Lund, 

2011, s. 3-4. 
30 Wikner, s. 6-7. 
31 Wikner, s. 19-20. 
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kommersiell, hade djupa budskap och innehöll små drag av science fiction.32 En viss anpassning var 

med andra ord nödvändig för att få stöd, vilket var svårt att få från annat håll. 

 

 Wikner refererar till John-Henri Holmberg som säger att dominansen från ett 

socialrealistiskt tankesätt är närmast unikt i Sverige, vilket har grundats i litteraturen, där kritiker, 

författare och förläggare har jämställt värdefull litteratur med samtidsrealism och 

samhällsinriktning. Holmberg tror att sci fi har en chans att få ett högre anseende, vilket kan dröja 

med de värderingar som råder. Wikner utgår även ifrån Jerry Määttä, som talar om att den första 

vågen av science fiction i svensk litteratur bemöttes styvmoderligt. Vidare anger Wikner ett dåligt 

fokus på genren i svensk filmforskning. Medan fantastiska genrer som sci fi, fantasy och skräck har 

stått lågt i kurs hos Svenska Filminstitutet, säger Wikner att intresset för svensk genrefilm av ett 

mer spektakulärt slag har ökat både nationellt och internationellt. Han tycker sig se en ljusning i 

synen på science fiction i Sverige där den internationella uppmuntran kan leda till högre tolerans 

mot andra genrer.33  Grönqvist använder samma utdrag från Holmberg och talar även om att den 

styvmoderliga behandlingen av science fiction även har funnits i film och TV, då svenska sci fi-

filmer från 60- och 70-talen som recenserades ur dåvarande ideologiska perspektiv och spekulation 

ifrågasattes som budskapsförmedlare. Flera av dessa filmer anklagades rentav för att ha påklistrade 

budskap. Storm har utstått sådan kritik, men även den typ av lovord som Grönqvist märkt att svensk 

sci fi har fått sedan 80-talet. Grönqvist anser att berömmet, som handlat om att försöka göra något 

annorlunda, bekräftar säregenheten hos svensk science fiction.34  

 

 Centralisering och regionalisering: 

Sveriges landsbygd har periodvis haft stor betydelse för svensk film, då flera filmer har utspelat sig 

på landsbygden eller på något sätt berört den miljön. Qvist kallar den (problematiskt nog) vår mest 

nationella genre och nämner en våg av nationalromantik som ägde rum från 10-talet till 20-talet.35 

Senare har det förutom ett uttrycksmedel för protesterna mot moderniteten varit en symbol för vad 

som behövde försvaras i militärfilmer.36 Qvist skriver följande om landsbygdsfilm under 30-talet, än 

en gång under begreppet genre: 

Genren har sin givna betydelse som bärare av nationalism som är i märkbart stigande 

under decenniets lopp, ty genren hör traditionellt till en av grundpelarna i det nationella 

                                                 
32 Wikner, s. 22. 
33 Wikner, s. 24- 26. 
34 Grönqvist, s. 39-40. 
35 Qvist, s. 96. 
36 Qvist, s. 98. 
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självmedvetandet.37 

Den svenska filmindustrin förändrades genom att centraliseras när dess produktion och ledning 

förlades till Stockholm, den stad som svensk film jämställdes med ända in på 1990-talet.38 Bristen 

på landsbygd som spelmiljö ledde till att tematiken som var förankrad i ett lantligt Sverige 

överfördes till lustspel i stadsmiljö, vilket Qvist kallar pseudolandsbygdsfilm, däribland Söderkåkar 

(1932), Lördagskvällar (1933) och Augustas lilla felsteg (1933).39  

  

 Medan Qvist går så långt som att kalla landsbygdsfilm för genre, skriver Rick Altman om 

orsaken till frånvaron av en landsbygdsgenre i Hollywood, vilket han kallar för hick pix:  

We understand what ’hick pix’ are, but we don’t treat this category as a genre. Instead, 

genres are thought to reside in a particular topic and structure or in a corpus of films 

that share a specific topic and structure. That is, in order to be recognized as a genre, 

films must have both a common topic […] and a common structure.40 

Just för att filmer enligt Altman bör dela ämnen och strukturer för att bilda en genre kan Qvists 

användande av ordet ses som föråldrat, då filmer förlagda till landsbygden blivit mer olika och inte 

alltid har samma teman eller strukturer. Det hör till utvecklingen att filmer i vissa genrer skiljer sig 

mer från varandra. Apropå Sveriges landsbygd har det mycket att göra med dess skildring på film, 

alltså vad som reflekteras av landsbygden från verkligheten. Ann-Kristin Wallengren skriver i 

Solskenslandet, i kapitlet Kultur och okultur – bilden av landsbygdens folk, om att hillbillyfilmen 

minskade i popularitet då 

Hollywoodfilmen inkorporerade element från dessa B-filmer i sin nya uppfinning 

blockbusters. En sorts centralisering skulle […] kunna sägas vara skulden till att den 

amerikanska landsbygden inte längre blev intressant som tema.41  

USA's landsbygd blev bildligt talat en öken för att den inte längre erbjöd något som inte fanns att 

hämta hos Hollywood. Sverige har haft en tydligare bild av sin landsbygd, med mindre yta och 

följaktligen mindre avstånd mellan storstäder och övriga provinser. Därför har det varit lättare för 

oss att greppa landsbygden som ett betydelsefullt fenomen på film, även om äldre teman som den 

romantiska aspekten inte alltid finns med. 

 

 Historiska exempel på förändrade produktionsförhållanden har i sin tur lett till ändringar i 
                                                 
37 Qvist, s. 100. 
38 Olof Hedling i Solskenslandet: svensk film på 2000-talet (red. Erik Hedling & Ann-Kristin Wallengren), Atlantis, 

Stockholm, 2006, s. 20. 
39 Qvist, s. 97. 
40 Altman, s. 23. 
41 Wallengren i Solskenslandet, s. 51. 
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filmernas representation. I samband med att filmavtalet 1963 centraliserade filmbranschen till 

Stockholm, minskades utrymmet för filmer med utgång i provinsiella upplevelser. På grund av 

centraliseringen har provinsbefolkningen enligt Wallengren varit ett slags minoritet,  

och för minoriteter är det av stor betydelse att få sin identitet […] uppmärksammad 

genom populärkulturella uttryck. Det finns ett behov av igenkänning. Om det är 

självbilder eller nidbilder som skapas i just dessa filmer kan diskuteras, men de 

kulturella uttrycken är delvis en konsekvens av produktionens geografiska placering.42 

I samband med identitetsbehovet ser jag en parallell till filmens popularitet hos arbetarklassen i 

USA's storstäder i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Förutom underhållning och 

tidsfördriv utgör film identitetsbildande. Högre klasser har haft sina kulturformer medan 

immigranterna som levt i USA och svenska landsbygdsinvånare varit i behov av en egen kultur 

genom filmen. 

 

 Centraliseringen påbörjades redan på 1910-talet när Svensk Filmindustri (då Svenska 

Biografteatern) baserades i Stockholm. Huvudstadens nöjesliv och geografiska bredd bidrog till att 

svensk film förknippades med Stockholm, vilket Olof Hedling tolkar som att centraliseringen 

reflekterades i samhälls- och kulturlivet, särskilt det sistnämnda. Detta förändrades när Sverige gick 

med i EU 1995. Förberedelser gjordes redan på 80-talet för en regionaliserad filmpolitik som skulle 

ge stöd åt produktion och distribution av film samt filmarbete för yngre. Produktionsbolagen 

Filmpool Nord och Film i Väst fick, förutom EU-stöd, bidrag från Filminstitutet, regioner och 

kommuner, varpå film började göras i Luleå och Trollhättan. Utspriddheten av filmverksamhet över 

Sverige och utvecklingen av kommunikations- och filmteknik har lett till att Stockholms betydelse 

minskat.43 Ett resultat är att 27 filmer i genomsnitt har gjorts per år 1997-2004, medan genomsnittet 

under 70- och 80-talen var mindre än 20.44 Hedling ser Fucking Åmål (1998) som en viktig 

brytningspunkt för att den gav ett nytt, om än inte alltid konventionellt, bildskönt, filmiskt budskap 

med hjälp av Åmåls gatumiljöer, vilket blev stilbildande för efterkommande filmer.45 Även 

Wallengren ser Fucking Åmål som viktig. Enligt henne var filmen ett startskott för filmer där 

provinsen och småstaden skildras som tristessens och inkrökthetens högborg då landsbygden har 

gått från att målas upp i en idylliserad och närmast nostalgisk bild till ett totalt svartmålande.46 

Precis som förr speglas nackdelarna med samhällets utveckling i svensk film fast i en modernare 

                                                 
42 Wallengren, s. 53. 
43 Hedling i Solskenslandet, s. 19-23. 
44   Hedling, s. 336. 
45 Hedling, s. 21. 
46 Wallengren, s. 53. 
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kontext som involverar landsbygden själv. Apropå mångfalden i filmutbudet som regionaliseringen 

har skapat påpekar Wallengren att 

det är värt att hålla i minnet att regionala produktionscentra inte enbart har inneburit 

att bonnläppen har kommit tillbaka, utan samarbete har även skett med bolag som 

Zentropa där Lars von Trier har gjort filmer som är av en helt annan karaktär. Man 

skulle kunna säga att regionaliseringen har fört med sig en sorts ytterligheter där man 

producerar både konstfilm av transnationell karaktär och en provinsfilm som ger ett 

kulturellt uttryck åt tidigare relativt förbisedda grupper i Sverige. [Min markering]47  

Hon nämner även stadsbornas syn på landsbygdsborna: Dålig smak och låg klassbetoning är då vad 

de associeras med.48 Detta noteras också i framställningen av landsbygd: 

De värderingar som i en stor del av tidigare film tillskrivits staden – syndfull, farlig, 

mänskligt förfallen – har nu flyttats över till landsbygden. Det är landsbygden och 

provinsen som är kulturellt mindervärdig, tramsig, dum och i en del fall, som i de 

svenska skräckfilmer som har producerats under 2000-talet, rentav farlig.49 

Samtidigt påpekar Wallengren, i samband med smak och klass, hur global populärkultur spelar en 

roll i landsbygdskulturen, som i Smala Sussie av Ulf Malmros och Kopps av Fares Fares. Båda 

innehåller Hollywood-inspirerat berättande och visar videofilmers betydelse på landet genom 

figurerna Pölsa respektive Benny, som båda är så besatta av film att det färgar deras vardag.50 

 

 Humor i svensk film: 

Humor har alltid uppskattats och varit ett vanligt inslag i svensk film. Komedier har oftast haft en 

folklig karaktär som många kan uppskatta och känna igen sig i och når ut till en så stor grupp som 

möjligt. Anders Marklund anger det som skälet till att svenska komedier nästan alltid är 

barntillåtna och att de låter vuxna agera på ett omoget, avvikande eller barnsligt sätt.51 Lasse 

Åberg är en folkkär filmskapare just för att hans filmer om Stig-Helmer Olsson är 

igenkänningskomedier. Marklund säger att Åberg betonar betydelsen av att filmerna ska ligga i 

närheten av sådant som åskådaren känner till och citerar: Det viktigaste är att hålla sig så nära 

sanningen som möjligt, sedan är det publikens sak att reagera.52 Svensk humor har också riktats till 

en mer nischad publik, som de obskyra referenserna till musik, film, TV och annan populärkultur i 

Killing-gängets serier. Kim Grönqvist nämner då utomjordingen Kapten Klänning i Percy Tårar 
                                                 
47 Wallengren, s. 77. 
48 Wallengren, s. 56. 
49 Wallengren, s. 78. 
50 Wallengren, s. 60-61. 
51 Marklund, s. 177. 
52 Marklund, s. 113. 
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(1996).53 

 

Enligt Marklund är det humorn som håller upp komedier snarare än hur filmerna är 

uppbyggda. Visserligen kan inte en komedi göras utan 

strukturer som antas finnas med för att roa, och som publiken antas uppleva som lustiga. 

Men, som humorforskning återkommande understryker, är ingen struktur i sig tillräcklig 

för att roa, utan det krävs även riktiga kontexter och personliga förutsättningar. 

Humorn är viktigare än berättelserna och dominerar eftertryckligt, och för med sig att utrymmet för 

väl utvecklade berättelser minskar rejält. Berättelserna strukturerar skämten och placerar dem i 

situationer som skapar intresse för karaktärerna och betydelse för humorn. Till sådana situationer 

hör resorna i Åbergs filmer där karaktärerna hamnar i en annan miljö, där det råder andra 

förutsättningar och normer än i hemmiljön. Förutom miljöbytena har resorna en stor betydelse 

därför att de leder till möten och kontraster mellan personer med olika bakgrunder.54 

 

En annan populär svensk komedigenre är kriminalkomedin, vars storhetsperiod rådde under 

80- och 90-talen, innan dess popularitet dalade ut. Som exempel nämner Marklund två 

actionkomedier med Björn Skifs, Strul (1988) och Joker (1991) och filmerna om Jönssonligan. 

Marklund tror att en bidragande faktor till att kriminalkomedin försvann var en försämrad 

ekonomi.55 Det låter som en logisk förklaring, med tanke på att en kriminalkomedis 

produktionsvärde kräver en stor budget, inte minst i actionscenerna. Så här beskriver Marklund 

kriminalkomedier: Utövandet av brott hör till filmernas komiska höjdpunkter, och brottslingarna 

behöver inte framstå som skurkar utan kan lika gärna vara filmens hjältar.56 Det för oss till en 

moralisk skiljelinje som definierar skurkarna (med Jönssonligans fiende direktör Wall-Enberg som 

exempel): 

Framför allt i filmer där hjältarna söker rikedom är det vanligast att stereotyper av 

storkapitalister utgör motpoler. […] Storkapitalisterna framställs som redan rika, 

snarast alltför rika, men ändå giriga och hänsynslösa i sin ständiga strävan efter mer 

pengar. 57 

 Marklund refererar även till pennigslukande projekt som drivs av en person med makt och pengar i 

vissa av Åbergs filmer, som i S.O.S. - En segelsällskaprsesa (1988) där en skärgårdsö riskerar att bli 

                                                 
53 Grönqvist, s. 34-35. 
54 Marklund, s. 106-107. 
55 Marklund, s. 89. 
56 Marklund, s. 76. 
57 Marklund, s. 80. 
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ett sommarland samt Bruno Anderhages fulspel i Den ofrivillige golfaren (1991) och Hälsoresan 

(1999).58  Detta hör till att svenska komedier visar en misstänksamhet mot överhet, mot 

ärkekapitalister och mot modernitet.59 Sedan har vi en ganska självklar del av kriminalkomedier, 

nämligen polisen, som på något sätt oftast är för fumlig eller inkompetent för att ta fast tjuvarna, 

oavsett om de är filmens hjältar eller skurkar. 

Filmer som handlar om brott måste på ett eller annat sätt förhålla sig till polisen. Det är 

ju polisens ofrånkomliga skyldighet att bekämpa brott. […] I den mån någon ordning 

alls återställs, är det snarare tack vare vanliga medborgares insatser. […] Ändå brukar 

filmerna redogöra för polisens verksamhet eller overksamhet.60 

 

Marklund talar också om komediers grundläggande funktioner, det vill säga vad som skiljer 

en komedi från en allvarlig film. Han jämför då Joker med spionthrillern Vendetta (1995), som båda 

innehåller kidnappningar och våld. Skillnaden ligger i våldets skildring och funktion samt i 

publikens reaktion. Marklund refererar till Torben Grodal och förklarar att särskilda genreformler 

gör att åskådare simulerar grundläggande känslor efter huruvida de tittar på romantik, skräck eller 

komedi.61 Marklund understryker också vikten av den genomgående tonen. Ju mer 

verklighetstrogen en film är desto allvarligare blir den. Är den istället surrealistisk och lekfull är det 

däremot tydligt att det är en komedi: Är det overkligt eller lekfullt kan åskådaren brista ut i skratt, 

vilket inte sällan är målsättningen för en komedi.62 Därmed går han också in på vad som krävs för 

att göra en film eller scen rolig och utgår ifrån Grodals kognitiva perspektiv: Det mest 

grundläggande är att situationen varken uppfattas som allvarlig eller hotfull utan snarare overklig 

eller lekfull.63  

 

Traditionella definitioner av humor dikterar att man kan se någon uppleva obehag till den grad 

att det inte orsakar en alltför intensiv rädsla, men ändå tillräckligt för att känna lättnad över att man 

inte råkar ut för samma sak som figurerna i en komedi, eftersom 

det är roligare om andra drabbas av olyckor och pinsamheter än att själv göra det. Den 

amerikanske komikern Mel Brooks beskriver fenomenet så här: ’Tragedi är när jag skär 

mig i fingret; komedi är när du trillar ner i en kloak och dör'. 

Enligt Marklund är det ett problem att skratta åt andras olycka eftersom möjligheten till 
                                                 
58 Marklund, s. 108-109. 
59 Marklund, s. 177. 
60 Marklund, s. 79. 
61 Marklund, s. 42. 
62 Marklund, s. 44-45. 
63 Marklund s. 44. 
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identifikation försämras och man behöver distansera sig från de drabbade figurerna i en komedi. 

Publiken ska kunna engageras men ändå hindras från att involveras.64 Dock kan det vara svårt att 

avgöra var gränsen går mellan roligt och makabert. Elakartad humor där folks olycka skildras på ett 

verklighetstroget sätt finns också. Detta har utövats av Lorry-gänget, som spelat på det tragiska och 

makabra i sina sketcher och i Yrrol – En kolossalt genomtänkt film (1994). Till och med Hans 

Alfredsson, en av Sveriges mest omtyckta humorister, har visat upp en mörk sida i några av sina 

filmer och skrivna berättelser. Ett nyare exempel är Grostesco-gänget med Henrik Dorsin i spetsen. 

I och med dessa exempel ser jag Marklunds definitioner humor mer som ett alternativ än en regel 

som måste följas. 

 

GENREBEGREPPET: 

 

 Science fiction, vetenskap och spekulation: 

Kim Grönqvist menar det inte finns någon heltäckande definition av science fiction och utgår från 

Adam Roberts och Carl Freedman, som båda refererar till Darko Suvin. Som Grönqvist 

sammanfattar det, är det ett möte mellan det främmande och det rationella som gör det främmande 

förståeligt.65 Grönqvist hänvisar också till John-Henri Holmberg, som säger att science fiction 

skildrar människan i en verklighet som hade kunnat existera eller kan komma att existera i 

framtiden. Dock finns även science fiction som bryter mot vetenskapens regler med hjälp av 

pseudovetenskap, alltså omöjlig vetenskap som framställs som möjlig. Enligt Grönqvist kallas det 

för rationell diskurs av Roberts och kognition av Freedman, medan Holmberg sägs anse att det 

viktigaste är författarens inställning till sitt material.66 Sedan påpekar Grönqvist att även om 

Roberts pekar ut rymdresor, utomjordingar, konstgjort liv och avancerad teknik som science fiction, 

har dessa element även synts till i lättsammare TV-serier och filmer för en yngre publik som ligger 

närmare fantasy på grund av dess betoning på spänning och humor.67 Två sådana exempel i 

Grönqvists uppsats är Kenny Starfighter och Kenny Begins. Flera kritiker underströk den grabbiga 

stilen i den sistnämnda, som gick hem hos pojkar och vuxna män, särskilt Star Wars-fans.68 

 

 Judith Merrill erbjuder i antologin Sf: the other side of realism: essays on modern fantasy 

and science fiction en förklaring till begreppet speculative fiction som är mer noggrann och utförlig 
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än den som jag tagit från Wikipedia och försökt applicera på mina analysexempel. Science fiction 

sammanfattas av henne i tre punkter:  

1) Fiktiva prövningar av vetenskapliga teorier för att popularisera dessa i en underhållande form.  

2) Predikningar i form av allegorier och satir som siar eller varnar med hjälp av vetenskapliga 

termer eller som är näraliggande dess språk och atmosfär.  

3) Slutligen används begreppet speculative fiction, berättelser som utgår från en vetenskaplig metod 

som bygger på observation, hypotes och experiment för att finna en form av sanning om universum 

eller människans natur.69 

 

 Wikner har också en lista på tre punkter, ett graderingssystem över science fiction som går 

efter halten av genreelement: 

1) Enstaka element, där science fiction är mer en krydda och spelar en mindre roll för historien. 

Wikner placerar 19 av de filmer som han har analyserat i den här graden, det största antalet. 

2) Noterbara element, där framtidsmiljöer, historisk utveckling eller något annat med vetenskaplig 

grund är drivande för historien. Här placerar Wikners åtta av sina analysexempel. 

3) Starka element med teknologisk eller annan utgångspunkt som handlingen hänger på och har en 

stark förankring i framtiden. Endast två filmer, Savannen (1983) och Metropia, hör hit för deras 

användanden av teknologi, dystopi och främmande interiör i sina berättelser.  

Denna låga nivå av sci fi-element i svensk film visar enligt Wikner hur sällsynt svensk science 

fiction har varit genom åren, med tanke på att genrens element till större delen inte har utgjort en 

drivande del av filmerna.70 

 

 Speciellt utifrån Merrill och Grönqvist är det tydligt att inte bara stilen i en fiktiv berättelse 

räcker för att det ska räknas som speculative fiction, utan graden av spekulation spelar en stor roll. 

Vad gäller den spekulativa delen utnyttjas den desto mer i allvarligare filmer med ett budskap, vilket 

Grönqvists och Wikners uppsatser visar att det har gjorts betydligt mer i Sverige än vad man kan 

tro. Flera filmer har gjorts som involverar vetenskapliga experiment och varnar för att mixtra med 

naturen och miljön, bland annat Victor Frankenstein (1977), en svensk filmatisering av Mary 

Shelleys roman Frankenstein. Övriga nämnda exempel i den kategorin är TV-produktionerna Zonen 

(1997), Sommarens tolv månader (1988) och Ålder okänd (1991). Den vanligaste undergenren hos 

science fiction i Sverige är dystopier som varnar för samhällstendenser som upplevs som negativa. 

                                                 
69 Merrill, Judith i Clareson, Thomas D. (red) Sf: the other side of realism: essays on modern fantasy and science 

fiction, Bowling Green, Bowling Green University Press, 1971, s. 53. 
70 Wikner, s. 11-15. 



25 

Grönqvist påpekar att ordet dystopi också använts för svenska dramer utan inblandning av science 

fiction och anspelar på en dyster stämning. I samband med science fiction har det att göra med 

pågående krig och mörka framtidsvisioner.71 Science fiction verkar, som Grönqvist säger, ofta i 

skräckens tjänst, eftersom det okända lätt kan upplevas som skrämmande. I sin analys av Storm 

säger Grönqvist att medan filmen är otypisk och dess estetik och specialeffekter gör att den lika 

gärna kan kallas thriller och action som science fiction för, nämns filmens dystopier som science 

fiction-drag, både i form av storstaden Stockholm och småstaden Vänersborg, som kan jämföras 

med London i 28 Dagar Senare (2002). Storm utmärks annars av dragen av amerikansk film och 

flertalet actionscener.72 

 

 Genrers funktion hos filmindustrin: 

Genre can be defined as a structural pattern which embodies a universal life pattern or myth in the 

materials of language […] Genre is universal, basic to human perceptions of life.73 

All konst reflekterar på något sätt människans tankar och känslor, oavsett medium och tidsperiod. 

Genrebegreppet har alltid haft en stor innebörd för konsten på grund av att det delar in konstverk i 

kategorier efter element som de har gemensamt. Strukturella mönster är ett exempel, men inte det 

enda sättet att göra genreindelningar på. Som Anders Marklund säger, bestäms gemensamma 

genreelement av större grupper, men kan ändå göras på olika villkor:  

En genre existerar i sinnevärlden genom de enskilda verk som inordnas under genren. 

Eftersom det finns olika sätt att inordna i genrer kan genreindelningar skilja sig åt även 

om det är samma grupp hantverk de bringar ordning bland.74 

 

 Genretänkande har funnits sedan antiken och varit en hörnsten för teoretisk diskurs. 

Genreteorier har däremot skiftat genom åren. Klassisk och nyklassisk genreteori, som hör till 

antiken respektive renässansen, tar avstånd från genrehybrider, vilket var mer accepterat under 

medeltiden. Tragikomedin är en sådan genrehybrid som inte står högt i kurs hos klassiska teorier. 

(Man kan säga att Marklunds syn på komedi är klassiskt inriktad då han mer eller mindre utesluter 

mörk humor ur sin definition av humor.) På 1800-talet uppstod en större öppenhet för genrehybrider 

och en kanon etablerades med genreöversträckande författare som Rabelais och Shakespeare. 

Altmans syn på filmgenrer är att filmer placeras efter ämne och struktur i en corpus, det vill säga 
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massan av samlade verk.75 Han refererar även till hur Northrop Frye kallar genrer för 

förkroppsligande av myter samt att Sheldon Sachs kopplar dem till karakteristik i människans sinne. 

Detta gör det enkelt för analytiker att se dem som äldre, permanenta strukturer som ständigt får ny 

skepnad. Altman själv formulerar så här:  

Once filled by prayer, the role of mediating between man and the eternal has now fallen 

to genre. In short, we must see genres as stable if they are to do the work we require of 

them.76 

Vi har ett behov av en stabil grund i vårt tänkande och att kunna sätta etiketter på saker och 

ting, vilket är vad genrer är till för. Även Anders Marklund är medveten om hur viktiga genrer 

är i samband med film: 

Innehåll och tematik är nära förbundna med berättelser, varför en överblick över 

berättelserna också ger en överblick över vad en genre över huvud taget handlar om. 

De berättelser som är till störst nytta är [...] berättelser som tillsammans med 

underordnade handlingslinjer sträcker sig över större delen av en film och förser 

skeendet med tydliga mål.77 

Marklund lägger också vikt på genrers mångfald. En grund till den motiveringen är att inte bara 

känna igen filmer efter mönster och element hos en viss en genre, utan även skillnaderna mellan 

mönstren och elementen ifråga: 

Det finns en mångfald termer för genrer. Anledningen är inte bara att genrer förändras 

och att nya utvecklas så att ytterligare termer behövs för att fånga in utvecklingen. En 

minst lika viktig anledning är att många olika element är betydelsefulla i filmer, och att 

många av dem är mer eller mindre karaktäristiska för en viss genre.78 

  

 Inom filmindustrin är genrebegreppet både ett övergripande och kontrollerande fenomen. 

Det fungerar som ritning, struktur, etikett och kontrakt. Det innebär att det påverkar 

industriproduktionen, bildar ett ramverk åt individuella filmer, ger betydelsefulla kategorier för dem 

som marknadsför och visar film och utgör en utgångspunkt för publiken för hur de ska se på en 

film.79 Men även med förutbestämda mallar kommer nya genrer till. Marklund frågar vad som krävs 

för att en sådan statushöjning, eller ”genrefiering” ska äga rum: 

Om man accepterar att dessa benämningar inte avser egna genrer, utan blott är 
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nyanseringar av en redan känd genre […] kan man fråga sig vad som saknas innan de 

kan sägas vara egna genrer.  

Marklund exemplifierar den problematiken med olika varianter av thrillers, däribland thrillerrysare, 

psykologisk thriller, kärleksthriller och actionthriller.  

Det som […] är lite besvärande med termerna är att flera av dem syns ha fler 

gemensamma drag än särskiljande drag. […] För att anknyta till de olika thriller-

sammansättningarna som nämndes nyss, kan man förmoda att de som hittat på (eller 

återanvänder) dessa beteckningar menar att filmen i fråga är en thriller, men att filmen 

skiljer sig från en tänkt normal thriller och att det är värt att precisera det dominerande 

särdraget.80 

Å ena sidan är det filmstudior och filmbolag som bestämmer vad för slags film som ska göras och 

hur den ska marknadsföras. När en film blir succé och man har hittat ett lyckat koncept, kan samma 

modell användas på fler filmer. Å andra sidan kontrolleras genrer av externa influenser, däribland 

kritikers och åskådares åsikter.81 Ett visst koncept är inte det enda som krävs för att göra succé, utan 

det bestäms även av antalet betalande åskådare och filmens mottagande. Altman delar upp den 

processen i sex steg:  

1) Genrefilmer produceras utefter en generell identifikation så att en publik kan placera dem i en 

kategori grundat på sina förväntningar. 

2) Filmer som säljer bra imiteras, varpå cykler bildas efter vissa modeller. 

3) Nya cykler produceras genom association med nytt material inom genrer som redan finns.   

4) Under rätt förhållanden brukas cykler som uppstår inom vissa bolag av hela filmindustrin.  

5) När cykler blir genrer, har adjektivet i undergenren blivit ett substantiv och därmed sin egen 

genre. (Till exempel musical och western, som båda gått från komplement åt andra genrer till att bli 

självständiga.)  

6) När en ny genre praktiseras av hela industrin, går bolaget som har ”fött” den vidare med att skapa 

en ny cykel utav annat material.82  

 

Vad gäller ”genrefiering” av cykler som omfattar fler än ett filmbolag, nämner Altman Die 

Hard (1988) och dess inverkan på actionfilmer under 80- och 90-talen: 

'Since the movie came out […]‘ quipped one writer, 'we've had 'Die Harder', 'Die Hard 

With a Vengeance', 'Die Hard on a bus' (Speed), 'Die Hard on a boat' (Under Siege), 

                                                 
80 Marklund, s. 37. 
81 Altman, s. 15. 
82 Altman, s. 53, s. 60-62. 
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'Die Hard on a plane' (Passenger 57), 'Die Hard on the president's plane' (Air Force 

One), and Die Hard at a Pittsburgh Penguins hockey game' (Sudden Death)'.83  

Dessa filmer är då inte bara gjorda av det bolag som har gjort Die Hard och dess uppföljare, 20th 

Century Fox, utan berättarstruktur i den första filmen har upprepats och varierats i efterkommande 

filmer från andra bolag, det vill säga Warner Brothers, Columbia och Universal.  

 

Att en film sedan hör till en viss genre hindrar den förstås inte från att ha gemensamma 

element med filmer från andra genrer. Medan filmer som hör till en gemensam genre delar 

semantiska element, som att westernfilmer ofta innehåller revolvrar, hästar och landskap som är 

typiska för en western, eller för den delen typiska skådespelare som John Wayne. Allt detta känns 

igen av alla möjliga åldersgrupper och nationaliteter. Altman fascineras av hur ikoniska drag lever 

kvar hur mycket en genre än åldras. Detta är dock en ytlig synvinkel jämfört med ett syntaktiskt 

perspektiv, vilket fick ett genomslag bland analytiker under 70-talet. Ur detta kan djupare strukturer 

och lager hos filmverk uppmärksammas och ämnen som historia, myter och psykologi utforskas. 

Altman anser dock att begreppet genre bara kommer till sin fulla rätt när både dess semantik och 

syntax observeras, vilket han ser som nödvändigt. Det är varken en gemensam semantik eller syntax 

som definierar en genre, utan samspelet mellan dessa.84 

 

 Genreutveckling, publik och marknadsföring: 

Altman lägger fram ett antal modeller som visar åskådarnas betydelse för en genres utveckling. Den 

enklaste är ett rakt streck mellan avsändare och mottagare, det vill säga filmskapare och åskådare. 

Den andra lägger till medium mellan dessa, alltså film. Den tredje jämställer medium med text, 

alltså filmens innehåll. I den fjärde interagerar mottagarna med varandra, som folk ofta gör efter att 

ha sett en film, vare sig alla har sett filmen ifråga eller ej (ett nutida exempel är internet). Den femte 

och sista bygger på att mottagarna både interagerar med varandra och ger respons tillbaka till 

avsändarna.85 

To count as generic communication […] something must be read as if it were twice 

written, first by the original authors and then again by the constellated community that 

'rewrites' the genre. 

Med tanke på detta kan man förstå hur filmaffischernas utseenden har utvecklats, från att nå ut till 

olika grupper av åskådare till att bli mer genrespecifika. Genom att jämföra Altmans beskrivningar 

                                                 
83 Altman, s. 47. 
84 Altman, s. 89-90. 
85 Altman, s. 170-172. 



29 

av gamla affischer med moderna exempel, är det tydligt att särskilda åskådare har blivit viktigare att 

attrahera än den breda publiken. Filmer som det romantiska äventyrsdramat Only Angels Have 

Wings (1939), musikalkomedin The Three Musketeers (1939) och det biografiska dramat The Story 

of Louis Pasteur (1936) vars affisch anspelar på skräck, fick sina affischer uppdelade i bilder och 

textbeskrivningar som spelade på vitt skilda genrer för att dra åskådare av båda könen och i olika 

åldrar.86 

Films had to display shared attributes stretching beyond the genre's eponymous material 

[…], but nevertheless sufficiently connected to that material to justify the name for that 

material as a generic label.87  

Nuförtiden är avsändarna mer lyhörda för mottagarnas interaktion och därmed deras förväntningar, 

vilket har lett till att affischer är mer simplistiska och riktar sig till specifika filmåskådare, eftersom 

deras filmsmak på sätt och vis utgör en del av deras identitet. Den utvecklingen har ägt rum i all 

form av konsumtion och marknadsföring. 

Earlier advertising simply identified products and the locations where they were 

available [...], but when capital mated advertising with the mass media a radically 

different situation was created. Every ad became not just a plea to buy a particular type 

of merchandise but also an appeal to identify with a specific consuming group.88 

Feuer har ett tankespår som bygger vidare på vad Altman har sagt om genreutvecklingar. Förutom 

att tala om genrer som systematic intertextuality, det vill säga att man medvetet väljer ut vilka 

mönster i en corpus som upprepas och delas bland flera verk, går hon in på förbisedda 

publikrelaterade aspekter av filmgenrer. Bland annat påpekar hon att Flashdance (1983) är mer 

trogen estetiken hos TV-kanalen MTV än äldre Hollywood-musikaler. Feuer menar att modellen för 

genrer utmanas av ändringar i publikmassor, både i hur tonårsmusikaler skiljer sig från klassiska 

musikaler och hur homosexuella läser dessa filmer jämfört med deras dåtida heterosexuella 

masspublik (hon tvivlar dock att på dessa modeller funnits i praktiken).89  Wikner har ett liknande 

exempel, då Rymdinvasion i Lappland (1959), gjord som en seriös science fiction-skräckfilm men 

senare klassad som en komedi vid sin DVD-release på grund av hur oavsiktligt komisk den är för en 

moden publik.90 Detta är oerhört vanligt bland så kallade ”kalkonfilmer” av regissörer som Ed 

Wood och Roger Corman, att de blir parodier på sig själva genom att de inte tas på allvar av 

åskådare som faller ur ramen för filmens avsedda publik. 

                                                 
86 Altman, s. 55-57. 
87 Altman, s. 53. 
88 Altman, s. 193. 
89 Feuer, s. 123. 
90 Wikner, s. 17. 
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Feuer belyser tonåringars växande betydelse för populärkulturen sedan 50-talet, ett tidigt 

exempel på hur en specifik målgrupp upphöjdes som publik åt särskilda genrer. Detta gjorde att 

marknadsföringsstrategier slutade rikta sig till den minsta gemensamma nämnaren, vilket Altman 

enligt Feuer såg som viktigt för Hollywoods studiomusikaler. I takt med att Hollywood växlat från 

ett strukturerat genresystem till en mer fragmentarisk intertextualitet, har flera genrer åldrats och 

omstrukturerats. Därmed har vi förutom typiska tonårsfilmer som The Breakfast Club (1985) fått 

genrehybrider som dels riktar sig till samma publik. En sådan genrehybrid är Young Guns (1988) 

som blandar klassiska semantiska element som pistoler, hästar och de typiska miljöerna i en western 

med tematiken kring upproriska unga män och andra allmänna syntaktiska element som finns i mer 

konventionella tonårsfilmer.91 Värt att nämna är även att huvudrollen i Young Guns spelas av Emilio 

Estevez, känd från The Breakfast Club och andra tonårsfilmer från 80-talet. 

 

 Jennifer McNeil Bertrand skriver om olika genreteorier i artikeln Science Fiction and the 

Development of Film Genre. Hon refererar till John Cawelti, som målar upp genrers cykler som 

evolutionära processer bestående av födelser, medvetandet hos publik och upphovsmän, hur de 

utmattas och sedan återföds med hjälp av självmedvetna parodier. Apropå science fiction utgår 

McNeil Bertrand ifrån J.P. Telotte som betonar hur science fiction-filmer influeras av tillståndet hos 

samtidens teknologi och dess roll i filmernas rådande sociala kontext. McNeil Bertrand belyser 

samtidigt komplexiteten hos klassiska filmer och äldre sci fi från 30-talet och hur teman upprepar 

sig och anpassas till nya kontexter. Det synsättet anser hon bli försummat genom fokus på stil, 

struktur och innehåll istället för sociala faktorer.92 Medan jag till större delen håller med McNeil 

Bertrand, tycker jag att stil och struktur behöver uppmärksammas lika mycket som kontexter, 

särskilt i kombination med varandra. 

 

ANALYSER: 

 

 Kenny Begins: 

Galaxhjälten Kenny Starfighter dök först upp i TV-serien Kenny Starfighter (1997), en science 

fiction-parodi för ungdomar i regi av Carl Åstrand, Mats Lindberg och Pontus Löwenhielm. Kenny 

fick sin egen långfilm 2009, regisserad av Åstrand och Lindberg, en så kallad prequel som utspelar 

                                                 
91 Feuer, s. 124-125. 
92 McNeil Bertrand, Jennifers, Science Fiction and the Development of Film Genre, 2011, http://jennifer-mcneil-

bertrand.suite101.com/science-fiction-and-the-development-of-film-genre-a356330. 
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sig före serien. Här får vi se Kenny innan han har tagit examen på galaxhjälteskolan och måste 

bekämpa skurken Rutger Oversmart. Rutger söker efter en mystisk grön kristall som hamnar i en 

idyllisk svensk småstad på Jorden och hittas av mobboffret Pontus. Pontus får superkrafter av 

kristallen och blir en måltavla för Rutger, som skickar tre prisjägare efter honom. För att stoppa 

Rutgers planer får Kenny och Pontus därför lov att samarbeta, vilket är allt annat än enkelt då de har 

svårt att hålla sams. 

 

 Kenny Begins är, precis som TV-serien, inspirerad av science fiction-äventyr, från de gamla 

filmserierna med Blixt Gordon till modernare exempel som Star Wars, där heroiska rymdfarare 

räddar universum från mäktiga skurkar. Eftersom sci fi ofta går ut på att utforska främmande 

världar, finns detta även här, för oss i form av planeten Mylta och för Mylta-varelserna i form av en 

stiliserad, tidlös variant av Jorden. Tidlösheten gör det för övrigt godtagbart att filmen utspelar sig 

före TV-serien, trots att den är gjord 12 år senare. Som så många sci fi-äventyr finns praktiska 

specialeffekter, som akrobatiska stunts med linor (eller ”wire fu”, som Hollywood hämtat från 

Hong Kongs kung fu-filmer) och digitala effekter som green screen och datoranimeringar, vilket 

används allt mer i film. 

 

Kenny Begins refererar även flitigt till superhjältar. Superhjältegenren var redan vid födseln 

en genrehybrid som blandade mönster från gamla hjältemyter med sci fi då Stålmannen, den första 

superhjälten, är från en annan planet. Sedan dess har genren hybridiserats med fantasy, deckare och 

skräck. Kenny Begins kan ses som en reaktion på – eller en del av – den explosionslika våg av 

filmer baserade på serietidningar som gjorts sedan slutet på 90-talet. De flesta är baserade på titlar 

från förlaget Marvel Comics, som X-Men (2000) och Spider-Man (2002), men också konkurrenten 

DC Comics, däribland Batman Begins (2005), vars titel har en klar likhet med Kenny Begins. 

Förmodligen är det både en parodi och hyllning, eftersom Batman Begins har en stor betydelse för 

genren med sitt sätt att ge en realistisk ton till en superhjältes ursprung (Kenny Begins gör dock 

tvärtom med sin färgstarka och karikatyriska stil). Ursprungsberättelser är en vanlig struktur i dessa 

filmer, som börjar med en vanlig person som får krafter och utvecklas till en hjälte.  

Superhjältar har även reflekterat sociala kontexter och samhällsproblem, som depressionen, andra 

världskriget, kalla kriget och terrorattackerna den 11:e september 2001. De hindrar så att säga 

dystopier från att äga rum, precis som att Kenny och Pontus måste hindra Rutger från att invadera 

Pontus hemstad och göra till en dystopisk plats. 

De tydligaste referenserna till superhjältar i Kenny Begins görs till Superman: The Movie (1978) 

och Spider-Man, särskilt som Pontus liknar hjältarnas alter egon, Clark Kent och Peter Parker, inte 
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bara till utseendet utan även genom att vara utstött och tillbakadragen. Detta är ett grepp som många 

superhjältar har i sin bakgrundshistoria. När Pontus gömmer sig i en grotta från ett gäng mobbare, 

hittar han kristallen (som är nästan identisk med den som en ung Clark upptäcker i Superman: The 

Movie) som överför sin kraft till honom. När han vaknar nästa morgon och tittar i spegeln inser han 

att han inte längre behöver glasögon och har fått stora muskler, precis som Peter i Spider-Man när 

han vaknar upp efter spindelbettet som förvandlar honom. 

 

 Den här filmen kan, precis som TV-serien, klassas som en parodi, en film som driver med 

särskilda filmer och genrer genom att ge dem en humoristisk knorr. Ett exempel på en sådan är 

Spaceballs (1987), en parodi på Star Wars och annan sci fi som var populär under 70- och 80-talen. 

Precis som Spaceballs innehåller Kenny Begins en tydlig intertextualitet och en stark 

självmedvetenhet och lägger även till ett lager av nostalgi då den ofta ser ut att utspela sig under 

ovan nämnda årtionden, vilket råkar var den tid som Carl Åstrands barndom och tonår pågick. 

Kenny Begins imiterar inte bara de senaste årens Star Wars-filmer eller superhjältefilmer, utan även 

äldre motsvarigheter från den tiden. Åstrand säger i extramaterialet på DVD'n att han skapade flera 

av filmens figurer redan som barn, tydligt influerad som mottagare av superhjältar och science 

fiction. 

Till att börja med ligger det parodiska i figurernas namn. Prisjägarna Earth, Wind och Fire heter lika 

som ett funkband, general Sudoku är döpt efter det kända pusslet, namnet Oversmart är en pik till 

Rutgers enorma huvud och så vidare. Sedan används gamla maskiner och vardagliga föremål som 

föreställer utomjordisk teknologi. Användandet av åldrad teknologi i en annan kontext än där den 

hör hemma har en liknande effekt här som när parodier i historiska miljöer innehåller föremål från 

nutiden, det vill säga de blir anakronismer. Därför verkar Kennys dräkt bestå av sportutrustning, 

hans laservapen liknar en hårtork och rymdfarkoster ser ut som sopcontainrar. På planeten Mylta 

syns en reklamskylt för Scandic Hotel och rocklåten Wooly Bully hörs i frisörsalongen som Kennys 

familj äger (en referens till hälsningsfrasen ”woollie-boolie”). För övrigt pratar de flesta på Mylta 

på ett ledigt och vardagligt sätt istället för med den melodramatiska ton som brukar användas i en 

rymdopera. 

 

 Man kan kalla detta en mer avancerad form av den igenkänningshumor som Lasse Åberg har 

bidragit till. Skillnaden är att fiktion och populärkultur är en större källa till igenkänning än 

vardagen och verkligheten eftersom Kenny Begins är riktad till en mer specifik grupp åskådare än 

en folklig sådan. Fokuset på filmens framgång hos just sci fi-älskande män och pojkar associerar jag 

med förändringen som Jane Feuer ser i modellerna av publikmassor genom åren. Science fiction 
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och annan global populärkultur har tidigare använts i svensk humor, som Kapten Klänning i Percy 

Tårar, eller när Ole Bramserud bär en Stålmansdräkt i S.O.S. - En segelsällskapsresa. Här går man 

längre och gör sci fi-element till drivande delar av en långfilm. De flesta elementen är dock bara 

stilistiska, eftersom ingen av den spekulation som Judith Merrill talar om finns med. Visst görs en 

resa i filmen, men bara som en struktur som leder till sådana komiska möten som Anders Marklund 

tar upp. Kenny Begins försöker inte predika eller varna om något och pseudovetenskapen liknar 

sällan konkret vetenskap, förutom när den unga tjejen Miranda pratar om teorin om Einstein-Rosen-

bryggan. Annars får fenomen som svarta hål och kraftkristaller närmast magiska egenskaper som 

inte förklaras noggrant och är mer kortfattade förutsättningar för handlingen. 

 

 Affischen till Kenny Begins visar tydligt att det rör sig om en film inspirerad av sci fi, 

särskilt Stars Wars, som i sin tur inspirerats av Blixt Gordons filmserier. Med rymden i bakgrunden 

står Kenny i en heroisk pose med sitt laservapen i högsta hugg. Kennys namn och filmtiteln är 

skrivet i ett stiliserat typsnitt, inte helt olikt en bok, serietidning eller filmaffisch med sci fi-tema. 

Rutgers ansikte täcker en stor del av vänster sida för att visa att han är boven, ungefär som Darth 

Vader eller Blixt Gordons fiende Kejsar Ming. Till höger syns Pontus som är på väg att vidröra 

kristallen, vilket påbörjar filmens handling. Underst finns prisjägarna och den misslyckade skurken 

Kapten Kaos med komiskt stora glasögon och en blodig bomullstuss i näsan, vilket gör det tydligt 

att det är en parodi. Logotypen för Galaxens hjältar och Kennys namn finns med i affischen för att 

de ska kännas igen från TV-serien, precis som hur kända figurers namn och ikonografi visar vilken 

film det är. Om man ser en affisch med Stålmannens symbol är det ingen fråga om att det är en film 

om en av världens mest kända superhjältar, precis som att siffrorna 007 tydliggör att det är en 

spionaction med James Bond. Kenny Begins anammar detta sätt att göra en känd figur och dess 

mytologi till ett varumärke. Filmens första trailer parodierar trailers för Hollywood-filmer samtidigt 

som den spelar på Kennys karaktärsdrag. Den börjar med en strid med rymdskepp och laservapen 

som hämtad ur Star Wars. Som i en amerikansk trailer hörs en engelsk berättarröst som introducerar 

Kenny med orden ”A man, a myth, a legend”. Kenny kliver in i bilden och frågar rösten ”Sa ’ru?”, 

en känd replik från TV-serien, och berättaren upprepar sig irriterat. Kenny svarar med en annan av 

sina repliker, ”Jag vet”, följt av sitt ökända fnitter. En annan trailer visar kända svenska komiker 

från filmen, så som filmer marknadsförs med skådespelare som är kända från bestämda genrer, som 

John Wayne i westernfilmer, eller Bruce Willis i actionfilmer och Emilio Estevez i ungdomsfilmer. I 

viss mån räknas Pernilla August, som inte bara spelar Pontus rektor utan även Anakin Skywalkers 

mor i två av Star Wars-filmerna. Därmed inte sagt att det är skälet till att hon fick rollen i Kenny 

Begins, men för en science fiction-åskådare är det lätt att göra den kopplingen. 
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 Att Kenny hamnar i en småstad på Jorden är sedvanligt i science fiction. UFO'n och 

rymdvarelser som hamnar i små samhällen är ett tema som förekommit flera gånger, från H.G. 

Wells' roman Världarnas Krig till B-filmer som The Blob (1958) och Invasion of The Body 

Snatchers (1956). Kenny och Rutger kan liknas vid representanter för industri och modernism, de 

hotbilder i äldre landsbygdsfilmer som Per Olov Qvist talar om. Båda kommer från en avlägsen 

plats med avancerad teknologi. Rutger är hotet utifrån, industrimagnaten som hotar det lilla 

samhället genom att ta ockupera ett kraftverk, vilket även snuddar vid superhjältars relation till 

samhällsproblem. Kenny är mer en irriterande men oförarglig stadsbo som hämtad ur ett lustspel 

med sitt långa blonda hår, stora bländvita tänder och udda slanguttryck som ”woollie-boollie” och 

”ischlo pischlo”. Innan Pontus får sina krafter representerar han Olof Hedlings och Ann-Kristin 

Wallengrens bild av landsbygden som lågkulturell, då han bor i ett fallfärdigt hus med sina föräldrar 

som ofta turnerar som cirkusartister, avdankade sådana enligt hans rektor. Att landsbygd är en så 

ikonisk miljö både för science fiction och svensk film gör den till ett semantiskt element i båda 

fallen, precis som alla stildrag relaterade till yttre rymden och de svenska landsbygdsskildringarna i 

filmen. 

 

De mer allmänna fenomen som hör hemma i olika genrer räknas förstås som syntaktiska 

element. Till dessa hör Marklunds exempel på teman som kan kännas igen från svenska 

komedigenrer. Kampen handlar inte om pengar, men Rutger är ändå en analog för maktmissbruk 

och korrupta överheter. Rutger äger ett företag som tillverkar och säljer ”Clownglass”, små isblock 

på glasspinnar, men nöjer sig inte med att leda ett företag som gör honom rik utan vill använda 

kristallen för att få både makt och fysisk styrka. Rutger är därmed något av en utomjordisk 

motsvarighet till Wall-Enberg eller Bruno Anderhage. Förutom det är han en pastisch på 

superskurkar, med sitt stora intellekt och sin vanställda kropp. Det närmaste Marklunds beskrivning 

av en brottsling som är hjälte i stil med kriminalkomedier är Pontus, eftersom han tar kraften från 

den gröna kristallen som Rutger är ute efter. Även om det sker oavsiktligt, är Pontus i Rutgers ögon 

en tjuv som stjäl kristallens energi och inte vill ge tillbaka den. Pontus genomgår senare en inre 

konflikt då hans krafter gör honom självisk och högmodig, inte helt olikt hur Spider-Man stundom 

blir, vilket leder till att Rutger lyckas manipulera honom och ta en del av hans kraft ifrån honom. I 

epilogen tycks Pontus dock ha kvar lite av kraften, vilket gör det möjligt att han fortsätter använda 

krafterna till att göra gott. 

 

Trots att ordningsmakten i Kenny Begins inte utgörs av den vanliga poliskåren (till skillnad 
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från i TV-serien, där polisen tar emot mutor och köper hembränt) utan av Galaxens hjältar, spelar de 

den roll som polisen normalt gör i kriminalkomedier, med Brasse Brännström som ledaren general 

Sudoku. Generalen blir mest irriterad av sina plikter, hur allvarliga de än är. När alla tror att Kenny 

är död är han för hungrig för att utbringa en tyst minut och när Kenny blir godkänd galaxhjälte 

utnämner Sudoku honom motvilligt. På så sätt är han en typisk polis ur en kriminalkomedi, även 

om han är en rymdpolis. Utomjordiska organisationer och kårer är dessutom vanligt bland 

superhjältar och i science fiction, som jediriddarna i Star Wars, The Federation i Star Trek eller 

Green Lantern Corps i Green Lantern (2011). 

Kenny Begins har en liten del av den mörka och elakartade humor som Marklund utesluter, men det 

gottgörs av filmens lekfullhet och eskapism. Då tänker jag på de brutala men komiska sätt som 

prisjägarna dör på när de slåss mot Pontus, nästan som i en tecknad film med Tom & Jerry eller 

Hjulben & Gråben. Rutger får utstå en smula lyteskomik när det skämtas om hans enorma huvud, 

som när en hejduk svarar på en order med ”Jättegärna” (som låter som ”jättehjärna”). Detta lockar 

till skratt inte bara för att några andra än en själv får utstå ett så pinsamt ögonblick, utan för att de 

drabbade är skurkar som det inte är meningen att man ska relatera till, vilket gör det lättare att 

skratta åt den scenen. 

 

 För att återgå till Pontus beteende, är det inte svårt att föreställa sig hur han känner sig med 

allt han genomlever innan han får sina krafter. Han mobbas i skolan och hånas av sin rektor som till 

råga på allt är mamma till en av mobbarna. Mobbning och grymma lärare är vanliga 

samhällsproblem i Sverige och har länge skildrats i filmer i skolmiljö. Förutom flera barn- och 

ungdomsfilmer finns Hets (1944) med den sadistiska läraren ”Caligula” och Ondskan (2003) som 

utspelas på ett våldsamt internat. I Kenny Begins framställs det dock lättsammare, där mobbarna är 

överdrivet finklädda och präktiga. Här finns ytterligare syntaktiska mönster, som i detta fall går 

ihop med svensk ungdomsfilm och superhjältegenren. Eftersom allt detta har så stort utrymme i 

ungdomskultur är det inte konstigt. Som Feuer säger utgör ungdomar betydelsefulla publikmassor 

världen, inte bara till ungdomsfilm, men även superhjältar och science fiction, vars strukturella 

mönster förs samman i Kenny Begins. Därför vill jag påstå att ungdomstematiken är den mest 

universella delen av den här filmen. 

 

 Frostbiten: 

Det här är en skräckkomedi som utspelar sig i en liten stad i översta Norrland, där polarmörker 

råder dygnet runt under vintern. Dit flyttar läkaren Annika och hennes dotter Saga, som båda stöter 

på vampyrer på varsitt håll. Annika möter kollegan Gerhard Beckert, en vampyr som 
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experimenterar med genteknik för att utvecklas till en förbättrad variant. Saga går på en fest och 

måste skydda sig från ett gäng tonåringar, inklusive festens värd John och Sagas nya kompis Vega, 

som förvandlats till vampyrer efter att ha svalt små röda piller. Alltsammans orsakas av sjukbiträdet 

Sebastian, som stulit pillren från Gerhard som har svalt ett piller och fått resten stulna av Vega. 

Detta leder till katastrof när han ska på middag hos sin flickväns föräldrar, särskilt som pappan är 

präst. Filmen innehåller i och med detta många våldsamma och blodiga scener, men också komiska 

sådana som till största delen består av mörk humor och tragikomik. 

 

 Vampyrer har länge funnits i populärkulturen, bland annat i de skräckfilmer som producerats 

av Universal Pictures och Hammer Films, men har ökat enormt i popularitet under 90- och 00-talen 

och synts både på film och TV. De har förekommit i genrehybrider som i varierande grad 

kombinerar skräck med komedi, romantik, action och till och med barnunderhållning. Dess bredd 

gör det därför lika svårt att tala om en strikt vampyrgenre som att Per Olov Qvist talar om en 

landsbygdsgenre ställt mot Altmans perspektiv. Frostbiten är knappast en ovanlig svensk film för att 

den utspelar sig i en småstad, men sticker ut desto mer då den följer vampyrers mytologi och 

ikonografi, som deras svagheter för kors, vitlök, dagsljus och så vidare och placerar dessa element i 

en svensk miljö. 

 

Vampyrer har skildrats på alla möjliga sätt, från romantiska och missförstådda till brutala 

och sadistiska. Intressant nog har Frostbiten en blandad skildring av vampyrer. Gerhard följer en 

mer gammaldags modell av en tillbakadragen nosferatu i stil med Dracula, medan ungdomarna är 

modernare varianter med en aggressiv och anarkistisk attityd, särskilt när de ger sig på polisen. Med 

ett så stort antal unga karaktärer och fokus på dessa, får Frostbiten lättare att koppla till nutida 

svenska ungdomsfilmer än Kenny Begins. Förutom att vara utleda på tristessen i det lilla samhället 

där de bor, i stil med Fucking Åmål, revolterar de mot auktoriteter (Vega gör det i början genom att 

röka i en skolkorridor) och en tonårsfest går överstyr som i Välkommen till festen (1997), Hip hip 

hora! (2004) och Fjorton suger (2004). En granntant misstar rentav vampyrmassakern för en stökig 

tonårsfest och ringer polisen. Dock får det en helt annan utgång än i en ”vanlig” ungdomsfilm. Det 

blir ingen tonårsångest eller några viktiga läxor att ta med sig i vuxenlivet som följd. Ej heller finns 

något budskap om landsbygden eller ungdomars situation, eftersom ingen spekulation görs enligt 

Merrills definition. Från en socialrealistisk vinkel skulle man kunna tolka fram budskap om att 

mixtra med naturlagarna, faran med droger eller något så långsökt som en kommentar på 

sjukvården med tanke på sjukhusscenerna. I så fall missar man poängen med filmen, som bara är en 

underhållande skräckfilm. Frostbiten hör dock inte mindre till ungdomskulturen för det. Skräck är 
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en av de genrer där ungdomar har utgjort en så stor del av publiken att många skräckfilmer riktar sig 

till den åldersgruppen, som slasherfilmerna Fredagen den 13:e, Halloween (1978) och Scream 

(1996). Vampyrer har också blivit vanliga i ungdomsskräck, inte minst på grund av konceptet med 

evig ungdom, som i Twilight-filmerna. På det viset är Frostbiten i linje med vampyrskräck med 

unga karaktärer. 

 

 Vad som annars gör Frostbiten till en så ovanlig svensk film är sättet att blanda skräck och 

humor. Här problematiseras Marklunds tankar om humor hämtade från Grodal, då skräckkomedi till 

viss del bryter mot – eller i alla fall utmanar – regeln om att humor inte får kännas för hotfull. Visst 

utgör vampyrerna ett avstånd från verkligheten, varpå Grodals definition till viss del stämmer väl 

med Frostbiten. Dock kombineras hotfulla, blodiga scener med en bitsk, mörk humor, som har 

funnits länge i Sverige och är särskilt vanligt i Norrland där filmen både utspelar sig och är 

producerad. Den norrländske komikern Mikael Tornving, som spelar polis, bjuder på en dos humor 

då han – på ett monotont sätt som är typiskt för hans hemtrakter – berättar för sina kollegor att han 

har häktat Sebastian som har ätit upp en dams pudel. Snarare än att humorn skojar bort allt, uppstår 

ett underhållningsvärde där skräcken och humorn samspelar, som i En Amerikansk Varulv i London 

(1981), Braindead (1992)och Shaun of The Dead (2004). Här skrattar man ena stunden åt en 

sarkastisk replik eller någons enfaldighet, den andra blir man rädd att någon ska hamna i klorna på 

en blodsugare. Många gånger flätas skräcken och humorn ihop, som när Saga är på toaletten på 

Johns fest och hör skrik av rädsla utanför dörren. När hon går ut, ser hon att vardagsrummet är 

nedstänkt av blod och lik ligger utspridda. I en fåtölj sitter John, som har blivit vampyr, och skrattar 

ondskefullt efter att ha andats in helium från en ballong, något han gjorde tidigare med sina 

kompisar. Ett annat exempel är när Saga knuffar omkull vampyren Vega som får en trädgårdstomte 

genom bröstet och gnäller som en typiskt snobbig tonåring: Vilket ocoolt sätt att dö. 

 

Det finns en klar dikotomi i skräckkomedi som gör det till en till synes motsägelsefull 

genrehybrid. Medan det resulterar i helt motsatta känslor, bygger båda beståndsdelarna på rädslor, 

oavsett om det som hotas är livet eller ens värdighet. Om humor, efter Grodals exempel, går ut på 

att ha en närhet utan att bli för involverad, kan man säga att skräck drar publiken närmare figurerna 

och gör dem så involverade att det skapar obehag. Alltså krävs en flexibilitet och ett särskilt sinne 

för humor hos åskådaren som gör att de kan utstå ett så hemskt scenario och ändå uppskatta 

komiken. Den komiska biten gör att man även kan använda uttrycket skräckparodi. Dock finns det 

en gradskillnad. Om man jämför Scream med Scary Movie (2000), tar den första trots 

intertextualiteten och referenserna till andra skräckfilmer sina skräckscener på allvar, medan den 
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andra härmar scener och handlingar från skräckfilmer på ett komiskt sätt. Frostbiten hör till de 

skräckparodier som är lika otäcka som de är roliga. Det här är mer komplicerat än när Marklund 

jämför Joker med Vendetta, där våld och kidnappningar skildras olika. Man kan säga att Frostbiten 

blandar skojfriskheten i Björn Skifs actionkomedier med våldet i filmerna om Carl Hamilton. 

Frostbiten har inte en exakt likadan parodisk vinkel på vampyrer som Kenny Begins har på science 

fiction, då den inte refererar till några specifika vampyr- eller skräckfilmer, utan till 

vampyrmytologin rent allmänt. Likväl paras mytologin och ikonografin ihop med komiska 

situationer. Sebastian spottar ut maten på middagen för att den innehåller vitlök och skämmer ut sig 

inför flickvännen. När Saga försöker värja undan Vega med ett kors, påpekar Vega att Saga håller 

det som ett X innan hon håller det rakt. För övrigt är karaktärerna tydligt medvetna om vad 

vampyrer är, även om det sällan sägs rakt ut, och förvånas över att de finns på riktigt. 

 

 Här ser jag också spår de av kriminalkomedins konventioner som Marklund skriver om. De 

röda pillren i Frostbiten är en analog för makt och girighet då den ger folk vampyrers krafter och 

sug efter blod. Makten är då över ortens invånare, vilka de blir ett hot för. Gerhard är något av en 

vampyrernas Wall-Enberg då han har tillbringat mer än 60 år med att göra sig själv till en 

överlägsen vampyr som hotar de andras existens, däribland hans fosterdotter Maria och Annika som 

sakta förvandlas efter ett vampyrbett. Maria och Annika lyckas besegra Gerhard, vilket är en seger 

för dem, men ett nederlag för Saga, som i slutet hamnar med dem i en stulen ambulans och säkert 

också blir förvandlad. Gerhard får även konkurrens av de dussintals tonåringar som förvandlas av 

pillren på festen och sprider skräck i orten. Orten förtärs så att säga inifrån istället för utifrån. 

 

De flesta vampyrerna kan knappast kallas hjältar, men en moralisk skiljelinje finns ändå. 

Sebastian och Annika förvandlas mot sin vilja, vilket gör dem mindre onda än Gerhard, som har fört 

med sig sina gamla ideal från Nazityskland och försöker bli ett slags övervampyr. Konceptet med 

goda och onda tjuvar från kriminalkomedier förs alltså över till Frostbiten. Poliserna i filmen är inte 

nödvändigtvis inkompetenta eller dumma, men klart inkapabla att handskas med vampyrer. Prästen 

som är pappa till Sebastians flickvän skulle kunna räknas till en mer lämpad ordningsmakt i kampen 

mot vampyrer. Sebastian känner obehag av korsen som hänger på väggarna i hans hem och när de 

skakar hand ryker det om Sebastians hand. Som vampyr är det naturligt för Sebastian att bli rädd för 

att ”åka dit”, ungefär som Rocky i de två första Jönssonligan-filmerna när han ser poliser. Ett skäl 

till att man inte får se prästen bekämpa vampyrerna skulle kunna vara kristendomens minskade roll 

i Sveriges kultur, vilket har lett till ännu en förändring i publikmodeller. I länder där religion har 

större spridning har skräckfilmer desto mer betoning på gudstro som vapen mot det ockulta, 
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däribland Italien som är hemland åt skräckregissörer som Lucio Fulci och Dario Argento. Prästen 

hade kunnat vara en informationskälla för hur vampyrer ska bekämpas, men eftersom både publiken 

och karaktärerna redan känner till vampyrers svagheter behöver ingen mantla den rollen. Detta 

skiljer sig från äldre filmer där vampyrer är okända för allmänheten, ett resultat av skräckgenrens 

åldrande och självmedvetenhet. 

 

 Att Frostbiten utspelar sig i en stad i landsbygden ger ytterligare anknytningar till både 

svensk film och skräck. Mindre samhällen bortom storstäderna är tacksamma och ikoniska miljöer 

för monster i skräckfilmer, från klassiska sådana som Dracula och Frankensteins monster till 

mördare som dem i Motorsågsmassakern (1974) och Fredagen den 13:e (1980). Orten i Frostbiten 

är speciellt lämplig för vampyrer, där polarmörkret skyddar dem från solljuset. Förutom att vara 

farlig, är orten i Frostbiten till synes tråkig och händelselös, vilket driver de unga invånarna till att 

liva upp vardagen med att köra ikapp på landsvägen, festa och ta droger. Vampyrerna kan också 

liknas vid teman som har framställts som negativa och hotfulla i landsbygdsfilmer genom åren. 

Gerhard, som är nazist och genforskare, symboliserar hoten som Per Olov Qvist nämner, det vill 

säga nazismen under andra världskriget och moderniteten i form av genforskning, vilket hör ihop 

med nutidens kontext. De unga vampyrerna är en extrem karikatyr av de lågklassiga landsortsbor 

som Ann-Kristin Wallengren och Olof Hedling tar upp. Eftersom filmen som sagt inte har någon 

socialrealistisk agenda, är svartmålandet mer en överdriven mardröm än en reflektion av den 

kulturella kontexten. De element som i annat fall hade varit drivande tar den plats som krydda som 

sci fi, skräck och fantasy har upptagit i svensk film. Rollerna har blivit ombytta, där vampyrernas 

semantiska element är drivande och de saker som är mer bekanta för svensk film är närmare att vara 

kulisser och syntaktiska element. Må så vara att de norrländska miljöerna säkert inte hade skildrats 

lika troget om Frostbiten hade producerats i Stockholm istället för Norrland, men en stor betoning 

ligger ändå på filmens overkliga natur. 

 

 Frostbiten har en affisch som är lika simplistisk som den är trogen skräckgenren. I motsats 

till hur affischen till Kenny Begins visar så mycket som möjligt av vad filmen innehåller, spelar den 

här affischen på det okända och gåtfulla för att skapa en skrämmande mystik. Vi får en extrem 

närbild på ett öga med en onaturligt lysande röd pupill och resten av ansiktet täcks av en mörk och 

kall färg. Ett vanligt grepp hos skräckfilmsaffischer är just närbilder, likaså en hotfull ton lik den 

som det röda ögat skapar. Titelns typsnitt har en gotisk utformning, en anspelning på gotiken, en 

period i konsthistorien som ofta kopplas med vampyrers tematik genom deras kulturella och 

litterära rötter, som Bram Stokers roman Dracula. Bokstäverna belyser även titelns ordlek genom 
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att ha ett frostliknande lager över bokstäverna och att två bokstäver är formade som ett par 

huggtänder.  Även trailern är hotfull och mystisk då korta klipp med rollfigurerna och olika repliker 

dyker upp utanför sitt sammanhang, och detaljer presenteras hastigt utan att man får veta exakt 

vilken roll alla spelar eller vad som händer i vilken ordning, en vanlig struktur hos trailers till 

skräckfilmer. 

 

 Frostbiten marknadsfördes som den första svenska vampyrfilmen, något som regissören 

Anders Banke påpekar i extramaterialet på DVD'n. All svensk dialog i DVD-utgåvan av Frostbiten 

och extramaterialet har engelsk text och är internationellt distribuerad av det amerikanska 

filmbolaget Paramount Pictures. Det här anser jag pekar på två saker: den första och mest självklara 

är att vampyrfilm är ett så stort fenomen att det har en global publik. Den andra är att en del av den 

publiken finns i Sverige, vilket har lett till att Frostbiten har kunnat göras. Senare kom den mer 

dramatiska Låt den rätte komma in (2008), baserad på en bok med samma namn, varpå det kan 

argumenteras att Frostbiten skapade en förutsättning för att fler vampyrfilmer kunde göras i 

Sverige. Som jag skrev i inledningen valde jag att analysera Frostbiten för att den varken avser att 

varna, predika eller beröra, utan ger spänning för stunden. Därför känns det logiskt att den kunde 

göras före Låt den rätte komma in, som snarast är ett svenskt drama som råkar innehålla vampyrer. 

 

Även om Frostbiten utspelar sig helt och hållet i småstaden, förutom prologen som utspelar 

sig i vildmarken, sträcker sig produktionen och distributionen desto längre. Medan Frostbiten 

utspelar sig i Norrland, spelades den in i Kalix i Norrbotten och Ystad i Skåne, på Sveriges södra 

sida. Filmen är dessutom producerad av tre bolag, varav två är Filmpool Nord och Film i Skåne. 

Produktionsmässigt har filmen varit beroende av ett sådant samarbete i och med de specialeffekter 

som använts i filmen, från smink och wire-fu till datoreffekter för de mer komplicerade scenerna.  

Samarbetet har även varit internationellt. Filmmusiken skrevs av den danske kompositören Anthony 

Lledo och spelades in med Slovak National Symphony Orchestra i Bratislava. Som ännu ett bevis 

på svenska genrefilmers internationella målgrupp, framgångar och uppskattning, vann Lledo pris 

för bästa filmmusik på Screamfest Horror Film Festival i Los Angeles 2006. 

 

 Storm: 

Donny ”DD” Davidsson är en självbelåten och kaxig kille i Stockholm som mest bryr sig om att 

festa och aldrig släpper någon in på livet. Plötsligt dras han in i en obegriplig härva när han träffar 

den mystiska Lova och en namnlös man i kostym. Utan att veta vad som pågår eller vem han kan 

lita på, blir DD tvungen att vakta en oförstörbar metallask, blir efterlyst för mord och hamnar i en 
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mardrömsliknande version av sin hemstad Vänersborg. Där återupplever DD sitt förflutna och 

tvingas att konfrontera sina mörkaste minnen och inre demoner.  

 

 Detta är den mest genreöverskridande av de filmer jag har valt att analysera. Filmen kryllar 

av populärkulturella referenser som de mest inbitna genrefans känner igen. Förutom stildrag och 

ikonografier finns så obskyra stildrag som en portkod som består av 1138, ett siffertal som dyker 

upp i flera av George Lucas filmer och ett Wilhelm scream, en ljudeffekt som används i olika 

genrefilmer. Berättandet är inte bundet till någon bestämd genre, utan är en enorm genrehybrid som 

anammar stilarna hos psykologisk thriller, skräckfilm och science fiction, men även datorspel och 

serietidningar. DD talar i början av filmen nedsättande om finniga 13-åringar som spelar datorspel 

där man ska söka efter en helig graal, vilket ironiskt nog liknar vad han själv blir tvungen att göra. 

Så småningom känner han igen Lova och mannen i kostym från en serietidning han läste som barn. 

Båda följer mönster för superhjältar respektive skurkar, inte minst i det faktum att de är varandras 

motpoler. Lova, som är odödlig, utstrålar värme och omtanke, medan den spöklike mannen i kostym 

är iskall och inställsam. Ögonblicket då DD hittar tidningen följs av en scen baserad på berättelsen i 

tidningen. Den här scenen är filmad med green screen, har en datoranimerad bakgrund och 

innehåller stunts med wire-fu, precis som de andra analysexemplen. Förutom det skildras hur 

populärkultur framställs i Sverige, då dialogen är som hämtad ur en serietidning översatt från 

engelska till svenska och tidningens framsida pryds av texten ”Extra Fett Sommarnummer!”, i stil 

med vad som ofta skrivs på svenska seriemagasin. Scenen är för övrigt lättsammare och lekfullare 

än resten av filmen, som har färre specialeffekter och en mer mörk och grotesk ton lik en 

skräckfilm. 

 

Viktigast är hur som helst det psykologiska djupet, närmare bestämt hos DD. Det är aldrig 

tydligt om allt är en dröm eller något slags verklighet och om den i så fall styrs av en kraft som 

härrör från sci fi eller magi. En scen som blivit bortklippt ur filmen visar honom i tvångströja på ett 

mentalsjukhus för att antyda att allt utspelar sig i hans huvud. Genreelementen är alltså inte centrala 

för filmens berättelse, utan bara toppen av isberget. Tematiken i att det finns mer under ytan finns 

även i metallasken som inte går att öppna (magi eller teknologi?) och är ett karaktärsdrag hos DD, 

som saknar ytkänsel och inte känner något om han skär eller bränner sig. Ytlig och likgiltig som han 

är, vill han bara festa på klubbar i ett Stockholm som sedan blir mörkt och hotfullt. Hotet yttras först 

i mannen i kostym och hans hejdukar, innan DD närvarar vid ett mord på en datorspelsturnering och 

sedan hamnar i Vänersborg. 
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 DD står för en del humor med sin nonchalanta attityd. Ytterligare komiska inslag levereras 

av bifigurer som taxichauffören Göran och DD’s kompis som är arg för att han inte har fått tillbaka 

de filmer som han har lånat ut till DD – Akira (1988), Funhouse (1981) och Phantasm II (1988) – 

och inte låter honom sova över. Dock är humorn mer sparsam än i de andra analysexemplen. Till 

skillnad från i kriminalkomedier är polisen fullt kompetent, vilket är varför DD undviker dem. Han 

har inte heller stulit något, utan återfår något han förlorat, nämligen sina minnen. Storm innehåller 

lite lekfullhet, mest i serietidningsscenen, men bottnar i ett djupt allvar med skräck och tragik. 

Göran, som är ett slags karikatyr på pratglada taxichaufförer har ett smått komiskt utseende och sätt 

att uttrycka sig, men är snarast ett comic relief, ungefär som Martin Becks granne. Som Marklund 

säger, behöver en film inte vara en komedi för att innehålla humor, utan en allvarlig sådan kan 

också vinna på komiska inslag. Humorn används här även i situationer där det inte hör hemma, 

vilket för oss närmare Marklunds användande av Grodals argument om att realism och hotfullhet 

inte passar ihop med komik. Sarkasm och nervösa skämt som misslyckas med att lätta upp 

stämningen gör allvaret i filmen ännu tydligare. Här handlar det inte om elak humor, utan mer om 

en elakartad atmosfär som får humorn att blekna bort. 

 

 Att det mesta av filmen präglas av en så mörk och obehaglig ton är på grund av DD's 

undertryckta minnen. Då han på något oförklarligt sätt hamnar i Vänersborg är staden helt folktom 

och dystopisk, väldigt likt början på 28 Dagar Senare. Medan DD tar sig genom Vänersborg 

återupplever han sin ungdoms synder. Han låste in sin lillebror i en källare, vilket gjorde honom 

mörkrädd, och han förgrep sig på sin flickvän, som senare kommer tillbaka likt en osalig ande för 

att straffa honom. Det visar sig bero på att DD var deprimerad som tonåring sedan hans storasyster 

dog i en olycka. Det jag finner intressant är hur allt detta påverkar DD's medvetna som vuxen. 

Mannen i kostym försöker dra bort honom från allt detta och förflyttar honom blixtsnabbt till Kuba 

(de scenerna har filmats i Malaysia), dit DD vill flytta. Tydligen vill han komma så långt bort som 

möjligt från sina gamla hemtrakter och barndomsminnen. Mannen i kostym gör allt han kan för att 

se till att DD blir lika kall och okänslig som han själv. Lova försöker däremot göra honom lika god 

och känslig som hon är. Till skillnad från DD bränns hon av eld, som är hennes akilleshäl, något 

som superhjältar ofta har. Som jag tolkar det blandas DD's minnen med hans populärkulturella 

upplevelser under hans resa, vilket är den tydligaste influensen hos honom. I en återblick till 

storasysterns död ser man att han läste samma serietidning innan storasystern dog som han senare 

hittar och man kan gissa att filmerna han lånat av sin kompis kan ha influerat honom (Akira är en 

animerad science fiction-film och Phantasm II och Funhouse är skräckfilmer). Regissörerna Måns 

Mårlind och Björn Stein är starkt influerade av populärkultur, att döma av deras tidigare 
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produktioner. Kortfilmen Disco Kung Fu (2002) är en pastisch på kampsportsfilm, medan TV-serien 

De Drabbade (2003) ger en unik vinkling på superhjältegenren. Oavsett om deras samarbeten har 

en allvarlig eller humoristisk ton är det tydligt att det har gjorts med mycket kunnande till deras 

inspirationskällor. 

 

Som jag ser det har Storm, till skillnad från Kenny Begins och Frostbiten, belägg för att 

kallas för speculative fiction just för att filmens genreelement och stildrag är inblandade i 

prövningar, varningar och hypoteser som utforskar människans natur. Det övernaturliga används 

dock inte ur ett socialt perspektiv – även om man kan ana negativa samhällstendenser som 

utseendefixering och förhärligande av droger – utan är snarare ett psykologiserande av en person  

som gottgör för sitt förflutna. Samma tema finns i Charles Dickens roman En julsaga och 

Körkarlen, men används i en kontext anpassad för 2000-talet. Dagens kulturella och teknologiska 

kontexter går samman i och med att film, datorspel och annan teknologi spelar sådana stora roller, 

vilket jag ser både som en produkt av filmgenrens självmedvetenhet och en spegling av 

upplevelseindustrins ökade betydelse i Sverige. 

 

 Affischen till Storm är mer originell och går emot flera mallar och konventioner hos 

filmaffischer. Av det skälet är trailern mer generisk på grund av hur svårgriplig filmen är. Den är 

lika mystisk som trailern till en skräckfilm, men mest på grund av dess surrealism och mystik. Vad 

gäller affischen, kontrasteras den mörka stämningen i filmen av affischens smått gulnade, vita färg. 

Den färgen är också det första man ser i filmen under förtexterna. Precis som Kenny gör i affischen 

till Kenny Begins, står DD i centrum, med metallasken i handen, men har inte Kennys självsäkerhet 

utan ser illa tilltygad ut och tittar mot kameran med en skräckslagen blick. I bakgrunden finns bleka 

bilder av Lova och mannen i kostym för att visa att en dragkamp om DD äger rum mellan dem. 

Därför är det otydligt vem av dem som är god eller ond eller vem DD kan lita på, precis som i 

filmen. På samma sätt bjuder affischen in till ett mysterium form av den mystiska asken vars 

innehåll inte avslöjas förrän i slutscenen. 

 

 Ungefär som hur de sämre sidorna av mindre orter bortom storstaden porträtteras i Smala 

Sussie och Fucking Åmål är DD's syn på sina rötter väldigt svartmålande, fast på ett mer 

vidareutvecklat sätt. ”Jantelagens förlovade land” kallar han sin hemstad och hånar sin gamla 

dialekt. Hans inställning illustreras i en drömsekvens där en glad småbarnsmammas ansikte får ett 

demoniskt utseende. Dock visar det sig att Vänersborg inte är problemet, utan DD's personliga 

upplevelser i den miljön, men faktumet kvarstår att en småstad skildras på ett föga smickrande och 
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hotfullt sätt, långt bort från nationalromantiken och idylliseringen som Qvist talar om. När DD 

hamnar i mardrömsversionen av Vänersborg och gör upp med sitt förgångna, kan det kopplas till 

svenska dramer om hemvändare, som Jägarna (1996), Masjävlar (2004) och Så som i himmelen 

(2004), även om Storm skiljer sig från dessa med sin övernaturliga ton. Precis som i Kenny Begins 

förekommer mobbare, fast på ett dystrare och mer verklighetstroget sätt. Före olyckan där 

storasystern dog blev hon och DD trakasserade på en skolgård. Mobbarna är ett gäng dumma 

bonnläppar men framställs inte som buskisfigurer, utan är ett gäng skoningslösa översittare som hör 

hemma i ett seriöst ungdomsdrama och här uteblir alla icke-realistiska genreelement. Stockholm 

framställs intressant nog också som ogästvänligt, vilket gör det tydligt att filmen inte favoriserar 

någon av miljöerna. Fokus ligger inte på vilken stad som är kulturellt lågklassig, utan hotfullheten 

kommer sig av att DD jagas av sitt förflutna vart han än är. 

 

 Trots alla influenser av science fiction och annan populärkultur, kan man säga att Storm är 

den mest ”svenska” av analysexemplen, inte enbart för dess dysterhet och dramatik, men främst 

dess konstnärliga stil. Övernaturliga inslag förekommer, men tonen gör att den kvalificerar sig som 

ett klassiskt svenskt psykologiskt drama och gör den besläktad med de dystra tragedier har funnits i 

svensk film sedan guldåldern, vars ton passar ihop med skräckfilm. Sättet att framställa det 

folktomma och dimmiga Vänersborg på ett så obehagligt sätt är ett praktexempel på det. Ingenting 

med staden har ändrats, utan det är dess porträttering i filmen som skapar en otäck stämning. Stein 

och Mårlind påpekar i bakomfilmen på DVD'n att Vänersborg valdes för att det är en så gullig stad 

och att det är lättare att få gulliga städer att se otäcka ut på film. Om svensk film är skickligt på 

något, så är det att ta en vanlig miljö och ge den en dyster och obehaglig atmosfär. Den diffusa 

tonen och filmens otydliga slut hänger dessutom väl ihop med konstfilmens experimentella natur. 

Man skulle kunna anta att konstfilmsinstitutionen haft mycket inflytande i detta, men med alla 

ovanliga stildrag vill jag snarare påstå att Storm är ett bevis för att genrer som har varit långt nere på 

hierarkistegen inte förtjänar att behandlas nedsättande, utan kan vara lika berörande intelligenta som 

konstfilmer även om de är allt annat än realistiska. Därför håller jag inte med om att budskapet är 

påklistrat, utan ser tragedin som pudelns kärna eftersom den är grund för filmens händelser. På 

samma sätt som jag tror att Låt den rätte komma in behövde en komedi som Frostbiten för att bli 

till, tror jag att Frostbiten och Kenny Begins fick stor hjälp av att en film så intensivt stilmässigt 

influerad av populärkultur som Storm för att påverka filmklimatet i Sverige. 
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DISKUSSION: 

Analysexemplen i uppsatsen är influerade av till synes helt orelaterade genrer, men sammanför 

gemensamma ämnen och strukturer från olika corpus av filmer. Kenny Begins kom till i en tid då 

superhjälte- och sci fi-filmer gjorts i väldigt stor utsträckning internationellt, men inspireras också 

av äldre filmer från samma genrer som både parodieras och hyllas. På ett liknande sätt tilltalar 

filmen ungdomar, som utgör ett viktigt stildrag hos nämnda genrer och även en stor del av deras 

åskådare. På samma sätt reflekterar Frostbiten den norrländska landsbygden med hjälp av mörk 

humor och är även trogen skräckkomedier samt flera aspekter av vampyrmytologin. Samtidigt har 

dessa två filmer liknande berättelsemönster och ämnen som äldre genrer av svenska komedier. 

Storm kombinerar stildrag från genrer och populärkultur från alla möjliga upplevelsemedier från 

nutidens kontext och bygger en mosaikartad genrehybrid vars mångsidighet gör att den bör få en 

invecklad beteckning i stil med psykologisk drama-skräck-thriller. Samtidigt gör dess tragik och 

konstnärliga kvaliteter att den har starka rötter i svensk dramafilm. 

 

 Förutom att de filmer som jag har analyserat har verklighetsfrämmande inslag som har varit 

vanligare internationellt, har alla tre filmer en självmedvetenhet som grundas på berättelsemönster 

och stildrag som vuxit fram ur olika genrers intertextualitet och som genrernas publiker är väl 

bekanta med. Därmed har samtliga filmer ett samspel med sina åskådare, där Rick Altmans 

modeller av avsändare och mottagare mycket väl stämmer in. Det är inte bara en enkelriktad väg 

där filmbranschen bestämmer vad biopubliken ska se, utan dessa sidor möts.  

Eftersom stilar och genrer alltid kommit utifrån och integrerats i vår kultur, är det naturligt att 

senare generationers mottagare växer upp med främmande populärkultur i form av film, TV, spel, 

serietidningar med mera, inklusive avsändare uppvuxna i dessa generationer som influeras av allt 

detta och kan få utlopp för sin inspiration så länge medlen finns tillgängliga. Speciellt i fallet med 

Storm och Kenny Begins finns belägg för hur filmskapare inspireras av vad de ser. Därför ger 

filmerna mer uppmärksamhet till särskilda populärkulturella fenomen än vad de vanligtvis har fått i 

tidigare svenska filmer. 

 

 Något annat relevant för alla tre filmerna är deras produktionsvärden. De är inte bara 

inspelade på avlägsna platser, Storm så långt bort som Malaysia, utan har även fått stöd från flera 

bolag, vilket filmerna har varit beroende av för att kunna göras, inte minst med tanke på deras 

specialeffekter. Regionaliseringen orsakad av Sveriges EU-medlemskap har varit till stor hjälp med 

det, medan centraliseringen och filmpolitiken dessförinnan försvårade sådana möjligheter. Fler 

områden har kunnat utforskas, inte bara andra platser än Stockholm, utan även främmande stilar och 
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genrer och man har därmed kunnat nå ut till olika grupper av filmåskådare. Förutom det Hedling 

och Wallengren har lagt fram, kan Feuers syn på utveckling av genrer och genreteorier klart tillföras 

eftersom analysexemplen är vidareutvecklingar av vad som har gjorts och kunnat göras på film då 

genrers omstruktureringar har öppnat flera dörrar.  

 

 Arbetet med uppsatsen har fått mig att inse att jag har haft många förutfattade meningar. En 

av dem var att Sverige inte skulle ha påverkats av film på samma sätt som USA, Tyskland och 

Italien, som har fått sina kulturer till stor del formade av film. Jag såg svensk film snarare som en 

reflektion av hur Sverige redan var, utan större inblandning av filmmediet. Jag kan konstatera att jag 

haft en förenklad uppfattning om det. Filmer gör trots allt intryck på sina åskådare i alla länder, 

även om innehållet skildras olika beroende på land och kultur. En annan förhastad slutsats jag 

gjorde var att science fiction nästan aldrig hade gjorts i Sverige, vilket är grovt felaktigt. Till mitt 

försvar kan jag påpeka hur många okända svenska science fiction-filmer det finns och att jag inte 

hade hört talas om dem förrän jag läste Grönqvists och Wikners uppsatser. Att de har fallit i 

glömska är fullt begripligt med tanke på den nationella stilen och konstfilmens dominans och lär 

knappast ha haft någon inverkan på senare filmer i samma land eller genre. 

 

 Att svenska genrefilmer i stil med analysexemplen inte tycks ha gjorts förrän nu beror på att 

svensk film till största delen har präglats av en intellektuell och moralisk anda som har värnat om 

gamla traditioner och därmed uttryckt ett motstånd mot modernitet och utveckling. Den nationella 

stilen i svensk film har därför associerats mest med konstnärliga dramer som gjorts för att stimulera 

intellektet. Filmer som har gjorts för att underhålla har accepterats mer i USA, från storstädernas 

arbetarklassområden vid 1800-talets slut till Hollywoods studiosystem. I Sverige har vi istället haft 

ett socialrealistiskt perspektiv som har varit anpassat för enbart Sverige. Därför har Sverige saknat 

ett genreperspektiv likt det som Hollywood är känt för, med sin globala spridning av myter. Som ett 

resultat av detta har den svenska filminstitutionen och kritikerkåren betraktat icke-realistiska 

populärgenrer oförstående och nedlåtande. Samma har gällt för filmer som har kunnat göras i 

Sverige men ändå avviker från konstfilmsinstitutionens ramar för kvalitet som pilsnerfilm och 

buskis. Trots dessa filmers ljumma mottaganden hos kritiker har ändå flera av dem blivit 

kassasuccéer, vilket tyder på att filminstitutionen och filmåskådare i Sverige inte alltid har haft 

samma åsikter. I sin strävan att förmedla självbilder av Sverige genom filmmediet har modeller av 

filmåskådare skapats som inte alltid har stämt in på landets befolkning. 

 

 Förutom prioriteringarna av konst och kvalitet har den svenska filmindustrin hållits tillbaka 
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av centraliseringen till Stockholm, vilket har inneburit begränsningar av filmers produktion, 

inspelningsplatser, men också av innehåll, ämnen och skildringar. Detta anser jag ha orsakat ett 

otillfredsställande hos svenska filmåskådare likt det som internationella kritiker kände inför svenska 

stumfilmer. Den begränsning som har funnits i Sveriges självbild på film har lämnat landsbygden 

försummad och dess invånare underrepresenterade. Detta har dock lättats i takt med en 

samhällsutveckling som har gjort Sverige öppnare för moderniteter och nya perspektiv. 

 

 Svensk film har länge burit på en stämpel om att inte vara lika bra som utländska filmer, inte 

bara gällande icke-realistiska genrer. Som jag ser det, hör det ihop med en urgammal allmän åsikt 

om svensk film som har hängt kvar ända sedan den svenska guldålderns slut. Genom Florin har vi 

fått reda på att svenska stumfilmer möttes av kritik utomlands för att vara för teatraliska och dystra 

och att det inte heller gick hem att imitera Hollywood. Genom Qvist framgår det att 30-talsfilmer 

kritiserades på hemmaplan för att de var för orealistiska och omoraliska. Realism och konstnärlighet 

har genom Wikner och Grönqvist visat sig ha varit normer som har dominerat den svenska 

filminstitutionen och i alla ovan nämnda exempel har litteraturen varit en utgångspunkt. Det 

överdrivet dåliga ryktet som drabbade svensk film under 30-talet och efterkommande decennier, 

redan medan de pågick, kan få det att se ut som att film i Sverige är allmänt förkastat. Men om alla 

svenskar hatade inhemsk film skulle det aldrig göras film i Sverige. Dessutom kan inte ett helt folk 

dras över en kam, eftersom filmåskådares åsikter inte bara skiljer sig från kritikernas utan även från 

varandra. Trots det argumenteras det än idag för att vissa genrer inte kan göras lika bra i Sverige 

som i andra länder. Åsikter hos massor väger oerhört tungt, vilket påverkar sättet att göra film i ett 

land och möjligheterna till att göra dem. Detta går som en röd tråd hos olika länders uppfattningar 

om nationella stilar, den utländska och inhemska kritiken av svensk film genom åren och 

filmgenrers betydelse för åskådare. De negativa uppfattningarna kring filmen i Sverige bör ha 

bidragit till att så få har försökt sig på något annat än vad folk är vana vid att se och har någorlunda 

bromsat ner utvecklingen. 

 

 Lyckligtvis har Sverige påverkats av globaliseringen samt teknikens och samhällets 

utveckling i form av filmproduktion och kommunikation. Dagens filmteknik har gjort 

specialeffekter enklare att göra och mer avancerade, gett dem större budget och breddat deras 

marknadsföring. Världen har blivit en mindre plats på mer än ett sätt och det har varit en tidsfråga 

innan även svensk film påverkats och att detta har reflekterats i svensk film. I fallet med 

filmmediets utveckling, kan det delvis tillskrivas den amerikanska filmens framgångar utomlands, 

vilket klargörs av både Qvist och Sklar i samband med den amerikanska filmens stil och myter, 
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även om de inte är helt förankrade till USA. Ej heller är den ökade filmproduktionen begränsad till 

Hollywood, vilket både Hedling och Wallengren belyser. Hedling gör det ur en ekonomisk och 

kulturell synvinkel, medan Wallengren uppmärksammar betydelsen av amerikansk film på Sveriges 

landsbygd och hur Hollywood-inspirerade genreelement går igen i svensk film. Qvist talar om 

behovet av reflektion och representation och nutidens filmer utgör en ökning som tillfredsställer en 

bredare variation av målgrupper. Med tanke på hur analysexemplen reflekterar både äldre och nyare 

anor hos svensk film, framgår det att deras målgrupper ofta korsar varandras vägar. Man måste 

tänka på att filmpubliker är allt annat än separata, utan är snarare samma människor med blandade 

filmsmaker. 

  

 Stam, Sklar, Florin, Qvist, Wikner och Grönqvist har alla understrukit den negativitet som 

riktats mot filmmediet och vissa verk och genrer. Trots allt är det ett publikt medium som under 

större delen av dess existens har varit öppet för stora massor och då är det förståeligt att man 

eftersträvar en viss kontroll över mediets innehåll, med tanke på den inverkan det har på sina 

åskådare. Så varför ser folk på sådana ”oanständiga” filmer, som vissa upplever som fördummande 

och omoraliska? Många skulle kalla det för en självklarhet och kort och gott svara ”Varför inte?” 

Folk kan skilja på dikt och verklighet och kan därmed underhållas med hjälp av samma saker som 

de tar ställning mot i verkligheten. Marklunds argument om humor, inte minst i hans citat av Mel 

Brooks, vittnar om en hårfin skillnad mellan vad som anses hålla god kvalitet eller vara stötande 

och ofint. Sådana allmänna uppfattningar hos åskådare förändras med tiden i takt med samhället de 

lever i, vilka filmer som görs och filmernas genrer. 

 

  Ytterligare ett misstag från min sida var att jag tog alldeles för lättvindigt på termen 

speculative fiction och trodde mig kunna använda det som en paraplyterm för alla slags berättelser 

som innehåller verklighetsfrämmande inslag som är vanliga hos skräck, fantasy och science fiction. 

Dock är en berättelses innehåll väldigt relevant och inte bara dess genretillhörighet. Det krävs att 

det fantastiska scenariot utforskar och kommenterar människans psyke och omgivning, vilket bara 

Storm gör. Faktum är att oerhört många av de filmer som Wikner och Grönqvist nämner har belägg 

för att kallas speculative fiction. Frostbiten och Kenny Begins hör per definition inte samman med 

dessa, utan utgår från stilistiska populärkulturella grepp. Man blir nog tvungen att mynta ett uttryck 

i stil med spectactular fiction för att placera alla de filmer jag analyserat i ett fack, eftersom det var 

deras spektakulära utföranden som gjorde att jag fick upp ögonen för dem. Det beror på att deras 

upphovsmän lagt en så stor möda i att nå ut till nischade och mindre uppmärksammade 

publikmassor i ett land som oftast gör filmer med konstnärliga inslag och samhällskommentarer för 
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den breda publiken. 

 

 Reflektioner av Sverige i svenska filmer är hur som helst oundvikligt och jag tvivlar på att 

filmskaparna ens har försökt att undvika detta. Så länge en film görs av svenska filmskapare, för en 

svensk publik och utspelar sig i svenska miljöer, är det givet att saker inom svenskars kollektiva 

medvetande speglas. Vilken film som helst är en form av samhällsreflektion, vilket Qvist har 

påpekat genom Frederic Jamesons synpunkt att alla filmer är symboliska läsningar. Wallengren har 

apropå det tagit upp landsortsbor angående grupper i behov av identifikation, men hennes 

resonemang om förbisedda grupper tycker jag stämmer in lika bra på publiker till många andra 

filmer än bara landsbygdsfilm. Må så vara att varken Kenny Begins eller Frostbiten predikar om 

något, men alla tre filmerna reflekterar ändå rådande kontexter som kan kännas igen av samtida 

filmåskådare. Igenkänning är en kolossalt viktig del av filmupplevelser, oavsett om det gäller 

länders självprojektioner eller marknadsföring av film till åskådare som känner igen filmer efter 

genrer. Som svensk filmåskådare kan man gott och väl relatera till filmernas karaktärer och miljöer 

lika mycket som man känner igen någon av filmernas inspirationskällor. 
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