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Det vore säkert värt att undersöka hur författaren individualiserades i en kultur som vår, vilken status han har givits […]: 

i vilket värderingssystem författaren har placerats, när man i historien började berätta författarnas liv och inte längre 

hjältarnas.  

Michel Foucault, ”Vad är en författare?” (1969) 

 

 

Given audiences’ appetite for attractive leading characters in popular films, it is easy to understand the tendency to turn 

author into Hollywood star, but the seeming need to translate Hollywood star or character into author is not so easily 

explained. 

Deborah Cartmell, ”Becoming Jane in Screen adaptations of Austen’s fiction” (2013) 

 

 

Welche Rolle wird dem Autor im jeweiligen Film zugeteilt? Können bestimmte Konflikte und Probleme durch die Bezetzung 

mit der Figur eines Schriftstellers besser erklärt werden, eher überzeugen? Funktioniert die Handlung anders mit einem 

Schriftsteller als Charakter? 

Kirsten Netzow, Schriftstellerfilme (2005) 
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Del 1: Utgångspunkter 

 

Inledning 

      Författarens roll i samhället är omdiskuterad och komplex. Myter om människor som skriver 

har, precis som andra konstnärsmyter, skiftat genom historien och med idéer om konstens roll 

överlag. I olika tider har litteratur haft skiftande roller, och olika egenskaper hos författare har 

värderats och tolkats olika. I modern tid har så skilda roller som sanningssägare och folkhjälte, 

världsfrånvänt geni, parasit och psykiskt skör kopplats till gruppen. Hur författare uppfattas av 

allmänheten såväl som av sig själva är kopplat till hur det offentliga rummet fungerar, vem som 

får komma till tals på vilka villkor, och hur samhällets värderingar kring kultur och status ser ut. 

Hur vi förhåller oss till dessa roller och positioner kan därför lära oss en hel del om såväl 

litteraturens som samhällets villkor. 

       Ett sätt att närma sig myter och värderingar kring en grupp är att undersöka hur det ser ut 

när den skildras i fiktion. Vilka egenskaper lyfts fram, hur beter sig karaktärerna och vilken typ av 

berättelser ingår de i? Vilka drivkrafter antas de ha och hur förhåller de sig till sitt sociala 

sammanhang? 

       I litteratur, teater och film finns många exempel på såväl helt fiktiva författare som sådana 

som tydligt baseras på historiska personer.  

   Film är ett brett medium grundat på komplicerade kollektiva skapandeprocesser, och därtill ett 

som når långt utanför det litterära systemet. Många menar att dess inflytande på samtida 

mytskapande är betydligt större än litteraturens,1 men oavsett detta kan dess skildringar av och 

värderingar kring författarrollen antas såväl spegla som påverka allmänna bilder av vad en 

författare är. Som biopic-forskaren Sonia Haiduc påpekat är det viktigt att ”undersöka de 

motsägelsefulla diskurser” som präglar skildringar av författare på film,2 inte minst för att 

”cinematic myths not only mirror but also influence the real world”.3 Internationell forskning på 

området visar att studier av författarkaraktärer på film kan belysa vilka värderingar och myter som 

knyts till och förmedlas i samband med författarrollen, analyser som också oundvikligen 

inkluderar förståelse av hur det kulturella fältet gestaltas och används. I antologin The Writer on 

																																																								
1 Bazin, André, ”Adaptation, or the Cinema as Digest” i Film Adaptation, J Naremore (red), London: The Athlone Press, 2000 
(1948), s 24. 
2 Haiduc, Sonia. ”’Here is the story of my career…’: the woman writer on film”, The Writer on Film, Judith Buchanan (red), 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, s 62. Haiducs undersökning rör kvinnliga författare på film, och citatet syftar på 
motsägelsefulla diskurser kring förhållandet mellan arbete och familjeliv i dessa fall specifikt. Det är dock i sig självt, anser jag, mer 
allmängiltigt.	
3 Ibid. 
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Film (2013) – den största samlade forskningsöversikten på området – är en utgångspunkt att 

filmiska skildringar av författare kan ses som ställningstaganden, eller åtminstone på något plan 

förmedlar värderingar kring centrala frågor relevanta för författarrollen.4 En av grundfrågorna är 

vilka ”kulturella och kommersiella agendor” som blir synliga i filmkonstens återkommande 

intresse för litterära processer, men också för sådant som ”inspiration, musor, redigering och 

publicering”. 5 

     Även om skildringar av författare och litterära system på film uppmärksammats först under 

2000-talet, är det långt ifrån ett nytt fenomen.6 I Sverige, precis som internationellt, har 

författaryrkets rollspektrum länge använts av filmskapare. Här ser dock förhållandet mellan 

biofiktion och ren fiktion lite annorlunda ut än i den anglosaxiska världen. Visst finns filmer om 

Strindberg och Lagerlöf, liksom sådana där Ferlin, Benedictsson och Dan Andersson skildras. 

Men i svensk film finns betydligt fler exempel på helt fiktiva författargestalter. Den här uppsatsen 

fokuserar på sådana fiktiva författarporträtt i svensk film och är, mig veterligen, den första 

studien med denna ambition.   

  

1.1 Syfte  

Studierna i den här uppsatsen knyter an till den ambition som beskrivs i profilområdet 

Författaridentitet och författarförsörjning i Sverige (FIFFI) vid Uppsala Universitet: att skapa större 

förståelse för de svenska författarnas socialhistoria. Som en möjlig ingång nämns ”studier i 

svenska författarromaner: motiv, tematik, återkommande konfliktmönster, skildringar av 

författaridentitet”.7 Det är sådana analyser gällande film jag avser att göra här. Utifrån forskning 

inom fältet analyseras och diskuteras ett utvalt filmmaterial i syfte att ringa in på vilket sätt den 

fiktiva författaren används inom handlingens ram, vilken roll hen spelar och vilka budskap eller 

ideal kring författare som grupp som är skönjbara i filmen. Ambitionen är dels att redogöra för 

hur författarskap, skildrade på film, kan ses som ställningstaganden i eller undersökningar av 

författares position, men också att undersöka hur idéer om författarrollen kan användas i 

skildringar av andra saker - till exempel, i det här materialet, relationer.  

      Jag har valt att närstudera fem filmer med författare i centrala roller. De representerar skilda 

sätt att använda, sprida och förhandla författarmyter under olika tider, samt skildrar relationer, 

																																																								
4 The Writer on Film, Judith Buchanan (red), Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. 
5 Buchanan, Judith, ”Image, Story, Desire: The Writer on Film”, i The Writer on Film, s 4-5. 
6 Ibid. 
7 Författaridentitet och författarförsörjning i Sverige, profilområde vid Uppsala Universitets litteratursociologiska avdelning. 
Beskrivning hämnat från https://www.littvet.uu.se/forskning/avdelningen-for-
litteratursociologi/profilomraden/fiffi/profilomradesbeskrivning/, senast besökt 26 maj 2020.  
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konflikter och paradoxer i och utanför litteratursamhället. Samtliga utvalda filmer har ett brett 

anslag och har gått på bio i sin tid. Genom att kombinera verktyg från samtida litteratursociologi 

- studier av författares villkor, indelningar av författargruppen och modeller över branschen - 

med befintlig forskning om författare på film hoppas jag kunna visa hur framställningar av 

författare och litteraturbransch kan konstrueras i sådana filmer.  

      Jag tar även in forskning som specifikt ringar in konventioner inom den genregrupp som 

kallas relationsfilmer, med undergenrerna relationskomedier och relationsdramer. Inom denna 

ram ryms en stor del av den svenska filmhistorien, och samtliga filmer jag valt att studera kan 

anses tillhöra det spektret.  

      Med hjälp av dessa perspektiv är syftet att undersöka hur de aktuella filmerna tar ställning i 

frågor kring författares roll i samhället; hur de konstruerar roller i det litterära systemet samt vilka 

värderingar, ideal och nidbilder kring författare de använder och sprider.  

 

1.2 Forskningsöversikt 

I Sverige har studier kring offentliga författarroller hittills mest ägnats verkliga - levande eller 

döda - författare och/eller iscensättningen av författarroller i media. Flera inflytelserika samtida 

studier fokuserar på den tidiga bokmarknaden, det vill säga 1800-talet och det tidiga 1900-talet. 

Ett exempel är Andreas Nybloms Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och 

personkulten i sekelskiftets Sverige (2008). Genom analys av de många olika medietyper i vilka 

Heidenstam framställdes under sin livstid – tidningar, bilder, konsumtionsvaror med mera - visar 

Nyblom hur bilder av författare i media tidigt blev centrala för framväxten av ”författaren som 

celebritet”.8  

              Mer sentida studieobjekt finns i essäsamlingen Författaren som kändis (2011), där Torbjörn 

Forslid och Anders Ohlsson analyserar författaren som mediefenomen under 2000-talet genom 

samtida författare som Kristina Lugn, Jan Guillou och Björn Ranelid och dessas offentliga 

framträdanden och mediestrategier. De har också fördjupat analysen i form av monografin 

Fenomenet Björn Ranelid. Anders Ohlsson har också utgivit Läst genom kameralinsen – studier i 

filmiserad svensk roman (1998), vari studeras processen kring hur ett antal svenska romaner blivit 

film och vad detta inneburit för berättelserna.  

         Studier av författare på film innebär i en mening per definition att studera författaren i 

offentligheten. Filmerna är ju tänkta att visas för publik och gå ut i de offentligheter där fiktion 

																																																								
8	Nyblom, Andreas. Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige, Stockholm, Atlantis, 
2008.	
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konsumeras. Samtidigt som alla författarporträtt på film i den meningen är ”offentliga”, är det 

givetvis inte bara de offentliga aspekterna av författarrollen inom fiktionens ram som kan studeras.  

         Analyser av det specifika ämnet ”författare på film” är dock än så länge ovanliga i Sverige. 

Ett av de få exempel jag hittat är ett stycke i ett kapitel i nämnda Författaren som Kändis. I studien 

”Selma Lagerlöf som TV” analyseras tre olika TV-satsningar som sändes av SVT 2008 i samband 

med 150-årsjubileet av Lagerlöfs födelse, varav en är det fiktiva juldramat Selma. Forslid och 

Ohlsson fokuserar här på skildringen av Lagerlöfs privatliv samt hur dramat togs emot när det 

sändes. De intresserar sig också särskilt för förhållandet mellan dramat och den biografiska 

personen.  

         I min C-uppsats ”Sanningens hjältar. Författarrollens funktion i SVT:s juldramer August och 

Selma” (2012) undersöker jag, utifrån modeller och perspektiv hos Northrop Frye9 respektive 

Michel Foucault, hur författare inom ramen för ett filmnarrativ kan användas för att bryta och 

utmana hierarkier vilka övriga karaktärer begränsas av.10 

       Även om min uppsats skiljer sig från Forslid och Ohlssons i bemärkelsen att den intresserar 

sig för generella författarroller snarare än specifika individer, har dessa båda svenska bidrag till 

området det gemensamt att de utgår från filmer baserade på historiska personers liv. Någon 

svensk studie helt fokuserad på fiktiva författare på film finns mig veterligen inte, och inte heller 

någon bredare studie av biografiskt baserade författarfiktioner. Internationellt finns dock ett antal 

insatser som mer specifikt fokuserar filmens bilder av författare.   

      Det första större bidraget till fältet är mig veterligen Kirsten Netzows Schriftstellerfilme från 

2005. Netzow menar i förordet till sin studie att författare som huvudrollsinnehavare på film 

blivit allt vanligare på senare tid.11 Vilka egenskaper författaren tillskrivs och vilken roll denne 

spelar i handlingen är centralt i Netzows analyser, men också hur den kreativa processen skildras i 

termer av filmtekniska grepp för att fånga författarens psykologi såväl som vägen från idé till 

litterärt verk. Två av de filmer Netzow diskuterar, Swimming Pool och Basic Instinct, har kvinnliga 

deckarförfattare som huvudpersoner medan de andra två, Barton Fink och Adaptation, handlar om 

manliga filmmanusförfattare. Detta är dock inte ett medvetet val, menar hon, utan beror på att de 

fyra olika filmerna representerar lika många typer av filmisk författarskildring. Filmerna är alltså 

																																																								
9 Frye, Northrop, ”Historical Criticism: Theory of Modes”, Anatomy of Criticism, Princeton University Press, Princeton och 
Oxford, 1990 (1957), s. 33. 

10 Setterwall Klingert, Amanda, ”Sanningens hjältar”, C-uppsats, Uppsala Universitet, 2012. 
11 Netzow, Kirsten, Schriftstellerfilme, Berlin: Autorenhaus Verlag, 2005, s 8.	
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mest att betrakta som exempel när Netzow skisserar och närmar sig för ämnet övergripande 

forskningsfrågor.  

 

Welche Rolle wird dem Autor im jeweiligen Film zugeteilt? Können bestimmte Konflikte und Probleme durch die 

Bezetzung mit der Figur eines Schriftstellers besser erklärt werden, eher überzeugen? Funktioniert die Handlung 

anders mit einem Schriftsteller als Charakter?12 

 

Även frågan om författarideal tangeras, och Netzow talar, liksom många andra, om 

författargestalten som en modern ”hjälte” (Held), inte i renodlat positiv bemärkelse utan som en 

kämpande protagonist, som har ”allt att vinna eller förlora”.13 Netzows teoretiska ramverk har 

dock inte sin tyngdpunkt i ideal eller i sociologiska perspektiv på författare på film. Istället ligger 

fokus på skildringar av skapande- och skrivprocesser. De artefakter som associeras med skrivande 

är centrala, liksom förekomst och utseende hos återkommande, förväntade scenerier. Sådant som 

ordbehandlare, skrivbord, papper, och hur författare som använder sådana verktyg beter sig, är 

en central del i bilden av rollen när den förekommer i fiktion. Samtidigt innebär även ”skrivande” 

och ”kreativ process” mer än det faktiska nedtecknandet, understryker Netzow. Till exempel 

beskrivs skildringar av skrivkramp och av erfarenheten att ”sälja ut sig”, men också av olika sätt 

att skildra författarens inspiration och visa för tittaren hur idéer uppkommer, bearbetas och 

förvandlas till verk. Netzow talar om författarens process från informationsintag till färdig bok 

via flera steg, och beskriver denna process med verktyg från bland annat psykoanalysen. Utöver 

studierna i Schriftstellerfilme har Kirsten Netzow också sammanställt en överskådlig lista på filmer 

som innehåller författare i bärande roller. Listan innefattar filmer från ett antal länder, men har 

tonvikt på brittiska, amerikanska och tyska verk. Idag finns denna lista på författarfilmer som en 

pågående databas, med många aktiva bidragsgivare.14 Mer om de verktyg Netzow presenterar för 

analys av författare på film finns nedan i kapitel 2.2.  

       Marius Nobachs magisteruppsats Der Schriftsteller als filmischer Protagonist im Zeitalter der 

Postmoderne (2009) stöder sig delvis på Netzow. Även här analyseras fyra anglosaxiska långfilmer 

varav tre har en fiktiv författare som huvudkaraktär.15 Här finns dock från början en mer 

avgränsad ambition: att undersöka hur postmoderna teorier som Barthes ”författarens död” 

avspeglas och används i den filmiska skildringen av författare. Det kan handla om sådant som att 

																																																								
12 Netzow 2005, s 10. 
13 Ibid s 14, ”Auch ein Held kan alles gewinnen oder verlieren”.  
14 http://www.schriftstellerfilme.de (vilken dock nu tyvärr tycks ligga nere eller ha flyttat). 
15 Nobach, Marius, Der Schriftsteller als filmischer Protagonist im Zeitalter der Postmoderne, GRIN Verlag: Köln, 2009. 
De filmer som analyseras är Providence, Naked Lunch, Barton Fink samt Shakespeare in Love. 
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relationen mellan verk och verklighet osäkras och problematiseras, att författaren ifrågasätter sin 

egen makt och roll, psykisk stress och sjukdom, ett fragmentariserat berättande som kräver 

mycket av tittaren, eller helt enkelt att ett modernt kulturlandskap skildras kritiskt utifrån dess 

påverkan på författare som yrkesgrupp. Det kan också handla om att nyare författarroller, 

hämtade från en viss tids litteratursamhälle, placeras i en annan tids på ett anakronistiskt sätt så 

att en författarroll i förhållande till samhället skapas som aldrig funnits.16 

        Den hittills största satsningen på studier av författare på film är nämnda antologin The Writer 

on Film – Screening Literary Authorship (2013). Här ryms fjorton texter av forskare från flera länder, 

verksamma inom många olika fält. Utgångspunkten för antologin är den våg av filmer med 

författare i fokus som svept över främst den anglosaxiska världen under de senaste 20 åren, i de 

flesta fall så kallade biopics, alltså fiktiva porträtt av historiska personer. Judith Buchanan, 

initiativtagaren till projektet, tycker sig se en trend där historiska, redan berömda författare blir 

föremål för dessa filmbiografiska men fiktiva skildringar som en del i en modern 

kanoniseringsprocess. William Shakespeare, Jane Austen, Virginia Woolf, Iris Murdoch, Sylvia 

Plath, Truman Capote, Beatrix Potter och John Keats är bara en bråkdel av alla författare som 

nyligen porträtterats på film. Även om denna specifika filmvåg hade kunnat uppta en egen 

antologi hade man bredare ambitioner. Som Buchanan skriver i inledningen ”Image, Story, 

Desire – The Writer on Film”: ”This phenomenon prompts a re-examination of the long and 

varied history of cinematic engagements with authorial creativity”.17 Liksom Netzow är Buchanan 

intresserad inte minst av skildringar av den litterära processen.  

 

What cultural and commercial agendas are evidenced through cinema’s compulsive return not just to 

literary material, (whose story is well logged in adaptation studies) but, specifically, to literary process 

(whose story is significantly less so)? […] how do filmmakers attempt to catch the teasingly inaccessible 

processes of a literary imagination at work? Are the mechanisms by which thought takes shape and 

finds articulation in written form amenable to on-screen interpretation?  

 
De återkommande skildringarna av författare i arbete kan alltså i sig på något plan ses som tecken 

på visa “kulturella och kommersiella agendor”. Vilka dessa är, och vad de innebär i detalj, varierar 

givetvis med tiden och beroende på fokus. Buchanans breda grundfrågor tangerar allt från 

författarideal till omständigheter kring utgivning. 

																																																								
16 Nobach, Marius. Der Schriftsteller als Filmischer protagonist im Zeitalter der Postmoderne. Eine Analyse ausgewählter Filme. Universität zu 
Köln, GRIN verlag für akademische Texte, Köln/Norderstedt, 2009, s. 82 f.	
17 Buchanan, 2013, s 4. 
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What views of inspiration, muses, redrafting and publication have films taken? To what theoretical (and 

affective) versions of literary authorship, of reading and of literary interpretation has cinema 

subscribed in different national industries, in different periods and at the hands of different 

filmmakers?”18  

 

De deltagande forskarnas olika bakgrund och utgångspunkter gör antologin varierad i såväl 

metod som urval och teori: alltifrån litteraturvetenskapliga grundverktyg som diskursanalys och 

biografisk forskning till teorier hämtade från genusvetenskap, teatervetenskap, filmvetenskap och 

psykologi finns representerade. Inte bara senare tiders författarporträtt diskuteras heller, utan 

också verk från tidigare i filmhistorien, med början i den första kända skildringen av en författare 

på film, Shakespeare writing Julius Caesar från 1907. Antologin rymmer därtill studier som behandlar 

alltifrån författares kärleksliv och narrativa troper kring manliga poeter till olika värderingar kring 

geniidealet på film. Flera av dessa studier återkommer jag till i analyskapitlen.  

      Slutligen är självklart också studier av film som inte specifikt tar upp just författarroller 

relevanta på andra sätt i mina analyser. Den typen av teori beskrivs närmare i kapitel 2.2. 

 

1.3. Val, urval och avgränsningar 
 
Finns det möjlighet att göra sådana här studier även i Sverige? Finns en motsvarande historia – 

och nutid - med filmiska författarporträtt här? Absolut. Under det inledande arbetet med den här 

uppsatsen var avsikten att inkludera ett betydligt större urval filmer. Mot denna bakgrund, i 

kombination med det faktum att studier av författare på film är få i Sverige och gällande svensk 

film, har just urvalsprocessen och förarbetet till den här studien utgjort en väsentlig del av arbetet. 

Jag har sökt upp och på olika sätt kategoriserat uppåt ett femtiotal filmer från 1900-talets samtliga 

decennier, framsökta med hjälp av Svensk Filmdatabas19. Min sökning utgick från ord som 

”författare”, ”bok”, ”förlag”, ”förläggare”, ”poet” och många andra relaterade begrepp. I det 

urval som följde inkluderade jag författare inom olika genrer och platser i karriären, inklusive 

sådana som inte var publicerade vid filmens början och vissa som heller inte blev det inom dess 

ram. I sådana filmer var istället kampen för att få sitt verk läst, tryckt eller uppskattat central, 

något som enligt kriterierna ovan givetvis kvalificerar personen som relevant i termer av identitet 

																																																								
18 Buchanan, 2013, s 4. 
19 www.svenskfilmdatabas.se . Svensk Filmdatabas är en digital kunskapsbas om svensk film som drivs av Svenska Filminstitutet. 
Databasen baseras på det äldre standardverket Svensk Filmografi, innehåller samtliga filmer som haft biopremiär i Sverige och är 
kvalitetssäkrad av experter.  
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och syssla. Jag har också inkluderat filmer i alla upptänkliga genrer. Det hela blev ett stort 

grundmaterial som växte långt utanför ramen ”masteruppsats”.  

         Även om jag i slutändan valde en kvalitativ analys har arbetet visat att ett brett material, i 

många filmgenrer och med olika sorters författargestalter, finns i den svenska filmhistorien. 

Komedier, thrillers, drama och biopics har varit vanligt under olika perioder och har utvecklat 

egna troper och återkommande handlingselement kring författare. Författares kärleksliv, 

skrivande och professionella kval, offentliga roller, lögner och strider med och mot olika ideal, 

förväntningar och aktörer inom branschen är alltihop sådant som film i Sverige, precis som i 

andra länder, har intresserat sig för redan från början. Ett sammandrag av hur denna specifika 

filmhistoria skulle kunna skisseras har jag samlat i en bilaga till den här uppsatsen, kapitel 7.1. 

       Den här föreliggande uppsatsen är en kondensering av några av de frågor jag anser vara mest 

centrala att ställa till den här typen av fiktioner. Dessa perspektiv – som alltså utkristalliserat sig 

under det långa arbetet med det större materialet – appliceras tillsammans med befintlig forskning 

på området, på ett material bestående av fem filmer. Filmerna är från olika tider – en från 1917, 

en från 1931, en från 1953, en från 2001 och en från 2014, och de är därmed relaterade till olika 

faser av svensk bokmarknads och filmindustris historia.  

        Urvalet kan motiveras utifrån flera olika aspekter. Dels kan de ses som först en inledande 

presentation och därefter två ”par” filmer, där det förra speglar ett tidsspann under 

nittonhundratalet, det andra ett annat under 2000-talet. De fiktiva författarnas böcker 

representerar också ett ganska brett spann av genrer. Thomas Graals bästa film (1917) handlar om 

skrivkramp, försenad leverans av och sedan inspiration till ett filmmanus. En kärleksnatt vid 

Öresund (1931) handlar om processer kring en förment autofiktion – som egentligen är en helt 

fiktiv romantisk äventyrsroman. Vi tre debutera (1953) skildrar dramat kring hur tre diktsamlingar 

blir en. Känd från TV (2001) rör sig kring utgivningen av en ”djuplodande kriminalroman” med 

samhällskritiskt budskap. Kärlek Deluxe (2014), slutligen, följer tre olika författare med vardera 

flera aktuella böcker: här ryms både chicklit, avancerade idéromanbyggen, pretentiös förment 

autofiktion och hemliga pseudonym-deckare. 

   Utöver denna genremässiga bredd har jag försökt att uppnå någon form av balans rörande 

könsfördelning och miljö. Studien inleds med en film om en manlig författare. Därefter följer en 

om en kvinnlig (som möjligen kan ses som två) följt av en om två manliga och en kvinnlig. Sedan 

följer en om en manlig författare (som möjligen kan ses som två), och slutligen en om två 

kvinnliga och en manlig författare. Också förläggarnas fördelning är ganska jämn i 

genusbemärkelse: i de tidiga filmerna är de män, i de senare kvinnor. Att tre av fem filmer 
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utspelar sig huvudsakligen i Stockholm är mer en konsekvens av branschens koncentration än 

något annat. Jag har dock medvetet valt att ha med åtminstone någon film som bryter mönstret. 

Det är för övrigt viktigt att påpeka att ingen av filmerna har alla centrala scener förlagda i 

stadsmiljö. Samtliga filmer i urvalet skildrar också i någon mening ett bredare kulturellt fält än det 

specifikt litterära: utövare av såväl musik, teater och dans som TV och journalistik förekommer 

också.  

Alla filmerna har fokus på relationer i någon mening – kärleksrelationer, vänskapsrelationer och 

professionella relationer är centrala för handlingen i samtliga. Även om tidigare studier har 

noterat och reflekterat kring ”tendensen att förvandla författare till älskare”20, liksom kring idéer 

om författares sociala problem och särart i allmänhet21, rör sig flertalet av dem ändå kring filmer 

där skrivprocesser på ett eller annat sätt står i fokus. Även i studier av andra typer av 

författarfilmer dominerar detta som perspektiv: skrivprocessen står i fokus för forskarens intresse 

även i fall då den inte gör det i filmhandlingen.22   

     Jag lägger tvärtom fokus på relationer och sociologiska perspektiv i analyserna, och har därför 

valt fem filmer som alla, vid sidan av kreativitet, också aktivt skildrar både privata relationer och 

de professionella sociala sammanhangen kring författaren. Inte för att sociologiska studier skulle 

vara omöjliga att göra kring filmer som mest kretsar kring kreativa processer – Marius Nobachs 

marxistiskt präglade analys av den klaustrofobiska skrivkrampsskildringen Barton Fink visar att det 

går utmärkt. Men för den typ av kvalitativa detaljanalyser jag vill göra är det en fördel att filmerna 

skildrar många roller och funktioner i det litterära systemet som tydliga individer - inte bara som 

olika stödfunktioner till författarrollen utan i egen rätt. De filmer jag valt skildrar för övrigt inte 

bara ”författarens professionella och privata relationer”, även om man kunde kalla det så – de 

skildrar också förlagsvärlden, bokbranschen och kulturella fält.  

     Även om det går att få ut mycket sociologiskt material även ur författarfilmer där övriga 

branschroller på ytan tycks perifera, är det rimligt att i den här studien utgå från material där de 

snarare är centrala. Det är heller inte en slump att två av de utvalda filmerna – Vi tre debutera och 

Kärlek Deluxe - innehåller tre författargestalter vardera med intensiva relationer sinsemellan. Att 

dessa analyser är mer omfattande än övriga är medvetet, och syftar just till att fånga fler aspekter 

av dessa relationer. Inte minst ger dessa tydligt uppdukade och rollsatta bilder av kulturella fält 

																																																								
20 Cartmell, Deborah, ”Becoming Jane in screen adaptations of Austen’s fiction”, i The Writer on Film, 2013, s 161. 
21 Netzow, 2005, s 12 ff. 
22 Ett exempel på detta är Kirsten Netzows studie av Basic Instinct, där hon lanserar konceptet ’Schreiben ohne zu schreiben’, (s 
82).	
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möjlighet att undersöka skildringar av bokbranschen som helhet, hur litterära system byggs som 

fiktiva världar, och hur litteratursociologiska modeller kan appliceras på film. 

      Att jag valt att fokusera på de genrekonventioner som Marklund samlar under begreppet 

”relationsfilmer” – uppdelat i relationsdramer och relationskomedier – har flera skäl. Dels är de 

vanliga och populära, dels använder de andra typer av narrativa konventioner än de filmer jag 

analyserade i min C-uppsats. August och Selma i filmerna med samma namn var lågmimetiska i 

vissa scener, men också ansvarstyngda sanningssägare på en samhällsscen där de placerades över 

andra karaktärer i grad. I relationsfilmer råder ofta någorlunda jämlika förhållanden i mimetisk 

bemärkelse – publiken måste kunna identifiera sig med karaktärerna.23 Även här förs diskussioner 

om yrket och rollen, men med andra medel som jag är intresserad av att titta närmare på.  

     Avslutningsvis några ord om metod: jag har sett var och en av de fem filmerna minst två 

gånger. Jag har också, helt eller delvis, sett åtskilliga andra filmer med författartematik under 

arbetet. Samtliga filmer som refereras i uppsatsen listas i bilaga 7.2. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre huvuddelar. Den första delen innehåller detta kapitel samt en 

genomgång av de teorier och analysmodeller som är centrala för uppsatsen. I kapitel 2, ”Ingångar 

och verktyg”, görs en kort genomgång av författaryrkets och författarrollernas historia samt av 

olika befintliga sätt att inom forskningen dela in författarkollektivet. Jag går också igenom 

centrala idéer som ofta kopplas till gruppen. Sedan skisseras några viktiga begrepp och 

analysverktyg ur befintlig forskning om författare på film, varefter fem grundläggande perspektiv 

på filmer med författare i stora roller presenteras.  

      Den andra huvuddelen av uppsatsen, ”Analyser”, innehåller tre kapitel (kap 3-5) av vilka det 

första närstuderar en film och de övriga två filmer vardera med de fem perspektiven som grund. 

Uppsatsens tredje och sista del innehåller en slutdiskussion, kapitel 6, som samlar de frågor och 

perspektiv analyserna byggt på till en förståelse av hur de aktuella filmerna kan ge oss kunskap 

om hur litteratursamhället kan skildras i svenska relationsfilmer och hur dessa skildringar kan 

tolkas. Slutligen finns som bilaga en kort historik över författarskildringar i svensk film. 

	
	
	
	

																																																								
23 Marklund, Anders. Upplevelser av svensk film, En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-2000, Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Lunds Universitet, Lund, 2004, s 91 ff. 
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2. Ingångar och verktyg 
 
2.1 Ingångar 
 

Vad är en författare? Foucaults berömda essä från 1969 med denna titel utgår från ett citat av 

Samuel Beckett: ”Vad spelar det för roll vem som talar?”24 Foucault menar att idén om 

författaren påverkar tolkningen av litterära verk alltför mycket, och skisserar möjligheter till att 

”utplåna” idén om författaren ur förståelsen av texten. Till samma tradition hör också Barthes 

drastiskt formulerade idé om ”författarens död”. Att vilja få bort författargestalten från 

texttolkningens område är begripligt, och forskningen rörde sig under 1900-talet delvis bort från 

den litteraturhistoriska grundtanken att förståelse av en text förutsätter kännedom om 

författarens biografi. Att avsändaren till en text skulle kunna ”dö”, i betydelsen ses som 

meningslös, är lockande för att den är så långt från verkligheten. Författaren som gestalt har varit 

i högsta grad levande under flera sekel, som verktyg och ram för texttolkning men framförallt, 

och allt mer, som en gestalt i offentligheten. Beundrad eller misstänkliggjord, mytologiserad eller 

föraktad har han eller hon varit omöjlig att komma förbi.  

        För att förstå något om ”författare” räcker det alltså inte att syssla med litterära verk. Det är 

förstås en grundläggande insikt inom litteratursociologin. En allt viktigare del av det arbete och 

liv som går under beteckningen uppstår och består nämligen på andra arenor. Det handlar om 

offentlig närvaro, strategier och beteende. Det handlar om marknadsföring men också om idén 

att en röst, som förvisso får utlopp i texter, också förkroppsligas av en person, och går att 

komma åt genom att möta denna person.25 Idag agerar dessutom författare på större och 

snabbare arenor, i fler media och med fler roller än någonsin tidigare. De sitter i TV-soffor och 

står på scener, bloggar, publicerar sig i tidningar och på sociala medier. Framträdanden, 

läsarkontakt och en aktiv roll i media är närmast förväntat, varför förståelse av dessa situationer 

är central för att förstå författarrollens utveckling idag och i framtiden.26  

 

2.1.a Historia och ideal  
 

Frågan om vem som är författare och vad som är en bra författare har diskuterats i århundraden.  

																																																								
24 Foucault, Michel. ”Vad är en författare?” i Modern litteraturteori del 2, Entzenberg & Hansson (red), 1993, s 329 ff. (Urspr. 
”Qu’est-ce qu’un auteur?” i Bulletin de la Societé francaise de Philosophie, Juillet-Septembre, 1969). 
25 Forslid, Torbjörn och Ohlsson, Anders, Författaren som kändis, Malmö: Roos & Tegnér, 2011, s 15 ff. 
26 Forslid och Ohlsson, 2011, s 40 ff samt Steiner, Ann, Litteraturen i mediesamhället, Lund: Studentlitteratur, 2015, s 28.	
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     Många försök att teckna historien om de skrivandes roll börjar i medelhavsområdet för ett par 

tusen år sedan. I det antika Grekland fanns verskunniga, rapsoder, vars roll har tolkats som att 

komma ihåg och framföra redan välkända berättelser, såsom historier om gudar och hjältar eller 

sedelärande fabler, ofta på vers eller till sång. Att vara framgångsrik inom detta yrke handlade 

troligen inte om att vara innehållsmässigt unik, utan om inlevelse och framträdande. Uppgiften 

var att memorera och föra vidare verk vars upphov sällan var känt.27 Att denna till stor del 

muntliga kultur kring berättelser kan ses som ursprunget till dagens litteratur har visats av bland 

andra Walter Ong.28 En besläktad roll hade de skriv- och verskunniga vid hov och andra 

maktinstitutioner, även i Sverige, vilka långt in i den tidigmoderna perioden hade till uppgift att 

dels underhålla med äldre verk och skildringar av aktuella händelser, dels skildra hovets och inte 

minst härskarnas liv i smickrande ordalag. Just den typen av verksamhet var länge, även i Sverige, 

en viktig inkomstkälla för många som producerade skönlitteratur.29 I Sverige utvecklades denna 

relation mellan makten och skönlitteraturen sedan gradvis till vad Bo Bennich-Björkman kallar en 

”ämbetsförfattare”. Denna benämning avser en historisk verklighet där många av de som skrev 

skönlitterärt samtidigt hade ett offentligt ämbete, som möjliggjorde och finansierade skrivandet.30 

Inkomsterna från försäljning av själva verken var ofta mycket små eller obefintliga.31  

      Under artonhundratalet skedde stora samhällsförändringar som på olika sätt bidrog till att 

omstöpa författarrollen. Ökad läskunnighet hos allmänheten i kombination med ny teknik för 

tryck och distribution skapade en massmarknad för litteratur. Plötsligt var det möjligt att helt eller 

delvis försörja sig på att skriva. I och med att vissa författare på detta sätt frigjordes från den 

direkta kopplingen till maktinstitutionerna, går vi in i en ny fas av vad man kan kalla den svenska 

socioekonomiska författarhistorien: marknadsförfattarens. Denna person sålde sina verk på en 

marknad. Läsarna, den bokköpande allmänheten, blev det nya inflytande vars åsikter många 

skrivande måste anpassa sig till för att kunna försörja sig. Tanken att skrivandet är, eller bör vara, 

ett sätt att försörja sig är en idé som fortfarande är inflytelserik.  

       Från och med början av 1900-talet har den dock, åtminstone i Sverige, konkurrens av 

ytterligare en ekonomisk modell. Denna byggde på idén att författarnas beroende av den breda 

publikens smak kunde leda till anpassning, ängslighet och sämre texter. För att hjälpa verkligt 

djuplodande litteratur att växa fram skulle staten därför se till att vissa utvalda författare slapp 
																																																								
27 Steiner, 2015, s 46. 
28 Ong, Walter, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, New York: Routledge, 2002 (1982). På svenska Muntlig och skriftlig 
kultur, Anthropos, 1991. 
29 Bennich-Björkman, Bo: ”Författarkarriär och litteraturfunktion i det äldre svenska samhället”, s 352. 
Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle, red. Svedjedal och Furuland, Studentlitteratur, 1997, s 346 ff, 350.  
30 Bennich-Björkman, Bo, 1997, s 347. 
31 Ibid, s 352. 
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tänka på att få sina verk sålda: deras skrivande skulle få stöd oberoende av detta. Härmed går vi in 

i den tredje fasen i de svenska författarnas ekonomiska historia: stipendieförfattarens. I Sverige 

fanns under större delen av 1900-talet ett system där vissa författare mottog statligt stöd i sådan 

omfattning att de helt eller delvis kunde strunta i hur marknaden mottog deras verk. Ändå fanns 

idealet att de skulle vara ”fria”, varför de i praktiken kunde bli vad Li Bennich-Björkman kallat 

Statsstödda samhällskritiker32. Samtidigt är det viktigt att understryka att den stora majoriteten av alla 

som skrev aldrig kom i åtnjutande av sådana medel eller kunde ha en sådan roll.  

    Dessa tre grundläggande finansieringslösningar för författare – ämbetet, marknaden och 

stipendier - är faser i en historisk utveckling, varav åtminstone en, ämbetsförfattaren, idag är i 

stort sett passerad. Utvecklingen handlar på ett ekonomiskt plan om författaryrkets 

professionalisering, om att bli fristående och på ett eller annat vis försörja sig inom ramen för sitt 

”yrke” – åtminstone på deltid.33 Försörjning är dock bara en av de faktorer som påverkat 

författares villkor genom historien. Minst lika viktigt för rollens utveckling är de idealbilder och 

idéer som förknippats med den. Som konstateras i beskrivningen av profilområdet FIFFI måste 

”egenskapen att vara ”författare” […] definieras utifrån skribentens egen syn på den egna 

verksamheten, liksom efter omvärldens mottagande och förväntningar.” Detta är grundläggande 

för att förstå och beskriva såväl individuella författarskap som författarkårens villkor och 

utveckling i stort. En tydlig och tidig förändring i synen på författarens identitet och uppgift 

definieras av Bo Bennich-Björkman som övergången från fokus på stil till fokus på budskap.  

 

Kärnan i det ursprungliga vitterhetsbegreppet var konsten att uttrycka något väl. […] Det var inte de idéer, de 

attityder, som vältalaren förmedlade, som gav honom [författaren] hans profil. Det var det mästerskap med vilket han 

uttryckte idéerna och attityderna. Men senare, låt oss säga under romantiken mot slutet av 1700-talet och under 1800-

talet, kom kärnan i begreppet vitterhet eller skönlitteratur att omdefinieras att gälla förmågan att avslöja de djupaste 

sanningarna om människan, samhället och världen. Tyngdpunkten i begreppet försköts till att gälla budskap i stället för 

medium, till att gälla djupsinne eller samhällskritik i stället för stilens mästerskap. Och det är denna 1800-talsidé om 

skönlitteratur som 1900-talsförfattaren är uppammad i och formad efter.34 

 

Från att ha handlat om en stilmässig skicklighet övergår alltså gradvis författarens roll till att 

formulera ”de djupaste sanningarna om människan, samhället och världen”.   

Redan i denna sammanfattning ryms vad man kan kalla några grundläggande författarideal. 

Sådana ideal handlar i förlängningen om hur författaren betraktas, men börjar i vad verken anses 

																																																								
32 Bennich Björkman, Li, Statsstödda samhällskritiker. Författarautonomi och statsstyrning i Sverige, Stockholm: Tidens Förlag, 1991. 
33 https://www.littvet.uu.se/forskning/avdelningen-for-litteratursociologi/profilomraden/fiffi/profilomradesbeskrivning/ 
34	Bennich-Björkman, Bo, 1997, s 347.	
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innehålla och syfta till. En författare som säger ”de djupaste sanningarna” är, per definition, i 

någon mån skild från andra människor. Hen blir en sorts budbärare, en upphöjd gestalt. Detta 

ideal har en stark koppling till uppfattningar om författaren som person: en världsfrånvänd, 

begåvad själ som ser mer än andra. Denna idé om en särskild människotyp bygger på den dubbla 

tanken om ”begåvning” - en särskild och överlägsen fallenhet för skapande – ofta också att detta 

är ett kall, en nödvändighet som bygger på ”inspiration”. Idén – geniidealet - har applicerats på de 

flesta konstnärliga yrkesgrupper under de senaste seklen. Inte minst gäller det idén om 

inspirationen – att författaren eller konstnären får sina idéer spontant och plötsligt på ett sätt som 

är obegripligt för andra människor, som inte ”är” författare eller konstnärer. Tidiga berömda 

gestalter som Goethe bidrog till att definitivt koppla diktaren till idén om geniet. 

     Geniidealet är dock inte det enda sätt på vilket sanningsbegreppet har en djup relation till 

författarrollen. Att säga ”de djupaste sanningarna om människan” kan vara till intet förpliktigande 

i bemärkelsen politiskt harmlöst. Detsamma gäller dock inte för den som ska säga sanningar om 

samhället. När författarens frikopplade roll från maktapparat såväl som - enligt idealet - vanliga 

sociala hierarkier, började bli en del av det allmänna medvetandet grodde också tanken att 

författaren i kraft av sin frihet hade ett ansvar för att kritiskt skildra just makten.     

     I takt med 1800-talets tekniska och politiska samhällsutveckling började författare av många 

ses som en sanningssägare i den meningen att de förväntades lyfta sociala orättvisor till ytan. 

Eftersom de dels kunde genomskåda samhällsstrukturer, dels förväntades stå delvis utanför dem, 

fanns en unik möjlighet för sådana författare att vara kompromisslösa. Idén skapade bilden av en 

sanningssägare som kan sägas vara det dominerande idealet såväl för verksamma inom 

arbetarlitteraturen som i utvecklingen av den moderna journalistrollen. Den här typen av 

författarideal kan sägas motsvara vad Li Bennich-Björkman kallar budskapsförfattare.35 Vid sidan 

av idén om geniet som säger sanningar på inre plan finns alltså en tanke om författaren som en 

representant för folket, någon som utnyttjar sin fria position i samhället till att skildra det och 

kanske därmed förbättra det. Båda sorterna kan betraktas som idealbilder. De ”brödskrivande” 

författarna, de som skrev ”bara för pengar”, fick däremot tidigt låg status.36 Samtidigt som de 

med pengar från skrivandet blev mer oberoende och också kunde vara populära i sin samtid, 

kunde de föraktas för sin strävan efter att underhålla och ta hänsyn till vad som sålde.  

      ”Där budskapsförfattaren talar om trohet mot sig själv och sin person talar 

populärförfattaren om trohet mot publiken. Nyckelordet för budskapslitteraturen är autonomi, 

																																																								
35 Bennich-Björkman, Li, 1990, s 17 ff. 
36 Steiner, 2015, s 43. 
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medan det för underhållningslitteraturen blir anpassning.”37 Denna roll, marknadsförfattarens, 

kopplad till underhållningsförfattarens, är alltså inte att betrakta som ett ”ideal” i moralisk 

bemärkelse. Ändå är det en variant av en fri författarroll, skild från forna tiders villkor inte minst i 

den ekonomiska friheten. Denna avgörande skillnad i livsvillkor, inte minst för många kvinnor, 

som skapades under 1800-talet gör att marknadsförfattarens tillvaro trots allt bör nämnas bland 

författaridealen – inte i termer av status eller moral, men i termer av (i det här fallet ekonomiskt) 

handlingsutrymme. Men för att författaren på riktigt skulle vara ”fri” kunde hen inte vara 

beroende av vare sig härskares åsikter eller publikens. Denna insikt var bakgrunden till 

utvecklingen av de stödsystem som skildras ovan. Inom ramen för denna försörjningsmodell 

förstärktes ytterligare ett möjligt ideal, eller en självbild – författaren som skriver för skrivandets 

egen skull. Man kan, om man så vill, tala om ytterligare en association mellan författarrollen och 

sanningsbegreppet. En författare som varken, likt geniet, skriver för att ”avslöja djupa sanningar” 

men inte heller, som budskapsförfattaren, använder författarskapet som medel för att förändra 

samhället. För denna tredje typ är skrivandet istället ett mål i sig, ett självändamål rentav. Man kan 

kalla positionen ”l art pour l art”38 – konst för konstens skull. Det ligger nära till hands att koppla 

denna författartyp till smalare genrer och till att skriva för de insatta. Viktigare än att nå en stor 

läsande allmänhet är här att utveckla och flytta gränserna för hur skönlitteratur kan se ut. Denna 

ambition kan förstås finnas hos författare med alla möjliga typer av försörjning, och de flesta stod 

också utanför författarstödsystemen. Samtidigt har detta system sannolikt påverkat bilden av 

författare som en priviligierad yrkesgrupp. Det gav alltså, kan man säga, utöver de befintliga 

ytterligare ett lager till den allmänna bilden av författarens position som något utanför den vanliga 

världen.39        

       

 2.1.b Indelning av författargruppen 

 

Ett vanligt grundsystem för indelning av författarkollektivet, accepterat och använt såväl av 

läsare, kritiker och förlag som av många författare själva, baseras på genrer. Författare betraktas, 

och tituleras i offentligheten, ofta som representanter för den form de valt för sina verk. Även 

om det alltid har varit vanligt att många författare i praktiken skapar i fler än en genre, eller 

																																																								
37 Bennich Björkman, Li, 1990, s 18. 
38 Se t ex Ahlberg, Alf, ”Diktaren och livssynen” i Dikten, diktaren och samhället, Alf Ahlberg (red), Stockholm: Albert Bonniers 
förlag, 1935, s 18 (för vilken detta är en nidbild, en ”kvasiförnäm esteticism”). Se även Gedin, David, Fältets herrar, 2004, 
Stockholm, Symposion, s 17. 
39 Steiner, 2015, s 43 ff. samt Bennich-Björkman, Bo, 1997, s 352. 
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blandar genreelement, är det också en sedan länge accepterad tanke att vilken formgenre en 

person väljer att skriva i, i viss mån avgör hens identitet och författarroll. Man grupperar 

fortfarande utifrån de antika formgenrerna lyrik och dramatik, så att den som skriver poesi är 

”poet”, den som skriver för scen ”dramatiker” och så vidare.  

         Det är betydligt mer komplicerat med den vanligaste typen av författare: den som skriver 

epik, eller som det kallas idag: romanförfattaren. Denna grupp är den största, såväl i verklighet 

som i fiktion, och samtidigt den mest svårdefinierade. Delvis beror det på genrens inbyggda 

oklarhet: en ”roman” kan definitionsmässigt vara i stort sett vad som helst, något som i 

förlängningen innebär att människor med vitt skilda estetiska mål och medel kan kallas 

romanförfattare. Romanen har också under 1900-talet fått hög status, vilket lett till att många 

också vill använda epitetet. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att ordet ”författare” ofta 

slarvigt likställs med att skriva just romaner. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte alltid 

varit så. Tvärtom: under en lång tid var just romangenren misskänd som ”lägre” eller mer banal 

”tillfälleslitteratur”.40  

       Att gruppera och koda berättelser utifrån idén om genre handlar för övrigt idag om betydligt 

mer än den äldre indelningen i formgenrer. Genre, betonar Ann Steiner i översiktsverket 

Litteraturen i mediesamhället, är helt olika saker beroende på om man betraktar det från 

litteraturvetenskapligt håll eller från branschens. Å ena sidan är genre ”en fråga om litterära 

konventioner, värderingar, social placering, stilistik med mera” men för förlag och bokhandel en 

kategorisering som syftar till att definiera kundgrupper, designa omslag och hitta 

försäljningskanaler 41. Ett teoretiskt komplext begrepp å ena sidan och å den andra ett verktyg för 

förpackning och marknadsföring – något som på djupet definierar en berättelse eller något yttre 

som tillhör paratexten. De ytterligare genrer Steiner talar om är ofta subgenrer till 

epiken/romanen, och avser sådana kodningar som ”fantasy”, ”thriller”, ”science fiction” och 

”chick lit”.42 Idag påverkar, utöver de grundläggande formgenrerna, även dessa subgenrer till 

romanformen synen på författarna till verken. En författare till en chicklitbok, en deckare eller en 

fantasyroman är inte, i mångas ögon, riktigt detsamma som någon som skrivit en ”klassisk 

roman”, en sådan som inte anses tillhöra någon undergenre.  

      Ytterligare två samtida indelningar av författargruppen står Torbjörn Forslid och Anders 

Ohlsson respektive Ann Steiner för. Forslid och Ohlsson ställer i ”Författaren som Kändis” från 
																																																								
40 Von Platen, Magnus, ”Romanföraktet. En genres väg till prestige” i Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle, red Furuland 
och Svedjedal, 1997, s 492. 
41 Steiner, 2015, s 118. 
42 Steiner, Litteraturen i mediesamhället, 2015, s 118 samt Steiner, ”Klassiker, fantasy och sanna berättelser – marknadens 
genrebeteckningar”, Ord och Bild, nr 3 2010. 
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2011 upp vad de kallar ”en svensk litterär celebritetstypologi” med tre huvudtyper.43 Indelningen 

är baserad på Joe Morans Star Authors men anpassad till svenska förhållanden. Den syftar inte till 

att appliceras på samtliga personer som kan kallas författare, utan endast de som också kan 

betraktas som ”celebriteter”, det vill säga är i någon bemärkelse kända som författare och har en 

roll i offentligheten. Författare måste enligt Forslid och Ohlssons definition för att kallas 

celebriteter inneha ett visst mått av massmedialt och kommersiellt kapital vid sidan av det litterära 

och kulturella. I den första kategorin, exemplifierad med Kristina Lugn och PO Enquist, har 

författaren ett högt mått av samtliga dessa former av kapital. Hen anses ”finkulturell” och är inte 

utesluten från det som kallas ”parnassen”, men kan samtidigt delta i sammanhang långt utanför 

denna och förekomma i tv-soffor och på löpsedlar. I den andra kategorin, exemplifierad av 

Camilla Läckberg och Denise Rudberg, har författaren litet eller inget kulturellt kapital i 

traditionell bemärkelse men uppväger detta med ett stort kommersiellt eller massmedialt sådant. 

Mellan dessa kategorier finns, menar Forslid och Ohlsson, en tredje, bestående av författare som 

”kombinerar kvalitet inom en viss litterär genre med en auktoritativ position inom ett annat 

verksamhetsområde”44. Typen exemplifieras med Jan Guillou, Liza Marklund och Leif GW 

Persson, vilka samtliga skriver i populära genrer och är parallellt aktiva inom andra yrken.  

       Ann Steiner ställer i Litteraturen i mediesamhället från 2015 upp en författartypologi med sex 

underrubriker. Hon talar om dem som ”ett antal roller som författare medvetet eller omedvetet 

kan inta eller kanske till och med mot sin vilja hamna i”.45 Rubrikerna ”Etablerade författare”, 

”Stjärnförfattare”, ”Erkända och midlist”, ”Utgivna” samt ”Framtida författare?” är tänkta att 

dela in författarkollektivet utifrån kriterierna försäljningssiffror, medialt genomslag, kritik och 

recensioner, litterära priser samt internationell lansering. Steiner understryker att indelningen 

syftar till att kunna kartlägga skillnader mellan grupper, avseende sådant som ”positioner, 

möjligheter och begränsningar för det kreativa skrivandet”, och att det inte är säkert att en enskild 

individ enkelt går att kategorisera utifrån den. Det kan också mycket väl vara så att en specifik 

författare går att placera in i två eller flera av dessa grupper samtidigt. Man skulle kunna hävda att 

Steiner fokuserar på ackumulation av kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital för att dela upp 

gruppen. Men i den sjätte delen beskriver Steiner ett ideal: ”Författaren som romantiskt geni”. 

Hon resonerar kring genibegreppet, sanningsidén och även ”outsidern” som figur: en, menar 

																																																								
43 Forslid och Ohlsson, 2011, s 50. 
44 Ibid. 
45 Steiner, 2015, s 29 ff. 
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hon, manligt kodad idé som inte sällan är poet och vars motsats föreställs vara en, kanske 

kvinnlig, brödskrivare.46 

        Som framgår ovan baseras många befintliga indelningar inte på varken en enda typ av 

kriterium (såsom ekonomiska förutsättningar, antal publicerade verk eller dylikt), eller på försök 

att få med så många möjliga överlappande perspektiv som möjligt. Istället görs indelningar där 

vissa kategorier bygger på ekonomiska villkor, andra på självbild, ideal eller omgivningens bild, 

medan ytterligare några baseras i genrebegreppet.  

     Det är därför viktigt att vara medveten om att medan dessa indelningar, begrepp och 

kategorier kan vara användbara analysverktyg, är ingen av dem absolut. Mina analyser bygger på 

tidigare indelningar och kunskap, men lägger större vikt vid möjliga kombinationer av perspektiv 

än vid att fästa sådana perspektiv vid varandra i fasta lägen eller typer.  

 

2.1.c Litterära system, läsare och idén om högt och lågt  

  

     I varje berättelse där författarskap och skrivande spelar roll finns, i någon bemärkelse, också 

en skildring av ett litterärt system. Det kan vara så att vissa centrala platser finns i handlingen, 

som också har en funktion inom fältet: ett förlag, en tidning, ett bibliotek – eller ett skrivbord. 

Det kan också vara i form av samtal, en förläggares närvaro, ekonomiska villkor som blir tydliga, 

eller bara bilder och ideal författaren själv bär på. På film kan till exempel representanter för kritik 

eller publik finnas med, ofta skildras relationen mellan förläggare och författare, och ibland 

förekommer flera författare som påverkar varandra. I vissa filmer överlappar också flera 

kulturella fält varandra – till exempel kan TV-mediet vara centralt, författaren umgås med 

bildkonstnärer eller musiker, eller teatern vara en viktig mötesplats i handlingen.  

      Inom litteratursociologin finns många olika sätt att beskriva litterära system. Klassiska 

modeller handlar om sådant som litterära kretslopp, roller och funktioner i litteratursamhället och 

om överföringar av olika typer av kapital. 

      Vissa grundläggande byggstenar återkommer och går inte att komma förbi: böcker skrivs, 

trycks, förläggs och redigeras, marknadsförs, distribueras, läses och diskuteras, både av 

recensenter och allmänhet. På alla dessa platser finns roller eller personer, utförs arbete och 

tillförs åsikter och idéer. Varje bok har i någon mening en sådan linje, men ingår samtidigt i ett 

nät av andra böckers och idéers processer och linjer. I den klassiska antologin Litteratursociologi 

																																																								
46 Steiner, 2015, s 43. 
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från 1997 ägnas ett antal av artiklarna åt modeller för att försöka fånga dessa system, och senare 

verk har bidragit med fler. Fokus kan till exempel läggas på flöden mellan institutioner, som hos 

Lars Furuland47, på kommunikativa relationer, som hos Robert Darnton48, på funktioner som hos 

Svedjedal49, eller på idén om skilda men överlappande kretslopp, som hos Hans Hertel50. Det 

handlar dock alltid om att på ett eller annat sätt skildra vad som händer i de sociala och 

professionella sammanhangen kring litteraturproduktion. Även sådana beskrivningar av 

kulturvärlden eller offentligheten, som inte rakt ut kallas just ”modeller” kan för övrigt ibland 

fungera som sådana: till exempel Habermas klassiska idé om en samlad ”borgerlig offentlighet”. 

Den försöker inte fånga alla delar av det litterära systemet, men beskriver de platser där böcker 

och deras idéer läses, sprids, diskuteras och värderas. Givetvis är även Bourdieus system med 

kapitalutbyte inom kulturella fält central. Inte minst för att det, till skillnad från de flesta andra 

modeller, försöker komma åt psykologiska och värderingsmässiga aspekter av bokbranschen. 

Detta är förstås viktigt inte minst i fall där litteraturssamhället ska skildras, som på film. Som 

kommer att visas är en mycket central del i dessa skildringar relationen mellan författare och 

förläggare - en mytomspunnen arbetsrelation omgärdad av föreställningar, av ideal och - inte 

minst - nidbilder.51  

      En annan viktig del i litterära system är förstås läsarna - eller publiken, allmänheten eller vad 

man väljer att kalla dem. Dessa finns i slutänden av de modeller där bokproduktionen skildras 

som linjär, medan de i andra är ett av flera centrum i komplicerade kretslopp och både mottagare 

och avsändare av impulser. Medvetenhet om ”vad publiken vill ha” har dock alltid varit viktigt 

för branschen. Dels av ekonomiska skäl, förstås, men dessutom är idén om publiken, som 

argument och föreställning, inte sällan central i idébyggen kring såväl författarideal som kring 

litteraturens syfte. Idén om publiken, eller läsaren, kan användas som argument eller kapital, men 

kan också ses som en relation. Som Friedrich Schegel skrev i Kritische Fragmente (1797): 

”Somliga talar om publiken som om den vore någon man hade ätit middag med...” […] ”Vem är 

denna publik? – Publik är inte alls något ting, utan en tanke, ett postulat, som kyrka.”52 

Ibland kan många läsare vara en medalj – ibland kan fel sorts läsare eller fel antal läsare tolkas 

som motsatsen. Ibland är folkets gunst ett tecken på att författaren säger ”sanningen” – i andra 

fall kan en sådan författare tolkas som en feg publikfriare. Idén om läsaren är också starkt 
																																																								
47 Furuland, Lars, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält” i Litteratursociologi, 1997, s 40-41. 
48 Darnton, Robert, artikel i Book History, 1982, på svenska i Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter, red. Margareta Björkman, Lund 
1998. 
49 Svedjedal, Johan, The literary web, Avdelningen för litteratursociologi samt Kungliga Biblioteket, Stockholm, 2000, s 130-132. 
50 Hertel, Hans, ”Boken i mediesymbiosens tid”, i Litteratursociologi, 1997, s 207. 
51 Svedjedal, Johan, Författare och förläggare, Stockholm: Gidlunds, 1994, s 9.	
52 Schegel, Friedrich, Kritische Fragmente, 1797. 
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kopplad till bilden, eller modellen, ”högt/lågt” i litteraturen. När Horace Engdahl i 

inledningsanförandet till symposiet ”Högkultur som subkultur?” (2006) ska skissera vad som 

utmärkte idén om en äldre, hierarkisk ordning av kultur, gör han det i termer av olika 

läsarbeskrivningar.  

 

En flera hundra år gammal ordning förutsätter - eller förutsatte – att konsternas mest kvalificerade 

skapelser fordrar en kvalificerad, ”bildad” publik som mottagare och att den seriösa kommunikationen på 

hög nivå mellan stora konstnärer och äkta kännare är oändligt mycket värdefullare än den breda publikens 

enklare glädjestunder.53 

 
Med hjälp av ett antal starkt värdeladdade nyckelord skapas här en bild av en skarp 

gränsdragning, en dualism, där läsaren antingen är ”kvalificerad” och ”bildad” och kapabel till 

”seriös” kommunikation på ”hög nivå” eller tillhör den ”breda” publiken vars läsande utgörs av 

”enklare glädjestunder”. Utöver olika estetiska preferenser och författarideal kan föreställningar 

om högt och lågt alltså sägas vara kopplat till skilda föreställningar om läsarens upplevelse och 

drivkraft. Medan ”hög” eller ”god” litteratur förändrar eller utvecklar läsaren, och uppsöks av 

vana ”kännare”, antas ”låg” litteratur konsumeras endast som underhållning. Många frågor som 

diskuterats i detta och föregående kapitel, från författares avsikter och ideal till ekonomi, genrer 

och läsares upplevelser, grupperas också ofta i denna dualistiska föreställning: idén om antingen 

bröd eller budskap. Att de egentligen i princip skilda diskussionerna om försörjningssätt, 

författarideal och genre ofta alla utmynnar i detta säger något om föreställningens styrka.  

     Enligt Bourdieu kan man se det som att det, efter en period av kamp mellan formgenrer och 

utvecklingen av en modern författarroll, mot slutet av 1800-talet växte fram en ”dualistisk 

struktur”, där ”hierarkin mellan genrerna (och författarna) […] är nästan raka motsatsen till den 

hierarki som baserar sig på kommersiell framgång”.54  

        Av skäl som i grunden handlar om såväl ekonomi som samhällssyn, utkristalliserar sig idén 

om ett tudelat kulturliv. Å ena sidan genimyten – den benådade (manliga) konstnären, länge 

förbehållen utövare av vissa typer av litteratur. Å andra sidan de författare som uppenbart måste 

ta hänsyn till vad läsarna köpte. Att detta en gång innebär en frihet från mecenatsystemet, som 

Bennich-Björkman skildrat, spelar ingen roll då det jämförs med ett ekonomiskt otydligt ideal om 

																																																								
53 Engdahl, Horace. ”Högkultur som subkultur?” i Högkultur som subkultur? Inledande anföranden vid ett seminarium i Börssalen den 29 
mars 2006, Stockholm: Svenska Akademien och Norstedts Akademiska Förlag, 2006, s 9. 
54 Bourdieu, Pierre, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, Stockholm/Stehag, Symposion, 2000, s 180. 
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total frihet55. Att skriva för sin försörjning kopplades ofta till det ”triviala”, till hemlivet, 

familjelivet och vardagen, medan det ”fria” geniidealet med mer oklar försörjning associerades till 

den stora världens och samhällets frågor. Det förra associeras i ett brev från George Sand till 

Victor Hugo (i Engdahls översättning) med att både tvingas ”bry sig om de vanliga läsarna och 

deras föreställningsvärld” och med ett ”bokmarknadens inferno”.56 Att skilja på ”brödskriveri” 

och idén om riktig litteratur har varit strategiskt viktigt för vissa grupper inom 

litteratursamhället57, men är också ett uttryck för en upplevelse av att en del populär litteratur 

handlade om oviktiga saker. Som Johan Svedjedal visat i Författare och förläggare har det genom 

historien ofta varit kvinnor som kopplats till så kallad triviallitteratur eller brödlitteratur.58 Det är 

dock inte bara genrer förknippade med en ”kvinnlig” värld - som romantik - som stämplats som 

triviala, utan också de flesta andra populära genrer. Populärt betyder i detta sammanhang verk 

som säljer bra och/eller sprids brett, men begreppet har också koppling till genrer som deckare, 

science fiction, äventyrsberättelser och skräck. 

     Modellen med det som kallas ”populära kretslopp” är en variant av den uppdelningen, men 

innehåller bara just föreställningen om en skiljelinje och inte idén om en hierarki mellan 

kategorierna.  

    Att vilja ge bilden av en litterär hierarki kan för författare, enligt Bourdieu, ses som en 

karriärstrategi bland andra. Inte nödvändigtvis grundad så mycket i egen övertygelse om 

hierarkins rättfärdighet som i insikt om hur denna bild kan gagna ens egna verk och position.  

Denna prosaiska – eller cyniska - dimension av Bourdieu har kritiker. Som Engdahl, som ser ett 

värde i det system Bourdieu med sin forskning ”hällde frätande syra” på.59 Denna position är inte 

bara ett försvar för viss specifik litteratur och dess plats och värde, utan för idén om ett system 

som sätter viss litteratur över annan. Man skulle kunna kalla denna idé det hierarkiska synsättet, 

besläktad men inte identisk med idén om dualismen.  

    Dessa synsätt dyker upp i ständigt nya former längs konfliktlinjer i det offentliga samtalet, och 

kan också fortfarande vara levande i vissa författares självbild. Den hierarkiska idén och den 

dualistiska idén kan - liksom Habermas, Bourdieu och de andra – på ett plan ses som modeller. 

Med det perspektivet avdramatiseras de värderingsmässigt, och syftar helt enkelt på ett antagande: 

om vi antar att det är en grundläggande tanke hos de flesta aktörer inom ett litterärt system, att 

verk och personer kan grupperas i antingen ”smalt” eller ”brett” och/eller att de kan placeras in 
																																																								
55 Se t ex Bennich Björkman, Bo, 1997, s 346.  
56 Engdahl, 2006, s 14. 
57 Bourdieu, 2000, s 183 bl a. 
58 Svedjedal, 1994, s 77. 
59 Engdahl, 2006, s 14. 
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på en hierarkisk värdeskala med ”fint” i ena änden och ”fult” i den andra – då är detta en 

föreställning som kommer att prägla detta system. Samma sak gäller om sådana föreställningar 

finns hos många av de som tar del av systemet utan att arbeta inom det: läsare, till exempel. Om 

de kombineras med flera verktyg är därmed de hierarkiska och dualistiska modellerna fortfarande 

användbara för att beskriva och förstå även dagens komplexa kulturlandskap.  

 

2.2. Verktyg 
 
Som nämndes i inledningen är syftet med den här uppsatsen att kombinera några perspektiv ur 

litteratursociologin med de insatser som gjorts för att studera författare på film. Det förstnämnda 

beskrivs ovan i kapitel 2.1, och jag har i forskningsöversikten i kapitel 1.2 skisserat det senare. 

Innan analyskapitlen vidtar skildras här nedan några centrala utgångspunkter gällande 

filmkonventioner – såväl hos författarfilmer som hos relationsfilmer – mer i detalj. Slutligen listas 

de fem perspektiv, baserade i allt detta, jag valt som ram för analyserna.  

 
2.2.a Genreelement och modus 
 
Den här uppsatsen, liksom alla analyser av författarfilmer, hanterar begreppet genre i (minst) två 

olika bemärkelser. Dels handlar det förstås om litteraturgenrer. Hur sådana kan förhålla sig till 

värderingar av författarskap har skisserats i kapitel 2.1 och är centralt för delar av min analys. 

Samtidigt är också genrebegreppet viktigt i en annan bemärkelse: filmgenrer. 

     Kirsten Netzow menar i Schriftstellerfilme att vissa typer av författare främst förekommer i vissa 

filmgenrer.60 Kriminalförfattare tenderar att placeras i kriminalfilmer, underhållningsförfattare i 

komedier och så vidare – alltså att den litteraturgenre protagonisten skriver inom ofta har en 

direkt avläsbar motsvarighet i genren hos det narrativ hen omges av. En sådan teori är både 

intressant och attraktiv, och den saknar inte grund. Dock kan författare i skilda genrer också 

förekomma i filmgenrer som inte alls ”matchar” deras litteraturgenre, något som kommer att 

visas i analyserna nedan.  

     Icke desto mindre är det relevant att benämna och studera filmgenretypiska element i de 

filmer som skildrar författare och litteraturbransch. Inte bara i syfte att relatera det till 

protagonistens verk, utan också för att förstå de bredare konventioner författaren placeras i. För 

att en sådan utgångspunkt ska vara möjlig måste dock först understrykas att filmgenrebegreppet, 
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liksom litteraturgenrebegreppet, inte är en gång för alla definierat samt att det opererar på flera 

plan.61 

      Ett exempel på en svensk litteraturvetenskaplig avhandling som resonerar grundligt kring 

filmgenrer är Anders Marklunds Upplevelser av svensk film – en kartläggning av genrer inom svensk film 

under åren 1985-2000 (2004). Avhandlingens fokus är åskådares (möjliga) upplevelser av 

filmhandlingar genom identifikation med deras huvudkaraktärer, framför allt kopplat till de 

genreelement filmen använder. Marklunds målsättning är att ”urskilja, analysera och beskriva 

grupper av filmer som erbjuder åskådaren likartade upplevelser”62 samt att ”se hur åskådare kan 

konstruera och kombinera upplevelser utifrån filmers uttrycksmedel”.63 Med dessa 

utgångspunkter appliceras identifikationsteori och psykologiskt inriktad filmvetenskap på 

hundratio svenska filmer, uppdelade i nio huvudsakliga genrer. Marklunds genreindelning är alltså 

inte bara ett sorteringsverktyg utan centralt för analysen på alla plan. Han understryker samtidigt 

att det, för att genrebegreppet ska vara användbart, handlar om att se de element (scenografi, 

tematik, känslolägen, karaktärer, situationer, m.m.) av vilka genrer är uppbyggda som enskilda 

byggstenar, och de sätt på vilka dessa kombineras som troper. 64 Genrer är inte ”…en fråga om 

speciella och exklusiva element, hur de än definieras, utan om exklusiva och speciella 

kombinationer och uttryck av element, om den exklusiva och speciella vikt som ges i en genre till 

element som den faktiskt delar med andra genrer.”65  

       Marklunds indelning – som alltså i första hand syftar på svensk film under de senaste 

decennierna – består av totalt nio olika huvudgenrer. ”Kriminalfilm”, ”kriminalkomedi”, 

”relationsfilm” (typ 1 och 2), ”igenkänningskomedi”, ”musikkomedi”, ”ungdomsfilm”, 

”barnfilm”, ”historiefilm” och ”annorlunda film”. Genrerna byggs upp dels av filmernas officiella 

beteckningar, marknadsföring och scenografi, men också och främst av mer svårfångade element 

i filmberättelsen. Ett sådant, som för Marklund och andra receptionsorienterade studier är 

centralt, är ”känslolägen”.66  

																																																								
61 Se till exempel Bordwell, David och Thompson, Kristin. Film Art: An Introduction, McGraw Hill, 2004, s 109, samt Altman, Rick, 
”Reuseable Packaging; generic products and the recycling process” i Refiguring American film genres, red Nick Browne, Kalifornien: 
University of Californa Press, 1998, s 4. 
62 Marklund, 2004, s 9. 
63 Marklund, 2004, s 10.	
64 Marklund, 2004, s 39. 
65 Neale, Stephen, Genre, London, 1980, s 23.	
66 Marklund, 2004, s 42. Forskningen har alltmer börjat förstå vikten av att i indelningar och analyser av film ta med åskådarens 
känslor i beräkningen, menar Marklund, något som är avgörande då det utan den aspekten kan vara svårt att förklara skillnaden 
mellan två filmer som på ytan innehåller liknande byggstenar. Två filmer kan till exempel båda innehålla mycket våld, en 
kärlekshistoria och ett mysterium, men ändå i allt väsentligt ”vara” totalt olika. Skillnaden ligger helt enkelt i hur åskådaren 
uppfattar situationerna, vilket i sin tur beror av hur dessa gestaltas för att framkalla vissa känslor. Det är därmed inte 
nödvändigtvis receptionsstudier det handlar om, utan ett sätt att analysera vilka medvetna grepp som gjorts i filmskapandet, i syfte att 
framkalla vissa känslor hos en tilltänkt åskådare. 
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      Ett sätt att dela in och analysera filmer utifrån sådana har presenterats av den danske 

forskaren Torben Grodal. Grodal menar att de känslolägen en film – eller annan 

fiktionsunderhållning – får publiken att hamna i (”simulera”) är en av de mest grundläggande 

faktorerna i dess konstruktion, och att indelning baserat på sådana grundkänslor därmed är 

relevant. Framför allt gäller detta klassiska ”känsloframkallande berättarmönster” som skräck, 

romans och komedi.67 

      Grodals system innehåller åtta olika sådana känslobaserade genretyper, vilka han benämner 

modus. Att särskilja modusbegreppet från traditionella genreindelningar är viktigt, då ett modus 

kan vara gemensamt för filmer inom vitt skilda marknadsföringsmässiga genrer och vice versa, 

men också då en film, som tydligt tillhör en viss genre ur marknadsföringens synvinkel, inom 

handlingens ram kan genomkorsas av flera känslomässiga modus och på så vis uppnå oväntade 

effekter. Till exempel kan typiska identifikationsmönster från ett tragiskt modus användas 

stundtals i en handling som annars mest befinner sig i komedins. 

     Marklund tar i sin genomgång framför allt fasta på de tre modus (av Grodals åtta) han funnit 

mest relevanta för svensk långfilm. Dessa är tragedi eller passiv melodrama, komisk fiktion samt det 

som kallas kanoniska berättelser.  

Ett melodrama är i grunden, med filmvetaren Linda Williams ord, ”en berättelse som skapar 

sympati för en hjälte som samtidigt är ett offer, och som leder till en höjdpunkt som medger att 

publiken, och vanligtvis andra karaktärer, inser karaktärens moraliska värde”.68 Rent melodrama 

har haft låg status ända sedan naturalismens genombrott, påpekar Marklund, vilket hänger 

samman med de grova verktyg med vilka moduset söker åskådarens sympati.69 Samtidigt är 

melodramatiska element i filmer som även använder andra modus fortfarande vanligt, och syftar till 

att framställa huvudkaraktären som till exempel rättfärdig och/eller som ett offer för det 

Marklund kallar ”överväldigande omständigheter”.70 

       Komisk fiktion som modus, å andra sidan, kan precis som melodrama bygga på att 

karaktärer utsätts för situationer de inte kan hantera. Men i detta modus byggs identifikationen så 

att den tilltänkta åskådaren istället för att delta i karaktärernas känslor ska kunna skratta åt dem. 

”I komedier måste karaktärer konstrueras så att publiken kan engageras i handlingen och 

samtidigt hindras från att bli involverad”.71 I vissa fiktioner ”hindras” åskådaren närmast konstant 

																																																								
67 Grodal, Torben, Moving Pictures: A New Theory of Film Genres, Feeelings, and Cognition, Oxford, 1997, s 161. 
68 Williams, Linda, ”Melodrama revised” i Refiguring American Film Genres: Theory and History, red Nick Browne, Berkeley, Los 
Angeles och London, 1998, s 58. (Marklunds översättning) 
69 Marklund, 2004, s 49. 
70 Ibid. 
71 Marklund, 2004, s 45. 
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från att identifiera sig med karaktärerna, eftersom dessa hela tiden utsätts för komiska situationer. 

Vanligare är dock att en fiktion med även andra moduselement, som ett drama, också innehåller 

”komiska parenteser” där identifikationen bryts för att sedan återupptas.72 Även motsatsen kan 

förekomma – allvarliga parenteser i övervägande komisk fiktion, ett grepp som ofta ses som 

tecken på hög kvalitet hos en komedi.73 

     Marklunds tredje modus, ”kanoniska berättelser”, avser det som också kallas ”klassiskt 

Hollywoodberättande”, en modern variant av sagans avgränsade form där en eller ett antal tydliga 

individer ska lösa ett specifikt problem eller uppnå bestämda mål. Som filmvetaren David 

Bordwell skriver i den grundtext Marklund också utgår från:  

”Den klassiska Hollywoodfilmen presenterar psykologiskt avgränsade individer som kämpar för 

att lösa ett tydligt problem eller för att uppnå bestämda mål. […] Den mest ’specificerade’ 

karaktären är vanligtvis huvudpersonen, som blir den främsta kausala agenten, den som svarar för 

berättandets avgränsningar, och det huvudsakliga objektet för publikens identifikation.”74 

       Grodals indelning i grundläggande berättelsetyper påminner mycket om, och bygger delvis 

på, Bordwells. Men medan Bordwell befinner sig i den konstruerande och i någon mån 

distributiva fasen av berättelsens livscykel, fokuserar alltså Grodal liksom Marklund istället på 

publikens (planerade) upplevelser. En central faktor i uppbyggnaden av ett visst känslomodus är 

från detta perspektiv just åskådarens identifikationsmöjlighet med fiktionens karaktärer genom 

känsloreaktioner, och i synnerhet då den karaktär Bordwell kallar ”den främsta kausala agenten”. 

(Jag använder i mina analyser framför allt det inom litteraturvetenskapen vanligare begreppet 

protagonist). I vissa modus kan det vara meningen, och möjligt, att åskådaren ”helt och hållet 

absorberas” (Grodal) in i denna karaktärs upplevelser och ”kan simulera hennes perception, 

kognition, känsel och känslor”.75 Är ingen identifikation med någon karaktär möjlig, blir det 

svårare att engagera sig i en berättelse. Oftast räcker det dock med att åskådaren ges ”förståelse 

för karaktärernas motivation och mål”.76 

     Grodals redogörelse har psykologisk tonvikt, påpekar Marklund, men den känslobaserade 

modusindelningen kan också användas i andra typer av analyser av filmberättelser. Marklunds 

syfte är bland annat att ”försöka få en vidare förståelse för hur olika modus uppnås i filmer och 

för hur de förmodas förhålla sig till rådande ideologier”.77 I min analys är modusbegreppet 

																																																								
72 Marklund, 2004, s 46. 
73 Purdie, Susan, Comedy: The Mastery of Discourse, New York, London etc, 1993, s 87. 	
74 Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, London, 1993 (1985), s 157. (översatt av Marklund).	
75 Marklund, 2004, s 44. 
76 Ibid. 
77 Marklund, 2004, s 43. 
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intressant just i termer av hur olika modus används för att uppnå vissa (känslo)effekter, koppla 

dessa till olika karaktärer, strukturer och delar av handlingen, och på så vis tala för vissa 

värderingar eller en viss sensmoral – det Marklund kallar ideologi. I den här studien innebär det 

sådant som författarideal och förhandlingar kring kulturellt kapital av olika slag, men också 

skildringen av litteratursamhället i stort.  

       Det är mot bakgrund av detta, samt att social status och förhandlingar kring litterärt värde är 

så centrala för den moderna författarrollen såväl i verklighet som i fiktion, som jag också delvis 

anknyter till en annan modell för indelning i modus, eller ”modes”. Northrop Fryes ”Theory of 

Modes” skapades 1957, och har, som andra indelningsmodeller, sina begränsningar. Med 

utgångspunkt i Aristoteles Poetiken fokuserar den på förhållandet mellan läsarens/åskådarens 

verklighet och den värld protagonisten bebor. Som Marklund påpekar har den tydliga likheter 

med Todorovs indelningsmodeller78. Men Fryes modell är intressant för att den laborerar med 

identifikation specifikt i termer av likheter och skillnader i möjligheter och status, något jag anser 

vara intressant just i analyser av författargestalter. 

      I min uppsats ”Sanningens hjältar”, som analyserade två TV-dramer med författare som 

protagonister, använde jag alltså denna för att komma åt just identifikationsmöjligheten och hur 

den förhåller sig till olika nivåer av såväl status som handlingsutrymme. Dessa nivåer är 

intressanta dels då de kan kopplas till olika författarideal och hur de värderas inom filmens ram, 

dels då dessa i sin tur kan indikera vilken ”ideologi” eller sensmoral – vilket budskap kring hur 

litteratursamhället är, respektive hur det borde bara - filmen som helhet förmedlar. Fryes teori 

bygger på tanken att berättelser skiljer sig åt beroende på om ”hjälten” värderas högre, lägre eller 

på samma nivå som läsaren. Detta kan verka omodernt, medger Frye, men behöver inte vara det 

om man inser att det inte handlar om moral, utan om handlingsutrymme: 

 
In literary fictions the plot consists of somebody doing something. The somebody, if an individual, is the hero, and 

the something he does or fails to do is what he can do, or could have done, on the level of the postulates made about 

him by the author and the consequent expectations of the audience. Fictions, therefore, may be classified, not 

morally, but by the hero ́s power of action, which may be greater than ours, less, or roughly the same. 79 

Frye urskiljer fem olika modus vilka bildar en nedåtgående hierarki baserad på hjältens 

förhållande till sin omgivning. På den första nivån är huvudpersonen överlägsen till sitt slag både i 

förhållande till andra karaktärer och till sin omgivning. Så är fallet exempelvis i gudaberättelser, en 

																																																								
78 Marklund, 2004, s 53. 
79 Frye, 1990 (1957), s 33. 
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historietyp som av Frye kategoriseras som en myt (myth). På nästa nivå är personen inte av ett 

annat slag, men väl överlägsen i grad i förhållande till både andra karaktärer och omgivning. 

Denna kategori berättelser innefattar till exempel folksagorna, som utspelar sig i en värld där de 

vanliga naturlagarna upphävts. Även om huvudpersonen är en människa, en dödlig, har den ofta 

övermänskliga förmågor, superkrafter, därtill. Denna nivå kallar Frye romans (romance). På den 

tredje nivån, den högmimetiska (high mimetic) är huvudpersonen överlägsen i grad till andra 

karaktärer men inte till sin omgivning. Denna person är en ledare, skriver Frye, som har 

”authority, passions, and powers of expression far greater than ours, but what he does is subject 

both to social criticism and to the order of nature”. Det är den vanliga typen av tragisk eller episk 

hjälteskildring. På nästa nivå, lågmimetisk (low mimetic), är huvudpersonen istället på samma nivå 

som läsaren och andra karaktärer. Så är fallet i realistisk fiktion och även mycket komedi – 

”hjälten” är alltså ingen hjälte i ordets upphöjande betydelse, utan någon att känna igen sig i. På 

den sista nivån, den ironiska (ironic), står huvudpersonen lägre än läsaren/tittaren och andra 

karaktärer. Detta behöver inte betyda att personen är dummare eller har lägre moral, utan helt 

enkelt att hens handlingsutrymme är begränsat så att läsaren får en känsla av att ”looking down 

on a scene of bondage, frustration, or absurdity”,
80

vilket leder till att personen framstår som 

löjlig. Man kan, i det specifika fallet med författarfilmer, sammanfatta användbarheten med Fryes 

modell som så: är författaren någon att identifiera sig med, någon att beundra, en halvgud eller 

tvärtom en löjlig figur som är lätt att se ned på? Hur förhåller sig dessa lägen till olika typer av 

kulturellt kapital, olika litteraturgenrer och olika författarmyter, och vad får det för konsekvenser? 

Det är viktigt att observera att modes/modus och mimetiska nivåer kan variera under loppet av 

en film, även gällande författargestalter, något jag visade i ”Sanningens hjältar”81. Det är alltså inte 

så att en karaktär i en film, författare eller ej, genomgående befinner sig i ett av Fryes modus. 

Tvärtom ger modellen möjlighet att analysera just hur status hos en karaktär skiftar i olika skeden 

av berättelsen, och hur detta kan kopplas till händelser av andra slag såväl som till åskådarens 

känslor. Jag menade i ”Sanningens hjältar” att författarens oklara klasstillhörighet och därmed 

sammanhängande sociala rörlighet var en förutsättning för författarrollens funktion i de filmer 

som studerades. Dessutom diskuterade jag möjligheten att just författare, av dessa skäl, var 

sällsynt väl lämpade som huvudpersoner i berättelser som behöver en flexibel huvudperson, en 

som kan skifta i mimetisk nivå från de högsta till de lägsta nivåerna inom ramen för samma film.                                                            
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          Även om Frye är noga med att definiera den relevanta statussymbolen som 

”handlingsutrymme” till skillnad från moral, och även om detta är intressant inte minst i relation 

till författarrollens hävdvunna koppling till idéer om ”frihet” (se ovan), är det förstås inte så att 

detta är den enda relevanta statustypen i filmanalys. Många filmer rör sig trots allt inom ramen för 

vad som kan kallas traditionella sagor, eller ”Hollywoodberättelser”, där den klassiska linjen med 

en persons strävan efter ett mål, vilken utmynnar i antingen framgång eller misslyckande med att 

uppnå målet, bildar bas för allt som händer inom handlingen.82 Otidsenligt eller ej går det inte att 

komma ifrån att i sådana berättelser ”hjältens” sociala status, auktoritet och moral, lika mycket 

som handlingsutrymme ibland är avgörande. Inte minst kan en karaktärs moral i relation till 

handlingsutrymme vara betecknande för vissa genrer, något också Marklund tar upp. Om till 

exempel en person vars moral åskådaren till fullo kan identifiera sig med hamnar i en situation 

med litet handlingsutrymme kan en klassiskt tragisk, eller melodramatisk, situation uppstå.83 Det 

kan i vissa fall innebära att personen blir en ”tragisk hjälte”, men samma situation kan också, i ett 

ironiskt modus, istället skapa distans till huvudpersonen och göra denne komisk. Skrattet och den 

komiska situationen som medel är ytterst centralt i många typer av berättelser, inte bara de som 

profileras som komedier. Och det är inte bara lågstatuspersoner som försätts i komiska 

situationer – det gör även ”hjältar” (protagonister) som med Fryes begrepp i den specifika 

situationen är ”fångade i absurda lägen” med begränsat handlingsutrymme. I sådana lägen, som 

kan ses som ”pauser” i berättandet, kan åskådaren för att undvika att själv dras ned i det absurda  

tvingas att tillfälligt bryta identifikationen med en karaktär för att kunna skratta åt denne. Den 

komiska situationen skapar distans, vilket Marklund kallar ett ”skrattavstånd till verkligheten”.84          

        Som nämndes i inledningen är den här uppsatsen huvudsakligen fokuserad på filmer som 

benämns relationsfilmer i Marklunds system. ”Det gemensamma för dessa filmer”, menar 

Marklund, ”och det som skiljer dem från andra genrer, är att praktiskt taget inget annat av vikt 

äger rum i dem än att förhållanden mellan de centrala karaktärerna är stadda i förändring”.85 

Relationsfilmer kan enligt Marklund delas in i två huvudsakliga varianter, då ”skillnader i 

känsloläge är betydelsefullt även inom den omfattande gruppen relationsfilmer, så betydelsefullt 

att man ofta talar om två undergrupper i form av relationsdramer och relationskomedier”.86 

”Filmerna tillhör olika modus, söker uppnå olika stämningar. En relationskomedi söker efter 
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situationens komiska innehåll, ett relationsdrama lyfter fram något tragiskt eller 

melodramatiskt.”87 Det är samtidigt dessa skillnader, menar Marklund, som ändå gör det 

intressant att studera relationsfilmer tillsammans som grupp. Deras olika sätt att hantera vissa 

företeelser ger en rik och varierad bild av dessa och därmed av ”samtidens inställning till 

mänskliga relationers problem och glädjeämnen”.88  

      Alla relationsfilmer bygger dels, menar Marklund, på att åskådaren kan känna igen sig. De ska 

därmed i någon mån motsvara den tilltänkta publikens egen värld och vardag. Samtidigt avviker 

dessa filmer från ”livets mest vardagliga situationer”, något som dock ”beror mindre på 

ämnesvalet än på behovet att skapa dramatiskt intressanta berättelser. Det brukar förväntas att 

biobesökare för en stund vill se något annat än sin vardag”.89 Marklund menar också att det, när 

en film utspelar sig i en värld som tycks lik åskådarens, denna ”måste finna förbindelselänkar 

mellan de olika världarna, länkar som tydliggör vari skillnaderna består. Dessa förbindelselänkar 

kallas för tillgänglighetsrelationer eller, enklare, tillgänglighet”.90 Just denna kombination av något 

välbekant och något främmande, något som åskådaren kan känna igen sig i och något helt annat, 

är kännetecknande för relationsfilmer, menar Marklund, som sammanfattar det under rubriken 

”inte alltför främmande”. Genom att diskutera både relationsdramer och relationskomedier (samt 

komiska element i dramer, allvarliga i komedier och de relationsfilmer som pendlar mellan 

modusen) och deras olika sätt att ”främmandegöra verkligheten”91 vill Marklund också ”finna den 

igenkännbara bakgrund som filmerna utgår ifrån”.92 Denna handlar inte bara om relationen 

mellan en ny fiktion och åskådarens egen vardag, utan också om förväntningar baserade på genre. 

Med den brittiske filmvetaren Tom Ryalls ord: 

 

Varje enskild åskådare som ställs inför en genrefilm har redan lärt in en rad föreställningar om 

genresystemet och har en uppfattning om den ’värld’ som är underförstådd i varje genre med dess 

karakteristiska ikonografi, konventionella situationer, och rollgalleri. Han eller hon kommer att läsa filmen 

mot bakgrunden av en ’förväntningshorisont’ som stammar från kritik och journalistik i skilda medier, 
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marknadsföring och PR och från minnen av tidigare filmer som är tillräckligt lika för att styra formandet 

av förväntningshorisonten.93 

 

Sammantaget är modus, genre och modeller som Fryes, Grodals och Marklunds användbara i 

analyser av hur bilder av författare i olika modus kan inspirera allt från sympati och identifikation 

till löje till dyrkan samt hur detta, i kombination med genrespecifika grepp, kan motsvara de 

känslor och grader av identifikation olika typer av huvudpersoner väcker hos åskådaren. Detta i 

sin tur är avgörande för vilka bilder av författare och det litterära systemet åskådaren slutligen tar 

med sig.  

 
2.2.b. Troper och begrepp 
 
Vid sidan av litteratursociologiska modeller och resonemang samt genreforskning som Marklunds 

hämtar jag verktyg och begrepp till mina analyser från befintlig forskning om författare på film. 

Kirsten Netzow talar i Schriftstellerfilme om författargestalten som en modern ”hjälte” (Held), inte i 

renodlat positiv bemärkelse utan som en kämpande protagonist, som har ”allt att vinna eller 

förlora”.94 För Netzow är hjältebegreppet dock bara ett av flera centrala sätt att beskriva 

författares roll i fiktionen. Några andra är ”samlare” (Sammler), ”resande” (Reisender) och 

”präst” (Priester).95 Ur det första perspektivet ses författare som ”näringssamlare” som tar upp 

och ordnar världen omkring sig och förvandlar den till berättelser. I det andra är de människor 

som förflyttar sig från plats till plats och har en fri position – betraktare och möjliggörare. I det 

tredje fallet beskrivs de som uttolkare av kollektiva erfarenheter till den grad att de blir en typ av 

själasörjare som, med Jungs ord, kan dyrkas som ”beinahe vergöttlichte Hohepriester des 

kollektiven Unbewussten.”96  

        Netzow har dock ingen ambition att skapa en författartypologi i termer av antingen-eller. 

Dessa begrepp syftar helt enkelt till att hitta mönster och bilder för att beskriva typiska 

författarroller i fiktion, med stöd i ideal och myter men också i såväl dramaturgisk som 

psykologisk kunskap. Som sådana fungerar de väl, anser jag: den ”resande” författaren kan 

kopplas till idén om autonomi och frihet, medan författaren som ”samlare” handlar om 

informationsinhämtning, något som kan ske i kreativitetens och fantasins (eller lögnens) selektiva 

																																																								
93 Ryall, Tom: ”Genre and Hollywood”, Oxford Guide to Film Studies, s 336. 
94 Netzow, 2005, s 14, ”Auch ein Held kan alles gewinnen oder verlieren”.  
95 Ibid s 12 – 17. 
96 Jung citerad i Neumann, Künstlermythen, 1986, s 211. 
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och omvandlande tecken97 men som också är en vital del i bilden av ”sanningssägarens” 

inhämtning av information inför ett senare spridande av den. Även bilden av ”prästen” – en 

andlig ledare – kan kopplas till sanningssägaridealet, men då snarare i termer av det geni som ska 

säga ”de djupaste sanningarna” än en politisk samhällsförändrare. Som nämndes i kapitel 1.2 är 

också skildringar av författares kreativa processer centrala i Netzows analyser. Bland annat 

använder hon psykiatern Silvano Arietis modell där den kreativa processen kan indelas i fyra 

faser: preparation, inkubation, illumination respektive elaboration.98 Den första fasen innebär att 

konstnären/författaren får en idé eller ett intryck, då ”ett vetenskapligt, konstnärligt eller aktuellt 

problem väcker konstnärens uppmärksamhet och utlöser en, ibland mångårig, 

produktionsprocess”. Den andra fasen innebär en undermedveten, eller delvis omedveten, 

bearbetning av detta intryck, och den tredje en insikt om vad som ska skapas och hur. Inte förrän 

i den sista fasen inleds det konkreta skrivandet/skapandet – den delen av produktionen som syns. 

Det vill säga som ofta syns, men inte alltid i direkt mening. 

    I analysen av Basic Instinct noterar Netzow att filmen inte innehåller en enda konkret skrivscen. 

Tittaren förstår att kreativa processer pågår inom författaren Katherine Tramell, men ser henne 

aldrig anteckna något. Att det ändå framgår att en bok produceras under filmens gång, genom 

olika typer av gestaltning (kulminerande i att man ser den färdiga boken vid filmens slut) är ett 

filmiskt grepp som Netzow benämner Schreiben ohne zu Schreiben (”att skriva utan att skriva”).99  

      I analysen av Adaptation försöker Netzow slutligen fånga konventionen att skildra ett fiktivt 

verk i ett annat fiktivt verk. Handlingen kretsar kring filmmanusförfattaren Charlie Kaufman och 

hans arbete med att omvandla – adaptera - en bok till film. Filmen är, menar Netzow, ett ovanligt 

tydligt exempel på hur ett fiktivt verk inom ramen för en films likaledes fiktiva ramverk kan 

operera på flera psykologiska och handlingsmässiga nivåer. Dubbelexponeringen är sällan så 

uppenbar som i Adaptation (där även filmmanusförfattarens öden och äventyr med att skriva 

manuset syns på duken), men konceptet att låta fiktionerna speglas i varandra är inte unikt. 

Netzow kallar detta fenomen för ”Spiegelung im Spiegelung”100 – en berättelse som speglar sig i 

en annan. Vanligen i författarfilmer är dessa ”inomverk” böcker, men det kan också vara 

filmmanus, pjäser eller dikter. I mina analyser kallar jag fenomenet spegling eller ’mise en 

abyme’.101 

																																																								
97 Netzow, 2005, s 13. 
98 Ibid, s 18. 
99 Netzow, 2005, s 82.	
100 Ibid, s 68. 
101 En tidig användning av detta begrepp finns hos André Gidé. Hur det idag kan användas inom litteratur- konst och filmteori 
beskrivs t ex i Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, Anders, Epikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999, s 80-82. 
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I antologin The Writer on Film ryms en mängd olika teorier, metoder, utgångspunkter och 

begreppsapparater, med de gemensamt att många av dem försöker hitta återkommande mönster i 

författarfilmer. Med Buchanans ord: ”[I]t is the cumulative effect of these recurring shots across 

films that generates a sense of consoling familiarity and of a visual terrain reassuringly easy to 

navigate for the generically attuned spectator”.102 Exempel på sådana mönster är de troper och 

traditioner som skapas när man på film ska skildra den fysiska skrivakten. Det finns, som 

Buchanan påpekar, ett skimmer, ett ”visual appeal” i idén om den klassiska skrivkammaren, som 

författarfilmer ofta i en eller annan form återskapar. 

 
“Literary biopics make a feature of shots that lovingly fête the writing process. We are familiar with 

aestheticized views of desk, quill, parchment, inkpot, typewriter, the writer in a moment of meditative 
pause, the evocatively personal oddities that adorn the space of writing, the view from the window as a 
reflective space that feeds the imaginative process.”103 

 
Vid sidan av bilder av kreativa processer, och de värderingar dessa bär med sig, har Buchanans 

ingångar till författarroller på film rubrikerna ”Imagining the author” respektive ”Desiring the 

author”, det vill säga att föreställa sig eller fantisera om respektive att åtrå författaren. Det 

förstnämnda tangerar på många sätt frågan om vilka författarideal som sprids i film. 

    I analyserna använder jag också resonemang från flera andra av antologins texter, vilka med 

sina olika perspektiv belyser olika aspekter av författarroller, ideal, filmiska konventioner och inte 

minst agendan, eller sensmoralen, i en film som helhet.  

     Särskilt kan nämnas tre studier. Två av dem undersöker hur författare ”könas” på film genom 

att klassiska kvinno- respektive mansroller ställs i konflikt med författarskapet i sig. I texten 

”Here’s the story of my career: The woman writer on film” skisserar Sonia Haiduc hur olika 

myter om skrivande kvinnor används i film och hur kvinnligt kodade författargestalter förhandlar 

sitt skrivande i förhållande till andra krav. I den andra studien på temat, ”’Mad, bad and 

dangerous to know’: the male poet in Sylvia (2003) and The Edge of Love (2008)” spårar Siân Harris 

bilden av den destruktive manlige poeten tillbaka till Lord Byron och undersöker hur Ted 

Hughes i Sylvia och Dylan Thomas i The Edge of Love på olika sätt kompenserar för det 

”omanliga” poetyrket och anpassas till filmiska troper för manligt beteende. 

      I ämnet ”författares kärleksrelationer” är ytterligare två studier relevanta: Andrew Higsons 

“Brit-lit biopics, 1990-2010” respektive Julian Norths “Romantic genius on screen: Jane 

																																																								
102 Buchanan, 2013, s 6. 
103 Buchanan, 2013, s 5. 
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Campions Bright Star (2009) and Julien Temple’s Pandaemonium (2000)”. Higsons text är en analys 

av den filmvåg som gav upphov till projektet ”The writer on film” – och uppmärksammar hur 

central en tillagd kärlekshistoria ofta är för filmiska författarporträtt. Bland annat visas hur en 

kärlekshistoria ofta placeras i centrum av författarnas liv i syfte att locka både en 

medelklasspublik på jakt efter det ”litterära” och en bredare publik med intresse för romantiskt 

drama och komedi. För den senare sorten, understryker Higson, är sannolikt det faktum att 

huvudpersonen är just författare sekundärt medan det för den förstnämnda är centralt.104 

      Julian North undersöker i sin studie två filmer utifrån hur geniidealet sätts i förhållande till 

relationer. North menar att Temple i sina porträtt av Wordsworth och Coleridge i Pandaemonium 

sätter skrivandet i konflikt med ett fungerande privatliv, medan Campion i Bright Star framställer 

Keats’ relation med Fanny Brawne som något i full harmoni med hans skapande. Detta leder till 

frågor om genimytens – och i förlängningen verkens - drag av, och relation till, individualism 

kontra gemenskap.105  

 

2.2.c Fem perspektiv på författarfilmer 

 

De fem perspektiven nedan är ett försök att samla ovan beskriven forsknings frågeställningar och 

verktyg på ett sådant sätt att de blir konkret användbara i analyser av författare på film. Det första 

och det sista perspektivet är indelade i två delar vardera, vilket syftar till att skilja på övergripande 

och något mer specifika aspekter. 

 

1. Omgivningar 
 

A. Hur skildras den omgivande vär lden? Finns samhällsproblem eller begränsande 

strukturer? Hur ser för fat tarens ro l l  i  samhäl le t  ut, och hur ser författaren på det 

samhälle hen lever i?  

 

Detta perspektiv fokuserar på hur den omgivande världen skildras och hur författaren relaterar 

till den. Att låta en karaktär uppleva hur ett system – natural environment i Fryes termer – behandlar 

den är också ett mycket effektivt sätt att skildra detta system. Författares väg genom en 

filmhandling är inte sällan också ett sätt att belysa det samhälle som skildras, genom rollens 

																																																								
104 Higson, Andrew, ‘Brit-lit biopics, 1990-2010’, i The Writer on Film, 2013, s 109. 
105 North, Julian. ‘Romantic genius on screen: Jane Campions Bright Star (2009) and Julien Temple’s Pandaemonium (2000)’ i The 
Writer on Film, 2013, s 82-83. 
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rörlighet, handlingsutrymme (eller brist på sådant) men också kopplat till idéer om ansvaret att 

skildra och förändra samhället genom att säga sanningar om det.  

 
B. Hur skildras det  l i t t erära systemet? Hur framställs institutioner, platser och aktörer, 

och hur försörjer sig författaren? Vilken blir den sammanlagda bilden av hur branschen 

fungerar? 

 

Då vi i författarfilm ofta följer allt från olika skrivfaser till publicering och marknadsföring, möter 

vi också andra aktörer: förläggare, redaktörer, kritiker, läsare med flera. Sammantaget skapar dessa 

figurer en bild av fältet, en värld inom världen – som representanter för olika funktioner i 

förhållande till författaren visar de hur litteraturbranschen fungerar i just denna fiktion. Så också 

på ett värderingsmässigt plan: om branschen är logisk och professionell eller falsk, korrumperad 

och statusfixerad, innebär det helt olika saker att uppnå framgång inom den. En central del i det 

här perspektivet är därmed att analysera vilka värderingar och ideal kring systemet som förmedlas, 

då det påverkar synen på såväl författarens roll som författarideal (vilka ryms under perspektiv 5 a 

och b). Ett centralt exempel på detta är hur balansen mellan de klassiska idéerna om ”börs och 

katedral” skildras, det vill säga de kommersiella respektive ideella aspekterna av förlagsarbete: om 

de är i konflikt, harmoni eller något annat, och hur olika aktörer i systemet förhåller sig till dem.  

 

2. Genrer ,  modus och troper 
 
Vilka genree l ement och modus  använder filmen, och hur används författargestalten inom 

ramen för genrekonventioner? Vilken mimetisk nivå  befinner sig författaren på i 

förhållande till andra karaktärer och till tittaren? Finns några nyckelscener  e l l er  troper som 

är gemensamma med andra författarfilmer? Hur förhåller sig de l i t t eraturgenrer  

författaren ägnar sig åt till genreelement i den omgivande filmhandlingen? 

 

Att arbeta med genrekonventioner och modusbegreppet som verktyg i filmanalys handlar inte om 

att etikettera en films helhet som tillhörande en viss genre och inte andra, utan om att belysa 

igenkännbara grepp i filmskapandet och traditioner och troper i berättelsens strukturer.  

    Det handlar dels om identifikation med det Bordwell kallar ”den främsta kausala agenten”, och 

dettas olika sätt att fungera inom olika modus. ”Identifikation” är samtidigt ett komplext 

begrepp. Det kan, när det handlar om en läsares eller tittares relation till en påhittad gestalt, å ena 

sidan handla om ren spegling, om upplevda likheter mellan ens eget liv och den fiktiva 
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karaktärens. Å andra sidan rör identifikationen som upplevelse också betydligt mer 

svårdefinierade och djupt liggande skikt - går det att leva sig in så att tittaren hoppas på samma 

saker som hjälten/protagonisten, och känner dennes känslor? Denna totala identifikation uppnås 

mer i vissa modus än i andra. Vid sidan av modus är ett användbart begrepp mimetik. Att tala om 

nivåer för att beskriva hur åskådaren upplever en fiktiv person kan handla om alla möjliga 

faktorer, varav handlingsutrymme är en. Att identifiera sig statusmässigt, moraliskt eller på andra 

sätt med karaktären kan också det beskrivas i termer av mimetik. Det är värt att påpeka att fler än 

en karaktär i en film kan analyseras i dessa termer – det är inte alltid självklart att det bara finns en 

”hjälte” eller protagonist.  

     Även återkommande scener och troper som löper genom författarfilmer ryms inom det här 

perspektivet. Hur skildras sådana förmenta grundsituationer i författarlivet som skrivkramp, 

kreativt flöde och möten med förläggare och läsare? Hur för de handlingen framåt, och hur byggs 

författarrollen upp genom de scenografiska valen bakom dessa scener? Begreppet ”trop” används 

i den här uppsatsen på det sätt som är vanligast inom till exempel filmvetenskapen, och syftar 

alltså på återkommande och igenkännbara mönster i skildring av en viss situation. 

     Utöver filmgenrekopplade traditioner är ju också litteraturgenresystemet en vanlig grund för 

uppdelning och etikettering av författarkollektivet. Om en person är dramatiker, romanförfattare, 

poet eller något annat kommer detta att påverka hur hen betraktas. Detsamma gäller subgenrer 

som deckare, chicklit eller skräck. Den relation som råder mellan de genreelement en 

filmberättelse använder, och de genrer vilka fiktiva karaktärer inom denna berättelse arbetar med, 

är centrala för att analysera den specifika komplexiteten med författarfilmer.  

 

3. Drivkraf t  och processer  
 
Hur skildras skrivandet och den kreat iva processen? Vilka delar av processen framgår, hur 

tycks den gå till och vilka stämningar är förknippade med den? Vilken typ av drivkrafter 

ligger bakom skrivandet? 

 
Det är inte en slump att de mest synliga delarna av författarmyten – de som har att göra med det 

rent fysiska skrivandet – hittills har fått mest uppmärksamhet i forskningen. Fokus på troper och 

nyckelscener, alltså grepp som återkommer och binder samman just författarfilmer (oavsett eller 

inom en genre) kan med fördel börja där. För att analysera de litterära processer som äger rum 

inom en filmhandling och på vilket sätt de kommer till uttryck kan psykologiska modeller för 

kreativa processers faser användas, som nämndes ovan. Fasen då en karaktär fysiskt befinner sig 
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vid en ordbehandlare är inte början på, utan slutfasen av, inre mentala processer. Även 

skildringen av dessa – hur författarkaraktären får idéer, inhämtar information och beslutar sig för 

vad som ska skrivas – är en filmisk tolkning av hur en kreativ process antas gå till. Om skrivandet 

är mål, medel eller både och, och vad som driver författaren att göra vad hen gör, är viktiga delar 

i hur bilden av författaren ser ut.  

 

4. Relat ioner 
 

Vilka re lat ioner påverkar författaren, författarskapet och skrivandet under handlingens 

gång? Hur gör de det? Hur förhåller sig författaren till olika typer av relationer? 

 

     Att sätta ljus på vilka relationer författaren har inom ramen för en handling är avgörande för 

att kunna beskriva författarens roll. Oavsett om hen skildras på en stor arena eller i en trängre 

krets - till exempel som kändis, som samhällsförbättrare, som outsider eller främst i en 

familjekonstellation - är relationerna till andra och den funktion de fyller det som skapar rollen 

och de platser där idealen och allt det andra förhandlas. Särskilt intressanta, inte minst kopplat till 

vissa författarideal, kan vara författarens kärleksrelationer. Inte bara för att de, som Higson 

påpekat, är så frekvent använda i författarfilmer106, utan också för att diskussionen om sådana 

relationers inverkan på konstnärskap är så gammal, så intensiv och så väl dokumenterad.  

     Inte minst berör detta bilden av det ensamma geniet utanför samhället, och idén om att 

konstnären idealt bör sakna alla band. Denna bild motsägs av det lika romantiska idealet där 

relationer, inte minst till de personer som må kallas eller inte kallas ”musor”, är centrala för 

författarskapet och bidrar till det. Hur författarens kärleksrelationer skildras i förhållande till hens 

arbete är mot denna bakgrund centralt för att analysera vilka författarideal som reproduceras eller 

förkastas. Vid sidan av sådana intensiva relationer, eller aktiv försakelse av dem, kan förstås också 

författarens vänner, bekanta och fiender på olika sätt vara avgörande. Det gäller oavsett om de är 

aktiva inom fältet eller inte. 

 

5. Ideal  och sensmoral  
 

																																																								
106 Higson, 2011, s 109. 
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A. Vilka värder ingar  och ideal  kring författarskapet/en kan skönjas? Vad har 

författaren för självbild, och hur värderar andra författarskapet? Finns konflikter 

kring något av detta? Vad handlar de isåfall om?  

 

Genrer, som nämndes ovan, är tätt förknippat med värdering och därmed med ideal. Vilka ideal 

förknippar författaren med sig själv, och vilka finns eventuellt i omgivningens blick på honom 

eller henne? Med ideal avses sådant som tanken om geniet, budskapsförfattaren eller 

förkunnaren, eller att skriva bara för konstens skull. Andra ideal är till exempel bilderna av 

outsidern, den politiska sanningssägaren eller samhällsförbättraren. Konflikter kring olika 

författarideal – och motsvarande nidbilder - har alltid utgjort centrala delar i värdeförhandlingar 

kring litterära genrers respektive värde och förtjänster, liksom i den litterära världen överlag. 

Oavsett i vilka termer detta beskrivs – som estetiska eller moraliska skiljelinjer, politiska konflikter 

eller förhandlingar om kapital, är det ett perspektiv som inte kan förbises. De skilda ideal som på 

olika sätt diskuterades i kapitel 2.1 är fortfarande viktiga både sociologiskt och psykologiskt.  

 

B. Har filmen som helhet någon sensmoral? Förmedlar den vissa värderingar kring 

skrivande, konstnärskap eller något författarideal/konstnärsideal, eller någon idé 

kopplad till detta? På vilka sätt har isåfall sensmoralen framgått? 

 

De sista frågorna är alltså också i någon mån sammanfattande. De handlar om att försöka fånga 

narrativets helhet i någon mening: vad den förmedlar och hur den gör det på olika nivåer. Idén 

att berättelser har en ”sensmoral” är självklart inte något man i första hand associerar med 

modern fiktion, men det behöver heller inte uttryckas på det sättet. Anders Marklund använder 

till exempel begreppet ”ideologi”107, medan Buchanan talar om ”cultural and commercial 

agendas”108. Vad det handlar om är att – inte minst baserat på berättelsens slut - försöka närma 

sig frågor som kring vad tittaren upplevt och vad hen förväntas tycka om det som har hänt. Hur 

slutar berättelsen: vad blev strävans eller handlingens resultat? Vad vill filmskaparna förmedla till 

åskådaren, hur förmedlas detta, och i förlängningen – vilken bild av litteraturen, 

litteratursamhället och författaren blir kvar?  

	
	
	
																																																								
107 Marklund, 2004, s 43, 48, 97 m fl. 
108 Buchanan, 2013, s 4.	
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”In comedy texts, characters must be constructed so that an audience can engage with the action 
and yet be barred from implication with it.” 
 
Susan Purdie (1993) 
 
 
 
 
 
”Regard misery as the basis of comedy, and gaiety as an ever-recurring transcendence”. 
 
Eric Bentley (1964) 
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Kapitel 3. Älskare, clown, segrare – en författare ur filmens barndom 
 

Författarkaraktärer, såväl fiktiva som verklighetsbaserade, börjar dyka upp redan mycket tidigt i 

filmens historia.109 (Se bilaga: kapitel 7.1). Från det första kända författarporträttet på film 

överhuvudtaget - den tyvärr förkomna men väl kända Shakespeare writing Julius Caesar från 1907 - 

dröjde det bara tio år innan den svenska filmhistorien fick sitt - mig veterligen - första egna 

författarporträtt.  

    Thomas Graal gör först entré i Thomas Graals bästa film 1917, i regi av Mauritz Stiller, och 

återkommer året därpå i uppföljaren Thomas Graals bästa barn. Graal spelas av Victor Sjöström, 

som arbetade med Stiller i många av hans mest kända verk. Redan innan Thomas Graal hade 

Stiller skildrat konstnärliga och/eller skrivande människor i filmer som När konstnärer älska (1915) 

och Kärlek och journalistik samt Vingarne (båda 1916), men Thomas Graal tycks alltså vara hans – 

och kanske svensk films – första författarporträtt.  

     12 minuter och 30 sekunder in i filmen ser vi också svensk films kanske första skildring av en 

skrivande författare, när Thomas Graal sätter sig ned för att skriva manus till filmen Den lilla 

äventyrerskan baserat på den unga kvinnan Bessies – påhittade - berättelse om sitt liv.  

Drygt tio minuter tidigare finns dock den första skildringen av en författare i arbete, tillika den första 

scenen då åskådarna ser Thomas Graal. Här är det dock Bessie som sitter vid skrivmaskinen och 

tar diktamen från Graal, i rollen som hans sekreterare. Filmen handlar sedan om Thomas och 

Bessies relation, skildrad med varvade scener ur verkligheten och ur Bessies påhittade livshistoria 

som Graal baserar sitt manus på. Dramaturgin präglas dessutom av dels uppbruten kronologi, 

dels en dissonans mellan text och bild som skapar komiska effekter.  

      Det var inte första gången Stiller använde sig av grepp som idag skulle kallas metafiktiva. 

1916 hade Vingarne haft premiär, en filmadaption av romanen Mikael av Herman Bang. Denna 

film var speciell på flera sätt. Dels har den kallats svensk films första homoerotiska skildring, i 

och med den laddade relationen mellan en äldre konstnär och hans yngre manlige modell. Därtill 

var den dramaturgiskt avancerad: filmen nöjer sig inte med att återge romanens handling, utan 

handlar lika mycket om inspelningen av en film baserad på denna. Rollerna besätts, intriger inom 

ensemblen tillstöter, och till slut har ”filmen” premiär – allt inom filmens ram. Stiller är själv med 

																																																								
109 Självklart fanns de redan långt innan dess, som Geoffrey Wall påpekar: ”The elaborate mediating cultural fiction of literary 
authorship is several centuries older than the cinema”. ”Literary Biopics: A Literary Biographer’s Perspective” i The Writer on Film, 
s 123. 
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framför kameran, i rollen som regissör Mauritz Stiller (samtidigt som många i samtiden snarare 

såg den äldre konstnären som hans alter ego).110 

        Även i Thomas Graals bästa barn (1918) leker Stiller med relationen mellan liv och verk inom 

fiktionens ram. Thomas och Bessie har nu gift sig, och börjar genast gräla om allt möjligt. De har 

olika åsikter om allt, och skilda sovrum. En kväll försöker en annan man att förföra Bessie, varpå 

Thomas och han råkar i slagsmål. Thomas räddar Bessie från inkräktaren och de försonas, men 

grälen tar ny fart när de får barn. I förtvivlan över deras kaotiska äktenskap skriver Thomas Graal 

en berättelse om ett lyckligt äktenskap med en perfekt hustru, och lägger den synligt medan han 

ger sig ut på jakt. Bessie läser den, och när Thomas kommer hem har hon anpassat sig och blivit 

ett med Thomas idealfru ur fantasin.  

    Den tredje och sista filmen om Thomas Graal, Thomas Graals myndling (1922), regisserades av 

Gustaf Molander (gift med Karin Molander som spelar Bessie). Den anknyter ganska löst till 

Stillers filmer, och Thomas Graal förekommer bara i bakgrunden som rik fadersfigur till filmens 

huvudperson - den unge studenten Paul. I denna film betonas Thomas Graals stora välstånd som 

konsekvens av hans framgångar som författare – han har till exempel en lustyacht till övers att 

låna ut när han får lust, och när han väl bestämt sig kan han göra filmens unga kärlekspar Babette 

och Paul lyckliga för all framtid genom att göra dem till sina arvingar. Thomas Graals myndling 

troddes länge vara förlorad, men återfanns 2001.  

 

 

3.1 Thomas Graals  bästa f i lm  (1917) 

Manus: Harald B. Harald 

Regi: Mauritz Stiller 

1917 gick Mauritz Stillers Thomas Graals bästa film upp på svenska biografer. 1918 kom 

uppföljaren Thomas Graals bästa barn, och 1922 ytterligare en, Thomas Graals myndling.  

 

Handl ing 

 

Thomas Graal (Victor Sjöström) presenteras som ”den kände novellisten och filmförfattaren på 

modet”, och den första filmen om honom handlar om händelser kring leveransen av ett 

manuskript till ett filmbolag. Graal har inte lyckats leverera det i tid och saknar inspiration, då han 

																																																								
110 Svensk Filmdatabas.	
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under en utflykt träffar den unga Bessie (Karin Molander). Hon är på rymmen från sin förmögna 

familj som vill gifta bort henne med en greve, men vill ge sken av att vara en fri och mystisk 

äventyrerska. För Graal drar Bessie en sorglig historia om en hemsk och fattig barndom, och han 

blir mycket gripen. Han erbjuder Bessie en tjänst som sekreterare, ett erbjudande hon antar men 

genast avbryter när Graal gör närmanden. Bessie försvinner, och Thomas Graal blir förtvivlad. I 

detta tillstånd skriver han filmmanuset Den lilla äventyrerskan baserat på Bessies berättelse. Detta 

manus skickas till filmbolaget för att realiseras, men Graal har ett villkor: bolaget måste hitta 

Bessie så att hon kan spela den kvinnliga huvudrollen. Om de gör det kan han själv tänka sig att 

spela den manliga. Filmbolaget annonserar efter Bessie, som blivit infångad och tvingad att 

återvända till sin familjs gods. Hon ser annonsen, blir överlycklig och börjar drömma om en 

skådespelarkarriär. Under förevändning att hon ska gå en husmoderskurs åker Bessie till staden 

för att provfilma. Folk från filmbolaget berättar för Thomas var hon bor, varpå han söker upp 

henne. De bestämmer snabbt att de ska förlova sig, och efter några förvecklingar godkänner 

slutligen även Bessies föräldrar partiet, mot löfte att det inte blir någon film.  

      

 
Analys  
 
 
3.1.1. Omgivningar 
 

A. Hur skildras den omgivande vär lden? Finns samhällsproblem eller begränsande 

strukturer? Hur ser för fat tarens ro l l  i  samhäl le t  ut, och hur ser författaren på det 

samhälle hen lever i?  

 

Samhället i Thomas Graals bästa film är ett svenskt landskap med både stad och land, rika och 

fattiga. Thomas Graal bor i stan i en fin våning och lever av allt att döma ett priviligierat liv. Hans 

hem är ombonat med dyra möbler och hushållerska och han klär sig i vackra material, kostymer, 

blanka skor och ibland en dekadent broderad rökrock över. Han har dessutom frihet och råd att 

resa som han behagar, och han kontrasteras mot de betydligt mer sjaviga figurer som väntar 

utanför direktör Beyrons kontor. Samtidigt är Graal av allt att döma inte adlig - han tycks sakna 

finare bakgrund och framför allt manér. Han är heller inte bunden till en plats, särskilt inte en på 

landet, som Bessie. Förlovningen på slutet förenar alltså flera motsatspar. Därtill kontrasteras 

Bessies ofrihet i familjesituationen med Thomas frihet, och hennes tydliga sociala position med 
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hans otydliga. Författarrollens oklara klasstillhörighet, som kan föra tankarna till allt från 

samhällets utkant till de finaste salongerna, är en viktig del i förståelsen av 1800-talets och det 

tidiga 1900-talets författarroll.111 Att vara författare kunde innebära social rörlighet men också 

social otydlighet, något som i ett samhälle med starka hierarkier och ett befäst klassystem gav 

författargestalten en särskild och fri position. Det är detta, såsom det används och skildras i 

fiktion, jag försökte fånga i uppsatsen ”Sanningens hjältar”. 112 Där handlade det om (de 

verklighetsbaserade men fiktiva gestalterna) August Strindberg och Selma Lagerlöf som kämpade 

för sin frihet i ett stenhårt klassamhälle, och som blev perfekta protagonister i termer av sin 

sociala rörlighet och mimetiska nivå. De filmerna skiljer sig kraftigt från Thomas Graals bästa film: 

de är inspelade under 2000-talet, och är alltså att betrakta som det Marklund kallar historiefilmer 

mer än något annat. De befinner sig också i ett helt annat modus – de innehåller komiska scener, 

men är i grunden allvarliga och dramatiska medan Thomas Graal är nästan genomgående komisk. 

Med allt detta sagt skildrar de ett samhälle som inte ligger alltför långt ifrån Thomas Graal 

tidsmässigt, och därmed är de ändå intressanta att jämföra i termer av världsbyggen. I Graals fall 

blir klassfrågan tydlig genom sin otydlighet: han kan gifta sig med överklassflickan Bessie, och det 

är inte helt säkert huruvida hon gifter sig upp eller ned. Han tror att han gifter ned sig, eftersom 

han trott på Bessies historia om en fattig och hemsk uppväxt som lagt grunden till manuset Den 

lilla äventyrerskan, men det är uppenbarligen inget problem för honom. Snarare tvärtom: han 

tycker synd om den stackars ”äventyrerskan” och vill hjälpa henne. Klasskillnader är för Graal en 

individuell tragik, lämpad för tårdrypande dramer. För den bortskämda Bessie är de närapå ett 

skämt. Tanken på hennes föräldrar och henne själv i en fattig stuga, som hon ser framför sig när 

hon läser manuset, får henne att skratta. Det är en ren saga, och verkligheten är trygg att 

återvända till så fort den tråkige greven är röjd ur vägen.  

     För åskådaren blir skildringen av fattigdomen, då filmen är satt i ett komiskt modus, liksom 

för Bessie något att skämta om. Graal blir därmed, genom sina bekymmer för den ”stackars 

fattiga” Bessie, också löjlig och blåst. Hans drivkraft att skildra hennes livshistoria framstår som 

komisk i sitt patos, och Graal blir en parodi på samhällsskildraridealet – det som i August och 

Selma togs på blodigt allvar. Marklund menar i linje med den brittisk-amerikanske 

litteraturprofessorn Eric Bentley att man kan se komedier som en ”parasitär” genre. De grundas i 

elände, eller med andra ord: ”utgår ofta från allvarliga saker, men lyckas sällan ta dem på 

																																																								
111 Gedin, 2004, s 331. 
112 Setterwall, 2012. 
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allvar.”113  I det här fallet består det grundallvar som blir komiskt inte bara i idén om Bessies 

uppväxt i misär utan också i det patosfyllda författarideal Graal tangerar när han tänker att det är 

hans sak att skildra denna misär. 

 

B.  Hur skildras det  l i t t erära systemet? Hur framställs institutioner, platser och 

aktörer, och hur försörjer sig författaren? Vilken blir den sammanlagda bilden av hur 

branschen fungerar? 

 

Det kulturella system som skildras är den tidiga filmbranschens, och Graals kontakt motsvarande 

en förläggare presenteras i en textruta som ”Direktör Beyron, chef för A.B. Filmkompaniet, alla 

författares svurne fiender (sic!) och en skräckinjagande gudomlighet för bävande artisthjärtan.”  Beyron (Adolf 

Bolmstedt) är en korpulent man i kostym, som vid sitt skrivbord ömsom suckande, ömsom 

skrattande kastar brev från aspirerande manusförfattare och skådespelare i papperskorgen. Från 

Graal hoppas han dock på ett manuskript, och tar det så fort Graal levererar det. Efter leverans 

av texten skriver Graal till Beyron att han känner sig ”betryckt och själssjuk” och tänker åka till 

landet ett tag, och hoppas att Beyron under tiden kan hitta Bessie så att hon kan spela 

huvudrollen. Beyron vidtar då genast åtgärder för att ordna detta. Direktör Beyron tycks för 

Thomas Graal inte alls vara någon ”skräckinjagande gudomlighet”, tvärtom: Graal har makt, kan 

påverka hur hans manus ska hanteras och styra över andras handlingar i processen. Detta, i 

kombination med hans fina våning, ska troligen ses som tecken på att han tjänar mycket pengar 

på sitt författarskap. Detsamma gäller dock inte de andra författare eller övriga hoppfulla i 

filmbranschen som väntar utanför direktör Beyrons kontor. Där de sitter med sina papper är de 

sjaviga och hålögda, i kontrast till den välmående och välklädde Graal. Thomas relation till dessa 

är dock indirekt - han hälsar inte på dem, de lever i olika världar. 

       Att Graal ingår i ett system, och förstår hur det kan användas, blir dock mycket tydligt i 

relationen med Bessie. Efter att de först träffats på båten och han blivit intresserad av henne, är 

hans förslag genast att hon ska bli hans maskinskriverska, vilket hon accepterar. Men när Graal 

ska diktera för Bessie övergår scenen raskt från flirt till vad som numera skulle ses som sexuella 

trakasserier. Sedan Graal med våld kysst Bessie störtar hon ut. Författaren har lurat till sig en 

assistent på falska grunder, alternativt blivit offer för sina känslor i stunden. Via text får dock 

tittaren, till skillnad från Graal, veta att Bessie faktiskt ”kanske” också är ”en liten, liten smula 

förälskad, men – ja, egentligen hade hon ju tänkt sig, att det skulle gå till på ett helt annat sätt”. 
																																																								
113 Bentley, Eric. The Life of the Drama (1964), New York, 1991, s 301. 
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       Sedan Graal efter detta fiasko trots allt lyckats leverera sitt manus till filmbolaget åker han 

alltså till landet, ”betryckt och själssjuk”. Men han är fortfarande fast besluten att få tag i Bessie, 

och återigen använder han yrkesmässiga förevändningar. Han ber filmbolaget sätta in en annons 

där Den lilla äventyrerskan (han vet inte vad hon heter) lovas ”ett lysande engagement”. När Bessie 

svarat på annonsen kommer snart ett brev från filmbolaget: ”Tack för att Ni meddelat eder med oss. 

Ty efter vad herr Graal tillskrivit oss, är Ni som skapad för rollen och i besittning av en genombrytande talang. 

Vi önska snarast taga några provbilder av Eder.” 

       Härvid blir Bessie mycket lycklig och börjar fantisera om sin framtid. För föräldrarna och 

tjänarna antar hennes beteende ”för varje dag en alltmer dunkel och hemlighetsfull karaktär”. Inte 

nog med hennes ”plötsligt påkomna intresse för husliga dygder”: snart ser tjänstefolket henne 

bete sig så att de antar att hon blivit tokig. Vi ser Bessie skrida genom rummen med rufsigt hår, 

invirad i en stor gardin eller dylikt. Hon tänker: ”Högt ovan molen svävar min ande, mot Shakespeares, 

mot diktens rosiga himlar.” Hon citerar också inlevelsefullt Hamlet framför spegeln: ”Hahaha! Haha! 

Låtom oss böja våra knän och bedja för vår faders mördare. Ha, ha, ha!” 

       Att Bessie på något plan har egna konstnärliga ambitioner är alltså tydligt. Att åberopa 

Shakespeare ger associationer till teatern och teaterskådespeleri, samtidigt som han är en vanlig 

referens i sig själv i den tidiga filmen.114 

      Bortsett från denna naiva glädje hos Bessie - och de andra unga drömmarna vilka direktör 

Beyron njutningsfullt avpolletterar och vars brev och bilder han slänger i papperskorgen – är den 

tydligaste bilden ur det litterära systemet egentligen skildringen av en mäktig författare som 

använder sin position och sitt yrke i många olika steg för att få det han vill ha. Från Bessies arbete 

med maskinskrivning till att hon erbjuds rollen i hans film, är det hela tiden saker i Graals yrkesliv 

som används som förevändningar för att kontakta Bessie. 

 
3.1.2. Genrer, modus och troper 
 
Vilka genree l ement och modus  använder filmen, och hur används författargestalten inom 

ramen för genrekonventioner? Vilken mimetisk nivå  befinner sig författaren på i 

förhållande till andra karaktärer och till tittaren? Finns några nyckelscener  e l l er  troper som 

är gemensamma med andra författarfilmer? Hur förhåller sig de l i t t eraturgenrer  

författaren ägnar sig åt till genreelement i den omgivande filmhandlingen? 

 
																																																								
114 Murray-Pepper, Megan. ”Shakespeare Writing Julius Caesar – Shakespeare, Cinema and the Writing Desk” i The Writer on Film, 
s 92 ff.	
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Filmerna om Thomas Graal är stumfilmer och, som alla vid den här tiden, monokromt färgsatta, 

”svartvita”. De har alltså grundläggande dramaturgiska och scenografiska förutsättningar 

gemensamma med andra filmer från samma tid. Samtidigt är det här inte ett rakt och 

kronologiskt manus hämtat från teaterns uttryck, som många tidiga biofilmer. Istället råder en 

ganska avancerad relation mellan den film vi ser och den kronologiska händelseordningen, alltså 

relation mellan ”story” och ”plot”. När vi först hör talas om Bessie är det för att hon har rymt 

från sina föräldrar. De klagar, och skickar ut en gammal trotjänare att leta efter henne. När vi 

strax därpå möter Thomas Graal har han redan träffat Bessie, och vi får se henne försöka skriva 

maskin åt honom men bli upprörd efter hans närmanden och störta därifrån. Först därefter, 

medan Graal skriver, får vi bakgrunden: vi ser hur de möttes och får då också veta mer om 

Bessies bakgrund, såväl den påhittade fattiga som den verkliga förmögna. Tittaren vet alltså mer 

än Graal, som går på lögnen. Efter att Graal färdigställt sitt manus fokuserar berättelsen på jakten 

efter Bessie och, sedan hon hittats, på Thomas Graals och Bessies förhållande. Detta kompliceras 

av Bessies föräldrar och deras planer på ett bättre parti för Bessie. Även själva filmtiteln fungerar 

på flera nivåer: filmen Thomas Graals bästa film handlar om den bästa film Thomas Graal skrivit, 

alltså Den lilla äventyrerskan.  	

         Ett viktigt element i stumfilm är texthantering. Eftersom inga ljud och inget tal hörs är 

dialogen beroende av text. Tittaren hör inte Graals eller Bessies röster, utan ser deras repliker 

skrivna i textrutor, med vit text på svart bakgrund, som varvas med bildrutorna. Genom dessa 

textrutor framgår också andra aspekter av handlingen: förklaringar, bakgrund och tidsåtgång 

mellan scener kan alla rymmas i förklarande stycken. Thomas och Bessie kallas i dessa 

förklarande passager ”han” och ”hon”, och dessa textpartier kan sägas ha en ”berättarröst”. 

Ibland är det inte självklart vems rösten är, något som hör samman med dramaturgin. Är det 

ibland Thomas Graals författarröst vi ser, i manuset till Den lilla äventyrerskan? Eller är det en 

allvetande röst som beskriver Thomas Graal, författare till Den lilla äventyrerskan, utifrån?  

     Ibland är det tydligt det förstnämnda, som i den allra första raden i manuset – kanske den 

första skildringen av en författares skrift i svensk film. Manuset Den lilla äventyrerskan börjar med 

raden: ”Jag hade i timmar strövat omkring i den doftande naturen och tänkte ta’ båten till staden.” 

Man ser denna text som i skrivmaskinstext, svart på vitt. Detta blir inledningen till att tittaren får 

se Thomas och Bessies faktiska möte för första gången.  

       Han är ute och går i naturen med en pappersbunt under armen, klädd i hatt och ljus kostym. 

Spanar. Hon kommer gående i vacker lång klänning, han klättrar upp i ett träd. När hon passerar 

fäller han grenen framför henne. Hon blir chockad och förorättad men han sätter sig tillrätta som 
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för att läsa för henne, ändrar sig och hoppar glatt ned. Hon går. Han springer efter men snubblar 

och tappar alla papper. Hon går på båten, han kommer efter och ser henne. Ställer sig bredvid 

henne och trycker näsan mot en fönsterruta. Hon går. 

Text: ”Bessie kände sig en smula förargad, men ändå mera road av situationen, varför hon beslöt kvittera med 

en rörande historia om sig själv – men hur den stämde med verkligheten, tja…” 

Efter denna förklarande text, där tittaren tydligt ställs på Bessies sida och har mer information än 

Graal, berättar Bessie sin påhittade historia för honom. Samtidigt ser tittaren, till skillnad från 

Graal, hur det verkligen förhållit sig. 

 

Bessie: ”Jo, ni undrar nog, vad jag är för en äventyrerska. – Nå ja, om ni kan tiga, skall jag berätta er litet om 

mig själv. Det är mycket sorgligt. Jag har nämligen schappat hemifrån…vi hade det så förfärligt fattigt och uselt 

där hemma. Det fanns inte en brödbit i huset…” 

Bild: En man dukar ett stort bord i ett vackert hem. Bessie kommer skuttande och proppar i sig 

karameller. Klipp tillbaka, Thomas ser chockad ut. 

Bessie: ”Men det värsta det var ändå, att far drack så förskräckligt och så slog han mamma och mej varenda 

dag.” 

Bild: Bessie bowlar omkull sin stackars gamle far som ställt upp käglorna åt henne. Mamman 

förfärad. Den elaka barn-Bessie bara skrattar. 

Bessie: ”För mej var det bara slit från morron till kväll.” 

Bild: Hon har det skönt i sin mjuka bolstersäng och blir serverad fika på sängen. 

Bessie: ”Och slutligen blev det alldeles outhärdligt. Jag måste ge mig av.” 

 

En komisk effekt skapas här genom dissonans mellan text och bild. Tittaren ser Bessies faktiska 

familjeförhållanden, medan Thomas bara hör vad hon säger, alltså det som tittaren ser i text. 

Bessie fokaliseras här och både hon och tittaren vet mer än Graal. På flera avgörande sätt är det 

överhuvudtaget lättare för tittaren att identifiera sig med Bessie. Dels är hon den första av 

huvudpersonerna att inträda i handlingen. Dels vet tittaren långt före Graal att Bessies historia är 

påhittad, eftersom Bessies perspektiv förs fram av textrutorna vid det första mötet på båten.  

Följande karaktären Bessie är filmen en klassisk historia om en ung kvinna som kämpar för att 

själv få välja vem hon ska gifta sig med. Det här är en uråldrig trop, vanlig i alltifrån folksagor till 

Disneyfilmer och ingrediens i otaliga komedier, tragedier och allt däremellan. Bessie som 

protagonist blir från det här perspektivet en arketyp, den aktiva giftasvuxna flickan, och även 

hennes familj, tilltänkte och käresta kan betraktas utifrån ett sådant mönster. Dessutom, och 
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minst lika intressant i relation till detta är Marklunds iakttagelse att kvinnor i relationsfilmer 

mycket mer sällan än män utsätts för detta som kallas för ”komisk distansering”. I filmer från de 

senaste decennierna kan detta ha att göra med, spekulerar Marklund, att ”den jämställda position 

som kvinnor på många områden har uppnått, möjligen [är] alltför nyligen vunnen för att den ens 

på skämt ska kunna ifrågasättas. Däremot är mannen och mannens traditionella roll i samhället 

och i parförhållanden tacksamma offer för humor”.115 Självklart gäller inte denna ”jämställda 

position” på något vis det samhälle Thomas och Bessie bebor. Samtidigt är det mycket tydligt hur 

Thomas, till skillnad från Bessie, är en figur som dels är fysiskt löjlig, dels blir lurad, och dels har 

betydligt mindre kunskap än såväl tittaren som Bessie. Han är, med Marklunds ord, ”försatt i ett 

tillstånd av informationsbrist”. Just att en karaktär saknar avgörande information som både 

åskådaren och andra karaktärer i filmen har är, menar Marklund, ett klassiskt grepp för att skapa 

ojämlik maktbalans i relationsfilmer – och styra åskådarens identifikation.116  

       Thomas Graals bästa film är givetvis inte egentligen en ”relationsfilm” i Marklunds mening. Det 

är en film ur en helt annan epok i historien, med egna konventioner och troper. Icke desto 

mindre är många av den moderna filmteorins begrepp intressanta att applicera på ett sådant här 

verk när det, som här, sätts i en kontext av efterföljande filmer. Ett ytterligare sådant begrepp är 

Marklunds fråga om åskådaren omfattas av ett ”generellt tillstånd att skratta” eller ej - det vill säga 

om det genomgående eller nästan genomgående går att skratta åt det som händer på duken och 

därmed åt de karaktärer som upplever det.117 I sådana fall identifierar sig inte åskådaren med 

karaktärerna – en sådan identifikation skulle dra ned åskådaren till gestalternas nivå. Om dessa 

gestalter ständigt, eller åtminstone upprepade gånger, förnedras ser åskådaren dem hellre uppifrån 

– de befinner sig på en lägre mimetisk nivå. Med Grodals ord: ”Den komiska effekten uppstår 

enbart om vi tyglar eller förnekar vår kognitiva och känslomässiga identifikation med de agerande 

subjekten, och för en stund sänker värderingen och önskvärdheten av deras mål”.118 

        Graals roll i filmen är dels älskarens, i slutet hjältens i någon mening - men också och kanske 

framför allt clownens. Redan i den första scenen då tittaren möter Thomas Graal är han, med 

Fryes ord, ”caught in a situation of frustration or absurdity”.119 Från sexuell frustration följer 

sedan tittaren Graal genom olika för honom absurda och frustrerande situationer. Från hans 

första möte med Bessie, då han tappar alla sina papper, till deras skrivsession då gardiner och 

manus tar eld, är han fumlig och pinsam. Komiken är fysisk och övertydlig med stora gester, 
																																																								
115 Marklund, 2004, s 98 
116 Marklund, 2004, s 101. 
117 Marklund, 2004, s 46. 
118 Grodal, 1997, s 206. 
119 Frye, 1990 (1957), s 33. 
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överdrivna minspel, snubbel och krumbukter. Thomas Graal rör sig med ryckiga rörelser, vänder 

tvärt, stirrar, rusar och ramlar sig igenom filmen - skådespeleriet påminner ibland närmast om 

mim. Oaktat sin popularitet och förmögenhet blir Thomas Graal härmed fysiskt löjlig. Till 

exempel gäller detta hans uppenbara desperation när han, som fortfarande är på landet, får veta 

av filmbolaget att Bessie anlänt till staden för provfilmning. Han vill genast ta båten dit, men 

missar den rusande. ”Det grymma, det onda livet” får tittaren läsa hans tankar, innan han stjäl en 

roddbåt av en gammal fiskargumma och ror in istället. Hans situation är osmickrande och jobbig 

men just därför rolig: i Marklunds ord handlar mycket komik ”om misslyckanden, om att 

karaktären inte kan lösa de uppgifter han ställs inför eller nå de mål han uppställt.”120 

       Gällande nyckelscener och troper som också återfinns i andra författarfilmer, är det 

intressant att notera att redan 1917 en hel del av de ofta återkommande teman och grepp som 

bland andra Buchanan noterat är synliga. Skrivscenerna är på plats, inklusive skildringen av ångest 

och skrivkramp. Motivet med att leverera ett manus inom en viss tid finns här, liksom tropen att 

författaren ska resa till landet vid något tillfälle i handlingen. Även i direktör Beyron finns ett frö 

till senare skildringar av koleriska och förmögna maktmän i kostym. Skildringen av 

skrivprocessen analyseras nedan under den rubriken, men det är värt att notera att greppet att 

visa författares skrivprocess med varvning av klipp mellan författaren i arbete och det hen skriver 

om - vilket, som Buchanan visat, användes redan 1907 och fortfarande var i bruk 2006121 - i 

Thomas Graals bästa film används på ett mer komplext och ganska raffinerat sätt. Visserligen ser 

åskådaren ibland scener varvade med Graals skrivarbete, men exakt hur dessa scener förhåller sig 

till verkligheten eller det skrivna manuset är i många fall öppet för tolkning.  

      Relationen mellan Filmen vi ser och Filmmanuset som skrivs under filmens gång är ibland oklar och 

flytande och skapar speglingseffekter, flera lager och möjlighet skyffla om i tolkningen av scener. 

Tittaren tvingas fundera på vad som ”faktiskt” händer i det övre händelseplanet och vad som är 

manusförfattarens bearbetade och fiktiva version. När man väl sett färdigt filmen är den dock 

helt möjlig att dechiffrera till en linjär berättelse, genom att skilja på ”story” och ”plot” och ändra 

scenordningen.  

      Som jämförelse kan nämnas Adaptation från 2002, en trompe l’oeil i filmformat som i 

slutändan saknar svaret på dessa frågor, ett ”omöjligt” konstverk som vänder sig ut och in. I 

termer av hur en manusförfattares personliga erfarenheter direkt avspeglas på ett under 

skrivkramp framtaget manus är Thomas Graal dock i någon mening en föregångare till Charlie 

																																																								
120 Marklund, 2004, s 47 
121 Buchanan, 2013, s 11. 
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Kaufmann i Adaptation – om än självklart färgad av en helt annan tids teknik, konventioner och 

estetiska ideal. (Att båda filmerna byggs kring att den manlige huvudpersonen följer efter och 

iakttar en äventyrlig kvinna som får saker att hända, och skriver ned vad hon säger och gör, får 

dock antas vara en slump).  

 

3.1.3. Drivkraft och processer 
 
Hur skildras skrivandet och den kreat iva processen? Vilka delar av processen framgår, hur 

tycks den gå till och vilka stämningar är förknippade med den? Vilken typ av drivkrafter 

ligger bakom skrivandet? 

 

Graals kreativa process framstår som ryckig och starkt känslostyrd. I filmens början ligger han 

efter med leveransen av ett beställt manus. Kanske är manuset den pappersbunt han bär omkring 

på innan mötet på båten, och som symboliskt nog fattar eld under hans och Bessies session vid 

skrivmaskinen. Den första gången vi ser Thomas Graal själv i arbete vid sin skrivmaskin är som 

nämnts dryga 12 minuter in i filmen - men bara ett par minuter in finns den första skrivscenen, 

och den som sitter vid skrivmaskinen då är alltså Bessie, omnämnd som ”den lilla 

maskinskriverskan”. Thomas Graals plan var att involvera henne i processen – hon skulle skriva 

och han diktera. Sedan Bessie – efter Graals bryska närmanden - störtat därifrån blir han 

förtvivlad. Ändå går det snabbt för honom att skapa ett helt nytt manus, vilket förklaras av en 

textbild: ”För att få bukt med sorgen och saknaden började han skriva det utlovade, men länge försummade 

filmmanuskriptet. Med deras första möte som upprinnelse skapade han av en smula verklighet och en massa 

fantasi ett rörande kärleksdrama.” Det som får Graal att skriva färdigt manuset i Bessies frånvaro är 

alltså dels inspiration, men också flykt från och bearbetning av det som hänt. Det verk som 

kommer ut av hans ansträngningar är delvis baserad på någon annans (Bessies) fantasier, och 

delvis på verkligheten. I skildringen av skrivprocessen varvas Graals föreställningar om Bessies 

liv, hans minnesbilder från mötet på ångbåten och hans ord i manuset med bilder på honom vid 

skrivmaskinen. Denna skrivscen innehåller delvis de element som Netzow igenkänner som 

typiska för författarfilmer – skrivkramp och vånda, här symboliserat av dramatiskt kastade 

papper, men också tyst och ångestfyllt rökande utan handling på divanen.122 De innehåller dock 

också tidiga versioner av de experiment med överlappning mellan inre och yttre verklighet, som 

Buchanan formulerat och som fortfarande är i bruk, som nämndes ovan. Efter skrivandet och 

																																																								
122 Netzow, 2005, s 39. 
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leverans av texten är Graal ”betryckt och själssjuk” och åker till landet. Förberedelserna för att 

filmatisera manuset utgör dock en viktig bas för resten av handlingen, och den kreativa processen 

är därmed egentligen filmen igenom pågående. Kanske ledde den i slutändan till intet – då Graal i 

utbyte mot Bessies hand tvingas lova hennes föräldrar att det inte blir någon film – men 

processen har ändå ägt rum. Och kanske var Graals viktigaste drivkraft i såväl skrivande som 

sökande efter en skådespelerska för rollen som ”den lilla äventyrerskan” just att få Bessie, och i 

den meningen är alltså den ”kreativa processen” i och med förlovningen fullbordad.  

 

3.1.4. Relationer 
 

Vilka re lat ioner påverkar författaren, författarskapet och skrivandet under handlingens 

gång? Hur gör de det? Hur förhåller sig författaren till olika typer av relationer? 

       

Kärlekshistorien med Bessie är det centrala dramat i filmen, och Graals roll som trånande älskare 

tar större plats än rollen som författare. Den fantasifulla överklassflickan Bessie är också den 

karaktär som överlägset mest påverkar Thomas Graal under handlingens gång. Filmen igenom är 

Graals sinnesstämningar, som får honom till att handla, på olika sätt förknippade med Bessie. 

Han blir berörd av hennes berättelse om en fattig och våldsam barndom. Han blir också snabbt 

förälskad, och inte minst vad som måste uppfattas som mycket sexuellt upphetsad. Från den 

stunden då Bessie på båten enligt texten ”beslutade att kvittera med en liten historia om sig själv” 

spelar hon i någon mån rollen av en musa, och blir också huvudperson i det verk Graal skriver. 

Hon har alltså, vilket också skildrats ovan, flera konkreta betydelser inte bara för Graal privat 

utan också för författarskapet och verket i sig.  

     Bessies familj är av allt att döma av högre klass, kanske lantadel. Bessie är enda barnet, eller 

åtminstone enda hemmavarande dottern. Exakt hur familjens ekonomi ser ut framgår inte, men 

det finns ett stort lantgods och föräldrarna önskar en greve som man åt dottern. De menar att det 

är ett ”briljant parti”, men Bessie vägrar. Hon rymmer inte en, utan två gånger från sin pappa, 

första gången till fots och den andra gången på hästrygg. Det är på detta sätt, öga mot öga i 

skogen på varsin häst, hon till slut lyckas få fadern att ge upp om giftermålet med greven. Hon 

rycker handgripligen ned en spång över en å mellan dem, så att han inte kan nå henne, och 

avtvingar honom sedan ett löfte. ”Upprepa vad jag säger: Jag Alexander Douglas lovar och svär att aldrig 

tvinga min enda och älskade dotter till äktenskap med grevliga idioter eller andra motbjudande individer.” 



	 54	

        När fadern svurit och Bessie ska hem igen är alltså hotet om giftermål med greven borta. 

Men vad är alternativet? Föräldrarna vet ingenting om hennes möte med Graal. När Bessie senare 

ska åka in till stan och provfilma måste hon därför ljuga för sina föräldrar om att hon ska gå en 

”husmoderskurs”. Det går de genast med på. Men efter provfilmningen blir Bessie strax uppsökt 

av Thomas, och planerna för filmen övergår i kurtis och förlovning. Bessie har alltså i slutändan 

sluppit undan greven, men ändå valt äktenskap, dock istället med en etablerad författare. I och 

med detta går, enligt ovan beskrivna formel, Graal in och tar den ideale älskarens roll. Författaren 

blir ”prinsen”, den prinsessan strävar efter. Hon vill inte gifta sig med ”grevliga idioter” men 

gärna en författare.  

 

3.1.5. Ideal och sensmoral 
 

A. Vilka värder ingar  och ideal  kring författarskapet/en kan skönjas? Vad har författaren 

för självbild, och hur värderar andra författarskapet? Finns konflikter kring något av 

detta? Vad handlar de isåfall om?  

 

Thomas Graal är etablerad och förmögen, och av allt att döma en underhållningsförfattare. Ingen 

inom filmens ram antyder att han skulle vara en dålig författare eller har några andra 

förväntningar på honom – utöver just att leverera. Graals vånda består i att ha svårt att leverera 

ett manus som folk väntar på. Några egentliga författarideal är inte synliga, utom det att vara 

framgångsrik. Thomas Graal är ”den kände novellisten och filmförfattaren på modet”, ett 

konstaterande som görs i text av stumfilmens motsvarighet till en berättarröst, tidigt i filmen.  

Sedd genom karaktären Bessie är Graal framför allt ett mansideal. Bessie vill ha honom hellre än 

”grevliga idioter och andra motbjudande individer”, och han är därmed hjälten i bemärkelsen 

prinsen. Kvinnan må vara högre i klass, men även han har pengar, och hennes drömmar om 

”diktens rosiga himlar” kopplas till den bransch han är i. När Bessie tackat ja till hans frieri 

tränger sig Graal lycklig igenom en folkmassa i staden med orden: ”Plats för Caesar, 

triumfatorn!”. Författaren går segrande ur striden om kvinnans hand – en strid mot en skugga, 

för ”greven” är bara en symbolisk rival som aldrig förekommer i bild. Författaren som princip 

vinner slaget om mansrollen när Thomas gör det, och principen handlar i detta fall om en känsla 

av äventyrlighet och frihet i motsats till tråkig och inrutad vardag. 
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B. Har filmen som helhet någon sensmoral? Förmedlar den vissa värderingar kring 

skrivande, konstnärskap eller något författarideal/konstnärsideal, eller någon idé 

kopplad till detta? På vilka sätt har isåfall sensmoralen framgått? 

 

Sanningen är en viktig faktor i Thomas Graals bästa film i en konkret bemärkelse. Bessie ljuger ihop 

en fullkomligt falsk bild av sig själv och sin bakgrund, vilken Graal sväljer med hull och hår. 

Samtidigt leder denna berättelse till att det lossnar för honom med hans försenade filmmanus, 

och han blir intresserad av Bessie som person vilket leder till ett verkligt förhållande. Det skulle 

också – om det inte varit för Bessies föräldrar – ha kunnat leda till en filmroll för henne. Lögnen 

blir så att säga en framgångsrik fiktion, en påhittad berättelse i form av manuset ”den lilla 

äventyrerskan”. Jag anser inte att filmen skildrar Bessies lögn som något moraliskt tvivelaktigt. 

Det skildras tvärtom som en rolig sak av en framåt och driftig ung kvinna att slå en främmande 

man full med lögner på det sättet, och Graal framstår som en idiot som går på alltihop. Samtidigt 

är han alltså en rolig idiot och värd att älska och åtrå. Man kunde spekulera i att mansrollen, 

vilken - som Marklund noterade, fortfarande är lättare att driva med än kvinnorollen, kanske 

nästan i ännu högre grad var så förr. Innan ens kvinnor hade rösträtt och så vidare, för att inte 

tala om något som ens liknade jämlikhet, har ”mannen” som princip kanske i än högre grad än 

”kvinnan” råd att förnedras? Han kan kosta på sig det, och det blir komiskt, medan en kvinna i 

motsvarande roll av underläge (att bli lurad och så vidare) hade skapat en patetisk melodram. 

         Å ena sidan är Thomas Graals bästa film en historia om en manlig, framgångsrik författare 

som använder yrkesrelaterade medel för att påverka och binda en kvinna till sig. Han gör också 

detta i tron att hon är fattig och maktlös. Å andra sidan är Bessie en protagonist i handlingen, den 

som hittar på berättelsen om ”den lilla äventyrerskan” och kämpar för sin rätt att avgöra sin 

framtid. Författarens funktion som ”hjälte” har i denna film en romantisk innebörd. Kvinnan 

vars hand han vinner är ett objekt för honom, men han är också ett för henne. Den fiktiva 

berättelse – filmmanuset - som handlingen kretsar kring kan betraktas som ett slags medel i en 

förhandling mellan två parter i ett förhållande. Den är deras gemensamma skapelse eller spel, en 

typ av kollektiv process. Filmens sensmoral kan kanske sammanfattas i Graals egna ord: 

”kärleken gör oss till barn och dårar – och till gudars like”. Kärleken i sig är värd att ta på allvar, 

även när de som upplever den, som han, gör sig löjliga.  

       Filmerna om Thomas Graal kan i en mening beskrivas som skildringar av en författares 

socialiseringsprocess: från priviligierad och frustrerad enstöring till äkta man, samtidigt som den 

andra parten går från vild aspirerande skådespelerska till lugn maka (och senare mor). Detta sker, 
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som skildrades ovan, genom att Graal via sitt jobb erövrar henne (eller hon honom). I 

uppföljaren använder Graal sin förmåga att skriva för att skapa en berättelse, vilken sedan 

verkligheten i hans äktenskap ska anpassas efter. Författarskapet är alltså avgörande för 

relationens utveckling såväl som för dess huvudpersoner, men det är ett medel snarare än ett mål.           

Och relationsfilmer - inklusive relationskomedier - slutar oftast just i parbildning – det hör till 

genren att det är målet, vilket tittarna sannolikt redan vid denna tid var högst medvetna om. 

 

Slutligen bör påpekas att valet att vid denna tid överhuvudtaget välja filmkomedi som medium 

för att vrida och vända på den komplexa relationen mellan liv och verk kan ses som en sensmoral 

i sig - ett ambitiöst dramaturgiskt val med filosofiska dimensioner. Stiller var, som nämndes ovan, 

tidig med sådant. Även om komediers sätt att ta lätt på allting, som Marklund påpekar, kan ses 

som ett tecken på att de i grunden är konservativa och okritiska till alla system de skildrar, 

behöver det absolut inte tolkas så. Komedin skiljer sig nämligen från tragedin i det att den 

”uppvisar ett oortodoxt tänkande” och därmed ger åskådaren en ”diskret invitation till 

annorlunda tankevärldar”.123 Grodal påpekar också att skratt och humor till sin natur varken är 

”särskilt konservativa eller radikala fenomen; de är grundläggande mekanismer som kan användas 

för många olika syften”.124 

    Graals totala naivitet inför det Bessie berättar och hans ambition att av hennes ”sorgliga” 

bakgrund skapa ”ett rörande kärleksdrama” är roligt – men synliggör också vad man med 

moderna termer kunde kalla en total brist på källkritik. Att inte tro på allt man hör – och ser! – 

kan vara ett budskap i sig som Stiller inte tvekade att smuggla in till dåtidens åskådare. Med en 

klackspark och komikens distans, eftersom det hör till genren, men icke desto mindre. Detsamma 

kan isåfall sägas om hela idén om en uppburen geniförklarad författarroll. Tio år tidigare tas en 

sådan, i Shakespeare writing Julius Caesar, av allt att döma på blodigt allvar: bysten kläs i slutscenen 

med lagrar och omges av viftande fanor.125 I slutscenen i Thomas Graals bästa film ropar Graal – 

den snubblande clownen – till en hyllande folkmassa ”Leve Caesar, triumfatorn!” - syftande på 

sig själv. Allvar för honom, men för åskådarna, efter den komiska film de just sett – knappast. 

Redan här sker alltså halvt i smyg en detronisering av geniförfattaren genom komisk distansering 

– något som, menar jag, trots sin lättsamhet förebådar allt det filosofiska bagage kommande 

tiders författarporträtt drar med sig in i filmkonsten, oavsett genre.  

 
																																																								
123 Marklund, 2004, s 48. 
124 Grodal, 1997, s 202.	
125 Buchanan, 2013, s 9. 
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Det finns goda ansatser, friska viljor i den unga svenska dikten, därom kan knappast vara mer än en mening. 

Det finns också mångfald, och detta är gott. Ty lika litet, ja ännu mindre än på något annat livsområde vill man i 

diktens värld önska någon likriktning, ty rikedomen ligger inte i enheten utan i mångfalden. 

 

Alf Ahlberg, ”Diktaren och livssynen”, 1935. 

 

 

 

 

Ett område där relationsdramer skiljer ut sig, är att flera av dem ger betydande roller åt fler karaktärer än vad 

som annars är normalt i filmer. Detta för med sig att filmerna erbjuder åskådaren fler alternativ till identifikation 

och att åskådaren därmed bereds möjlighet att uppleva fler ståndpunkter. 

 

Anders Marklund, Upplevelser av svensk film, 2004. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



	 58	

 
Kapitel 4. Debutanter i guldålder och orostid 
 

Efter filmens barndom och Thomas Graal analyseras i detta kapitel två filmer från närmare 

seklets mitt. Det är fortfarande svartvita filmer, men där upphör likheten med stumfilmens 

konventioner. Svensk film är nu en stor och växande industri, och fler genrer, svenska 

filmstjärnor som inte hämtats från teatern samt inspiration från Hollywood bidrar till att 1930-

1950-talet ofta ses som en guldålder. 

      I tiderna fanns samtidigt mörker – en stor depression och senare andra världskriget - något 

som självklart avspeglade sig i kulturen på många sätt. Dels på filmkonsten, men också på ett 

annat sätt som är relevant här – i diskussionen om författares roll och ansvar i samhället.  

      I antologin Dikten, diktaren och samhället (1935), redigerad av Alf Ahlberg, diskuteras i ett antal 

bidrag olika möjliga, önskvärda och problematiska hållningar för intellektuella i en sådan tid. 

Förutom Ahlberg själv medverkar bland andra Karin Boye, Emilia Fogelklou och Artur 

Lundkvist, och det övergripande ämnet belyses från en mängd perspektiv kopplat till stora frågor 

om moral och estetik. Ahlberg själv menar att ”problemet om diktaren och livssynen” kan vara 

enkelt i epoker med ”social enhet” – han exemplifierar med medeltiden – men inte i tider av oro, 

då ”mänskligheten står […] med ett ödelagt hus ensam under stjärnorna”.126  

 

Den första filmanalysen i det här kapitlet handlar om En Kärleksnatt vid Öresund (1931). Det är inte 

en film som på djupt allvar diskuterar författares roll och ansvar att spegla sin tid – det är en 

komedi. Men den handlar om ett oskyldigt bedrägeri i förlagsbranschen där ett manus, som 

skickats in till en tävling om ”seklets sannroman”, i själva verket är påhittat. Romanpristävlingar 

är ett välkänt och återkommande koncept i svensk förlagsbransch, och genom att just denna 

gäller en ”sannroman” hanterar filmen frågan om diktens relation till sanning, och skildrar 

dessutom ingående relationer på förlag, statuskamp i branschen och skillnad mellan verklighet 

och fasad på både individ- och systemnivå. Även om kärlekshistorian slutar lyckligt bygger 

handlingen också på närvaron av ondska i form av en man - en förläggare - som både privat och 

professionellt är en farlig kraft. Elisabeth Frisk och Bengt Djurberg, som spelar filmens 

kärlekspar, hade för övrigt ett år tidigare gestaltat ett par också i Fridas visor – en film baserad på 

																																																								
126 Ahlberg, 1935, s 24-25. 
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de kända visorna.127 Frisk spelade Frida och Djurberg poeten Åke, varför de av den samtida 

publiken sannolikt redan associerades till just bokbranschen.  

 

Den andra filmanalysen i det här kapitlet handlar om dramat Vi tre debutera från 1953, som 

utspelar sig drygt tio år tidigare. Den handlar om tre unga poeter som av ett förlag tussas ihop i 

en antologi, och de relationer, känslor och konflikter som uppstår mellan dem under några 

intensiva vårdagar. Filmen handlar om författarideal i såväl estetisk som etisk bemärkelse, och 

innehåller flera diskussioner såväl mellan ungdomarna som med deras förläggare om vad som 

förväntas av poeter. Särskilt en av de tre tar också ett livsavgörande beslut i valet mellan trygghet 

och författardröm – varav den senare handlar om ansvarskänsla och samhällsskildring. Att 

klumpa ihop små grupper av jämnåriga författare i antologier var länge ganska vanligt även i 

verkligheten – det mest kända exemplet är kanske Fem unga från 1929.128 Även det greppet, och 

vad det innebär för synen på poeterna, diskuteras i filmen. Samtidigt som ungdomarna alltså 

delvis ses som en enhet betonas också deras skillnader, och i deras relationer utvecklas strider 

mellan olika ideal de representerar eller vill leva upp till. Ahlberg menar i ”Diktaren och 

livssynen” att om en kamp mellan olika ”livssyner” i tiden ska ”bli ämne för en tragisk konflikt i 

dramats eller romanens form, så får denna konflikt aldrig […] sitt rätta värde, om inte diktaren 

väljer resliga stora och djupa representanter för de olika livssynerna”.129 Huruvida ungdomarna i 

Vi tre debutera att betrakta som sådana representanter är en av de frågor som diskuteras i analysen.  

 

De två filmerna i det här kapitlet har mycket som skiljer dem åt. Det ena är en komedi med 

enstaka allvarliga scener, den andra ett drama med komiska inslag. Den ena handlar om en 

äventyrsroman, den andra om poesi - och så vidare. Samtidigt handlar båda om debutanter i en 

äldre tids litteraturbransch styrd av mäktiga män på anrika förlag – i båda fall far och son, faktiskt. 

Båda handlar om förlagsinitiativ – en romanpristävling respektive ett antologiprojekt. Båda 

skildrar också litterära system vid seklets första halva eller mitt, och i båda fall diskuteras - fast på 

helt olika plan och i olika bemärkelser - litteraturens förhållande till sanning.  

 

 
																																																								

127 Se Hedling, Erik. "Birger Sjöberg och filmen: Fridas visor som rörliga bilder", Birger Sjöbergssällskapets årsbok 2003, red. 
Johan Svedjedal och Lars Helge Tunving, s. 29-58. 

128 Fem unga, Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1929. 
129 Ahlberg, 1935, s 33. 
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4.1 En kärleksnatt  v id Öresund  (1931) 

 

Manus: Sölve Cederstrand och Torsten Lundqvist 

Regi: Sölve Cederstrand 

En av de tidigaste svenska filmer jag hittat som skildrar händelser kring bokmanus, författare och 

förlag är ”En kärleksnatt vid Öresund” från 1931. Filmen är en romantisk komedi och kretsar kring 

två unga kvinnor, Maud och Viola, som hamnar i korselden mellan mäktiga män som konkurrerar 

på flera fronter: både som bilförare, förförare – och förläggare.  

 

Handl ing 

Filmen inleds hos de unga kvinnorna Maud (Elisabeth Frisk) och Viola (Maritta Marke) i den lilla 

våning där de bor tillsammans. Maud suckar vid ett skrivbord medan Viola ligger på en divan. 

Maud har svårt att slutföra det romanmanus, kallat Min smekmånad, hon skrivit för tävlingen 

”seklets sannroman”, anordnad av Världsförlaget. Hon kommer inte på ett bra slut, och vet 

dessutom att tävlingens premiss - att innehållet i manuset måste vara ”sant” - inte passar manuset. 

Viola tycker dock inte att det är något problem: hon kan fixa slutet, och dessutom känner hon 

förläggare Charlie Ohlsson på Världsförlaget (Theodor Berthels). Hon övertalar Maud, skriver 

slutet, och de skickar in manuset under signaturen ”Den vilseförda”. Sedan går de till stranden 

för att träffa en man som Viola för tillfället har ihop det med – konsul Hagenberg (Ragnar 

Widestedt), ägare till Nationalförlaget. De åker ut med hans yacht tillsammans med ett entourage 

av män. Så fort Viola – efter några drinkar – somnat ombord gör Hagenberg närmanden mot 

Maud. Det hela urartar tills Maud, för att undvika att bli våldtagen, hoppar i vattnet. Hon är nära 

att drunkna, men räddas av en man som har sett allt i kikare från stranden. Mannen är Gunnar 

Ohlsson (Bengt Djurberg), son till Charlie Ohlsson, men det vet inte Maud. Och hon får inte 

veta det heller – han smiter efter att ha lämnat henne avsvimmad på sjukhuset.  

     Något senare, på Världsförlaget, skryter Charlie Ohlsson om att man fått in tusentals manus 

till tävlingen, vilken för honom främst är ett sätt att bräcka Hagenberg. Det är dock Johansson, 

förlagsanställd, som både kommit på idén och i hemlighet sköter alltihop. Denne Johansson 

(”Bullen” E. Berglund) är en alkoholiserad men bildad herre med stor arbetskapacitet. Han har 

läst samtliga manus (!) och ska viska till herrarna i den kommitté, som officiellt är tillsatt för att 

hitta ”seklets sannroman”, vilken bok som ska vinna. När Gunnar kommer in på sin fars förlag 

råkar han få syn på några manusbuntar på Johanssons skrivbord, och hans blick faller på ett 
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bifogat foto – på Maud. Även om Johansson egentligen redan utsett vinnare i tävlingen, och 

Mauds manus är ett av de många som ska refuseras, ändrar han sig raskt i utbyte mot några 

flaskor starkt. Således blir Min smekmånad under högtidliga former utsedd till ”seklets 

sannroman”, av en kommitté som aldrig läst varken den eller något av de andra manusen. 

Prissumman är 50 000 kronor.  

     Maud och Viola har under tiden gått bet på att ta reda på vem Mauds mystiske räddare från 

stranden är. När de sitter och suckar över detta får de i en tidning syn på en kungörelse om att 

”Den vilseförda” vunnit romantävlingen. De omfamnar varandra och ger sig genast ut på en 

hejdlös shoppingtur. Mängder av kläder, parfymer och smycken – på kredit, för pengarna har ju 

inte kommit än. De roar sig kungligt tills det dyker upp ett brev till ”Fru Maud Ohlsson” från 

förlaget, som meddelar att hon ”för ordningens skull” innan pengarna betalas ut måste försäkra 

att hennes ”upplevelser äro sanna” samt att hon gärna för ”reklamändamål” får skicka över bilder 

på sig och sin make (han som skildras i Min smekmånad). Maud och Viola börjar inse vad de gjort. 

Tävlingen gällde en ”sannroman”, inget i Min smekmånad har hänt i verkligheten - och de har just 

shoppat upp mer än en årslön på kredit. Maud bestämmer sig för att ringa Världsförlaget, där 

Gunnar svarar. Han har just beklagat sig för Johansson om sin kärlek till den sköna mystiska 

kvinna han räddat, men som tydligen enligt sin bok är gift för tredje gången. Maud berättar dock 

genast att ”alltihopa är lögn”. Gunnar blir själaglad över att hon inte är gift på riktigt, men säger 

med formell ton att hon nu måste ordna upp denna ”förfärliga historia”. Han föreslår att hon 

genast gifter sig på riktigt för att det inte ska bli skandal, samt erbjuder sig att skaffa fram en 

lämplig karl åt henne. Hon går med på förslaget men understryker att något enkelt, som ett 

stadsbud till exempel, isåfall duger gott. Några timmar senare står Gunnar själv, utklädd till 

stadsbud, hemma hos Maud redo att bli hennes resonemangsparti. Under kvällen bjuder han på 

supé och de har riktigt trevligt, skämtar och flirtar, varefter de fortsätter ned till vattnet där 

Gunnar har en segelbåt. De ger sig ut på vattnet, det glittrar och skapas en romantisk stämning. 

Maud säger att mannen hon har framför sig har alla egenskaper hon önskar sig hos en man, utom 

en: att han inte är den som räddade hennes liv. Gunnar sjunger filmens ledmotiv, balladen ”En 

kärleksnatt vid Öresund”, för Maud. När de sedan gifter sig – formellt, eftersom Maud 

fortfarande tror att Gunnar är ett stadsbud – säger prästen att han sällan haft nöjet att viga 

samman ett par som så idealiskt passar ihop som dessa två. Därpå går Maud till Charlie Ohlsson 

för att reda upp allt. Han är rasande över hennes ”lögn” och över att ”seklets sannroman” inte 

relaterade verkliga händelser. Maud ber om ursäkt men förklarar att hon i alla fall har lytt 

förlagets råd och gift sig med mannen de skickade. Charlie Ohlsson förstår ingenting förrän hon 
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visar honom bröllopsfotot. Han inser då att hon gift sig med hans egen son. Han kastar ut henne 

och förklarar situationen för Johansson, som inte blir lika upprörd utan istället påminner Ohlsson 

om att den stora biltävlingen äger rum om ett par timmar, samt avlägsnar sig och skickar in 

Gunnar. Charlie Ohlsson skäller ut även Gunnar efter noter, varvid Gunnar håller upp en 

löpsedel där konsul Hagenberg tippas vinna. Charlie Ohlsson får känningar av sitt hjärta och 

Gunnar ringer en läkare. Denne förkunnar att han absolut inte får köra en biltävling nu, ”då blir 

det knall och fall”. Gunnar lyckas övertyga sin far om att det är han som ska köra – och om han 

vinner över Hagenberg lovar hans far att förlåta honom och klara upp hela historien med boken 

och Maud och allt. Innan tävlingen får vi också veta att Hagenberg har satsat massor av pengar 

på sin egen bil – han har stora skulder, och förlorar han dessa sista pengar så blir det ändå bara 

något som ”inte spelar någon roll i den stora konkursen”. Gunnar å sin sida har lockat med Maud 

i bilen, och trots att de stannar och kysser varandra på vägen vinner de den mycket dramatiska 

och långdragna tävlingen. Charlie Ohlsson är överlycklig och säger till det unga paret att allt är 

förlåtet, och att de nu får se till att det sista kapitlet i romanen (kallat ”en Kärleksnatt vid 

Öresund”) ”blir sant”. På hotellet där de tar in spelar sedan Gunnar Maud ett spratt som leder till 

att hon slutligen får reda på att det var han som räddade hennes liv den där gången. Samtidigt 

dinerar Viola och Charlie Ohlsson på sitt håll, och hon förkunnar att hon är trött på Hagenberg 

och gärna tar hand om Charlie och hans klena hjärta mot att han infriar det löfte om äktenskap 

han gav henne för tre år sedan. De skålar för det. Slutet gott, allting gott. 

 

Analys  

 
4.1.1. Omgivningar 
 

B. Hur skildras den omgivande vär lden?  

Finns samhällsproblem eller begränsande strukturer? Hur ser f ö r fa t tarens  ro l l  i  samhäl l e t  ut, och 

hur ser författaren på det samhälle hen lever i?  

 

En kärleksnatt vid Öresund utspelar sig på ett relativt begränsat antal platser av olika karaktär. 

Mauds och Violas våning är en viktig spelplats, där bara de två förekommer. Scenerna där har en 

relativt intim karaktär i den meningen att de ibland är klädda i morgonrockar samt ordnar med 

hår, smink och liknande medan de diskuterar män, shopping och relationer men också framtiden, 

kulturvärlden och så vidare. I dessa scener landar de två kvinnliga huvudkaraktärerna i såväl 

glädje som gråt. Ett undantag finns i den enda scen då ytterligare en karaktär tillfälligt gör denna 
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spelplats mer officiell: när ”stadsbudet” kommer och ska förhandla med Maud om äktenskapet. 

Inför detta möte har Maud klätt upp sig på ett sätt som hon annars inte gör hemma i våningen, 

och talar med en annan, formellare ton.  

      Utanför den lilla våningen finns den större världen, närmast uteslutande befolkad av män. En 

av deras viktigaste platser är Världsförlaget, en annan stranden med havet och därpå liggande 

båtar, och en tredje, ofta omtalad men sent sedd: bilracingbanan. Inte alla, men nästan alla för 

handlingen centrala händelser tilldrar sig på någon av dessa fyra platser. (Härutöver finns några 

butiker och restauranger i stan samt bröllopsnattens hotell). De scener som utspelar sig i strand-, 

båt- och havsmiljön har det tydliga gemensamma temat att de handlar om Mauds relation till de 

olika männen. Det är på stranden Gunnar först får syn på Maud, när hon kliver på Hagenbergs 

yacht med Viola. Det är också på stranden han drar upp henne efter att hon räddats. Två mycket 

centrala scener utspelar sig också på båtar: man kunde kalla dem de båda ”förförelsescenerna”. I 

den ena försöker Hagenberg, på sin yacht, brotta ned och i förlängningen våldta Maud medan ett 

band spelar hetsigt i bakgrunden. I den andra sjunger Gunnar vackert och lugnt för henne från 

andra änden av en liten segelbåt. Skillnaden mellan den vräkige, opålitlige och våldsamme 

mannen och den verklige gentlemannen illustreras tydligt i val av såväl musik som typ av båt – 

och självklart i deras syn på och beteenden mot kvinnor. Denna dualistiska bild, där far och son 

Ohlsson ställs mot Hagenberg genom konkurrens på flera arenor, kulminerar på den sista och 

mest aggressiva sådana: bilracingbanan. Scenen där är en enda, men mycket lång, och skildrar en 

invecklad tävling med för- och efterspel. Här är kameran mer rörlig och skildrar större ytor än 

någon annanstans i filmen. Här finns den manliga konkurrensens yttersta uttryck, i någon 

mening: en allmän hetsig konkurrens som sker med båtar, om kvinnor, och med 

förlagsverksamhet, avgörs slutligen med snabba bilar.  

        Det som skiljer ut just den här filmens världsbygge från övrigas i studien är närvaron av en 

närmast renodlad ondska i form av Hagenberg. Han har inga försonande drag, är absolut inte 

representant för en princip åskådaren på något vis kan identifiera med – det handlar inte om de 

”stridande huvudpersoner” med olika synpunkter som vanligen ligger i konflikt i 

relationsfilmer.130 Istället är Hagenberg statisk, närmast arkaisk i sin illvillighet, och blir därmed till 

del av världsbygget snarare än en karaktär i egentlig mening. Att en sådan man spelar en så 

avgörande roll i filmen, och måste besegras, skapar i de allvarliga delarna av handlingen – framför 

allt scenen på yachten och räddningen – en sagoliknande struktur. I just den scenen lyfts 

																																																								
130 Marklund, 2004, s 98. 



	 64	

berättelsens modus till det Frye kallar romance131, kan man hävda, och den modige starke Gunnar 

som simmar (väldigt långt) ut blir en – förvisso mänsklig - hjälte med superkrafter. Egentligen är 

denna melodramatiska scen apart i förhållande till resten av handlingen, som byggs kring komik, 

men just därför bidrar den mycket till känslan för världsbygget som helhet. Som Marklund 

noterat är enstaka allvarliga scener vanligt i komedier som aspirerar på att ses som 

högkvalitativa132, och i det här fallet anknyter allvaret också till genren (äventyrlig melodram) som 

manuset Min smekmånad tycks skrivet i. 

 

C. Hur skildras det  l i t t erära systemet?  

Hur framställs institutioner, platser och aktörer, och hur försörjer sig författaren? Vilken blir den 

sammanlagda bilden av hur branschen fungerar? 

 

Det litterära system som skildras i En kärleksnatt vid Öresund kretsar kring två konkurrerande 

förlag med olika ambitioner – Världsförlaget och Nationalförlaget. Särskilt får vi stifta bekantskap 

med ägare, anställda och andra berörda på Världsförlaget, där de flesta av filmens större roller har 

intressen. Första gången tittaren stiftar bekantskap med förlaget ser vi bokförläggare Charlie 

Ohlsson, presenterad i text som ”helsvensk expert på halvfranska band”. Han är en korpulent 

herre klädd i fin kostym, sittande vid ett stort fint skrivbord framför en Strindbergsbyst med 

cigarr i mungipan. Han talar nöjt med en bekant om den romanpristävling förlaget sjösatt, vilken 

genererat inte mindre än åttatusen manuskript, varav ”nära tio stycken som man kan använda”. 

Det var gamle Johansson, hans trotjänares, idé. Charlie Ohlsson är mycket nöjd, dock inte så 

mycket för pristävlingen i sig utan av ett helt annat skäl. 

 

Besökaren: Ja, den här pristävlingssuccén har väl gett dig ett betydande övertag över generalkonsul Hagenberg och hans 

humbugsförlag? 

Charlie Ohlsson: Ja, han försökte naturligtvis att knycka idén, men det sprack han gudskelov på! 

Besökaren: Ja det är inte så gott att slåss med en gammal uv som du, som har trettio års erfarenhet i branschen! 

Charlie Ohlsson: Nej, om han försöker konkurrera med mig när det gäller förlaget, det bryr jag mig inte om – firman 

klarar i alla fall Johansson…men jag blir förbannad när han försöker konkurrera med mig, med sina bilar! 

 

Att driva förlag, och att lyckas med satsningar inom dess ram, är alltså inte något som har ett 

egenvärde för Charlie Ohlsson. Det är en av de saker han gör, helt enkelt, och ett av de högsta 

																																																								
131 Frye, 1990 (1957), s 34. 
132 Purdie, 1993, s 87. 
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syftena med det som med annat är att ”bräcka Hagenberg”. Hagenberg är konsul och en 

”flickjägare”, och det är roligt för Ohlsson att se hans ”humbugförlag” misslyckas. Ännu viktigare 

är dock att slå honom i en biltävling - även om inte de ”bibliotekshajar” som Ohlsson omger sig 

med förstår detta. Att det är Johansson som ”sköter firman” råder det inga tvivel om, och 

skildringen av denne mycket hårt arbetande förlagsanställde är ett nav i filmens litterära system. 

När vi första gången möter honom presenteras han som ”Trestjärnige Johansson - Världsförlagets allt 

för alla”. Johansson är i liknande ålder och har en liknande kroppsbyggnad som förläggare 

Ohlsson, och även han sitter vid ett skrivbord. Där slutar dock likheterna. Rummet är litet, 

skrivbordet belamrat och Johansson svarar ömsom i tre olika telefoner.  

 

Johansson: Ja…jag har sagt att det ska bli ändring på upplagorna till Malmö ja. Jo då de bundna böckerna går som 

ilgods ikväll ja. Ja-a. ja tjenare (ler) ja välkommen så tar vi en vickning ja. Ja det gör vi, tjenare. 

Johansson (i en annan lur): Ja det är Johansson! 

(Röst ur luren): Ja det är doktor Kramer. Jo herr Johansson har väl sett igenom de där manuskripten som jag fick till 

läsning? Ja jag menar det här för ”seklets sannroman”. 

Johansson: Jo då, jag har läst igenom alltihopa och fått tag i ett bra förslag för doktorns räkningar. Jaa. Ja så doktorn 

kan vara fullkomligt lugn, jadå. 

Tar upp två lurar men det knackar på dörren:  

Johansson: Ring lite senare va! (lägger på). 

 
Det är i just detta läge som Gunnar kommer in på förlaget, får syn på Mauds manus och ändrar 

utgången av tävlingen som alltså egentligen redan är bestämd. Gunnar har nämligen med sig ett 

paket, med kluckande och klirrande innehåll, till Johansson, och överlämning av detta var hans 

egentliga ärende. Men så sätter han sig ned för att småprata:  

 

Gunnar: Har ni klart med den där pristävlingen? Seklets sann-humbug eller vad ni kallar den för? 

Johansson: Seklets sann-roman menar du? Ja den är klar. 

Gunnar: Jaha! Du är naturligtvis den ende som har läst ett ord av alltihop? Som vanligt? 

Johansson: Hörru, om du har kommit hit för att säga oförskämdheter om din aktade faders förlag så kastar jag ut dig. 

 

Gunnar sätter sig och bläddrar i en manushög. Där får han av en slump syn på fotot på Maud 

som bifogats hennes manus.  

 

Gunnar: Hörrudu! Vad är det här för nånting? 
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Johansson: Det är refuserade manuskript till tävlingen. 

Gunnar: Refuserade sa du! Nej du! Det är den här jäntan som ska ha priset! 

Johansson: Jaha du. Men serru det här bidraget har jag… ja, det vill säga kommittén…utsett för priset. Och jag tror 

inte att vi ska göra nån ändring i den saken. 

 

Det bidrag Johansson utsett till vinnare heter Själens melodi av signaturen ”Fru Flirt”. Gunnar 

argumenterar dock häftigt för att detta omöjligt kan komma att sälja, ingen kommer att vilja läsa 

det, och det borde Johansson ”som är gammal bokförlagsman”, förstå. Däremot manuset Min 

smekmånad av signaturen ”Den vilseförda” – det vill säga Mauds manus – skulle om det trycktes 

sälja minst hundratusen exemplar, hävdar Gunnar. ”Här har du publikromanen gosse!”.  

De argumenten biter dock inte alls på Johansson.  

 

Johansson: Hördu min unge vän! I tjugofem års tid har jag avgjort allt det viktigaste som har skett på det här förlaget! 

Och jag tänker inte låta en pojkspoling som du komma och bestämma över vad jag ska göra eller inte göra! En sån där valp! 

Som inte har tagit annan befattning med förlagets affärer än att supa upp de pengar, som vi, din fader och jag, med svett och 

möda har arbetat ihop! Usch! 

 

Men så gör Gunnar en ansats att gå. Under armen har han det stora paketet, som nu tydligt 

klirrar. 

 

Gunnar: Ja, eftersom du inte vill ta någon hänsyn till en gammal väns önskningar så adjö då. 

Johansson: Gunnar! Vi kan väl alltid resonera om saken! 

 

Svårare än så är det inte att i detta system - på detta förlag åtminstone - påverka vilken bok som 

ska marknadsföras som ”seklets sannroman”. Att Johansson, den enda som läst manuskripten till 

tävlingen, av allt att döma är djupt alkoholiserad under en tid då det inte är självklart att få tag på 

alkohol i större mängd, är vid sidan av Gunnars förälskelse i Maud det som avgör tävlingen. Än 

priskommittén då? Inte bara doktor Kramer, som ringde, utan även kommitténs ordförande, en 

professor Jakob Nobelius, har i lönndom anlitat Johansson för att göra deras jobb åt dem. Inför 

det sammanträde där vinnaren officiellt ska utses talar Johansson med Nobelius och hävdar, efter 

överenskommelsen med Gunnar, att Min smekmånad är en given vinnare. Den är, hävdar 

Johansson, ”en alldeles ypperlig publikroman” och ”så att säga en populärlitterär psykologisk 

självbekännelse.” Nobelius enda följdfråga är om romanen ”står på en tillräckligt hög litterär 

nivå”, något Johansson försäkrar att den gör.  
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        Vid det därpå följande sammanträdet är allt mycket högtidligt. En stor samling herrar i svart 

frack har samlats för att utse ”seklets sannroman”, och förläggare Charlie Ohlsson tackar dem för 

att de tagit på sig detta ”maktpåliggande värv”. Han understryker att han är förvissad om att det  

”bakom kommitténs arbete ligger en högt kvalificerad sakkunskap och ett moget övervägande”.   

Sedan Nobelius med en lätt omformulering av Johanssons ord hävdat att ”min smekmånad” har 

en ”hyperintressant psykologi” och ”allmänna populära, litterära förtjänster”, samt att den är 

”självskriven till priset”, tillfrågas Johansson även i egenskap av sig själv, ”publikexpert”. Han 

biträder det förslag som officiellt är Nobelius’, och vinnaren koras.  

 
Charlie Ohlsson: Jahapp! Då förklarar jag alltså tävlingen avgjord, och tillerkännes priset signaturen ”Den vilseförda” 

för romanen ”Min smekmånad”. (slår klubban i bordet) Mina herrar. Jag ber att på förlagets och den svenska 

litteraturens vägnar få tacka eder för det behjärtansvärda och självuppoffrande intresse, samt den osparda möda ni nedlagt, 

för att berika vårt lands vitterhet. 

 
Förlagsarbetet präglas här inte bara av slump, inkompetens och korruption – utan också av en allt 

genomsyrande falskhet. På ytan finns fina ord och stora anspråk och gester, men under den 

fungerar det på ett helt annat sätt. Kommittén har inte läst det de påstås ha läst, ingen bryr sig 

egentligen om vad som blir ”seklets sannroman” eller om romaner överlag. Ändå tar de på sig 

sina frackar och talar högtidligt om vitterhet och om sina ”självuppoffrande” uppgifter.  

       Den egentliga makten finns hos en man utan särskild titel, en förlagsarbetare utan formell 

makt men med all praktisk sådan bakom kulisserna – Johansson. Han kallas in som 

”publikexpert” på sammanträdet, något som i sig är intressant: ”seklets sannroman” måste också 

vara en publikroman, och det finns här ingen motsättning mellan det smala och ”höga” och det 

brett publiktillvända. Man diskuterar sig – på ytan - fram till en lösning utifrån allas åsikter. I 

själva verket fyller dock Johansson alla stolar – bär upp många funktioner, i Svedjedals termer - 

och professorernas bidrag är av attrappkaraktär.  

        Det är inte heller så att Charlie Ohlsson själv egentligen tror på skådespelet: han vet i själva 

verket mycket väl att det är Johansson som ligger bakom.  

 

Charlie Ohlsson: Men begriper inte Johansson, som är en så förbannat intelligent karl, att det är seklets 

sannroman det är frågan om! Hon, som fick priset…är ju en bedragerska!! Hela romanen är en lögn!  

Johansson tyst.  

Charlie Ohlsson: Och vem var det som rekommenderade henne!? 

Johansson: Professor Nobelius. 
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Charlie Ohlsson: Tack så mycket, försök inte driva med mig bästa Johansson! Nobelius har inte läst en enda 

roman i hela sitt liv! 

Johansson: Det är väl inte mitt fel isåfall? 

Charlie Ohlsson: Visst fan är det Johanssons fel! Det är väl Johanssons förbaskade skyldighet att se till att inte 

några bedragerskor deltar i Världsförlagets skönlitterära pristävlingar! 

 

Som ordförande för kommittén som ska utse något som kallas ”seklets sannroman” sitter alltså 

en professor som, med förläggarens goda minne, ”aldrig läst en roman i hela sitt liv”. De gamla 

högt ärade professorerna i kommittén som ska bedöma de inskickade manuskripten läser alltså 

aldrig romaner, och vad de läser istället (bara poesi?) framgår inte. Ändå spelar alla med, medan 

”Johansson sköter firman” – tills något går snett. Man skulle kunna uttrycka det så att branschen 

– representerad av Världsförlaget och dess relationer - i den här filmen är genomkorrumperad 

men också godmodig och trevlig. För Mauds och hennes manus del löser sig allt när hon gifter 

sig med Gunnar, och även om hennes erfarenhet i branschen var jobbig löses allt till det bästa 

(utan att systemet förändras det minsta). Möjligen kunde man ändå hävda att Maud när ridån går 

ned lärt sig en del om litteraturbranschen som hon inte visste innan. Från början tycks 

förlagsbranschen för Maud framstå som en värld bebodd av beundrade auktoriteter, medan Viola 

tar mycket lätt på den liksom på författande och allt som hör till. Hon är praktisk, pragmatisk och 

cynisk – i hennes erfarenhet finns det till synes ingen egentlig gräns mellan det litterära fältet och 

resten av världen, och hon tycker inte att det spelar någon roll om något är ”sant” eller ej. Med 

denna attityd får hon Maud att ta steget från dröm till verklighet – hon skriver slutet och ser till 

att manuset skickas in. Och hon får rätt – branschen fungerade på ett ungefär som Viola tänkte, 

bortsett från Charlies reaktion. Anledningen till att manuset antas är visserligen inte att det ansetts 

”klämmigt”: den enda som läst det är Johansson, och han tänkte refusera det. Nej, Maud antas, 

inte manuset, så att säga – av Gunnar, för att hon är vacker och för att han är förälskad. Att göra 

Maud till ”författare” är för honom ett slags komplement till hennes roll som vacker kvinna, och en 

av flera strategier för att vinna hennes hjärta. Det är också något spontant som Gunnar kommer 

på, ett infall. Från det perspektivet kan man hävda att författaren i den här filmen inte har särskilt 

mycket egen agens, särskilt inte i relation till författarskapet. Hon kastas runt i systemet av andras 

nycker – dock, i linje med filmens modus och sin roll som tittarens identifikationspunkt, 

godmodigt och med en avmätt distans till spektaklet.  

       Andra delar av systemet är i stort sett osynliga i filmen, med några smärre undantag. 

Marknadsföring som koncept finns med i form av förlagets krav på Maud att skicka ett foto av 
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sig och sin man, och idén om läsarna och vad de ska tycka är närvarande i ett flertal diskussioner 

på förlaget. Övriga författare är dock nästan osynliga, trots att det uppenbarligen finns mycket 

stora mängder aspirerande sådana. Det kom in åttatusen manus till tävlingen – författare går alltså 

tretton på dussinet! I en kort scen utanför Charlie Ohlssons kontor får vi en glimt av hur de 

upplever den store förläggaren, detta genom ett kort meningsutbyte mellan en man som vaktar 

dörren medan Ohlsson skäller ut Gunnar och en författare som väntar utanför. Författaren, en 

hopsjunken gestalt i en stol, frågar dörrvakten om ”gubben är upptagen fortfarande”. Han har 

suttit här ett bra tag nu, säger han, och ”skulle be om förskott”. ”Det kan du allt slå ur hågen 

medsamma”, svarar dörrvakten. ”Han är på dåligt humör, han har skällt ut Gunnar en halvtimme 

nu så att det har osat ur nyckelhålet.” ”Tja det är ingenting att göra åt det då” svarar författaren 

moloket. Att han skulle våga gå in och avbryta den store Charlie Ohlsson är helt uteslutet. 

 

 
4.1.2. Genrer, modus och troper 
 
Vilka genree l ement  o ch  modus  använder filmen, och hur används författargestalten inom ramen för 

genrekonventioner? Vilken mimet i sk n ivå  befinner sig författaren på i förhållande till andra karaktärer och 

till tittaren? Finns några nycke l s c ener  e l l e r  t roper  som är gemensamma med andra författarfilmer? Hur 

förhåller sig de l i t t e ra turgenrer  författaren ägnar sig åt till genreelement i den omgivande filmhandlingen? 

 

En kärleksnatt vid Öresund innehåller element från kärleksfilm, relationsfilm och komedi/romantisk 

komedi. Kärlekshistorien mellan Maud och Gunnar är en central tråd i handlingen, men kantas 

också av vanliga komiska grepp som dolda identiteter, lögner och missförstånd.  

     Filmens mest dramatiska scen, den där Maud hoppar i vattnet för att komma undan 

Hagenberg och är nära att drunkna, blir romantisk när Gunnar istället räddar henne. Maud blir en 

prinsessa som räddas av prinsen ur drakens grepp, så att säga, eller med Gunnars ord – ”ur 

dödens käftar”. Som noterades ovan bidrar just denna scen till att ge filmens världsbygge en mer 

komplex prägel. Det är inte renodlat komiskt utan innehåller också verklig ondska och verklig 

fara – något hjältinnan kunde blivit offer för om inte hjälten räddat henne. Den typen av 

situationer hör hemma i melodramens modus (Marklund) och anknyter också till den dramatiska 

tonen i Min smekmånad. För övrigt stämmer hanteringen av denna scen – där åskådaren tydligt 

förstår att hen inte ska skratta – med en annan regel för komedi Marklund ställer upp: det finns 
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vissa ämnen man sällan med framgång skojar om133. Ett av dessa är döden – och på sjukhuset 

förklaras tydligt att Maud varit nära att dö.  

     Filmen innehåller också ett antal scener präglade av musik. Den långa romantiska scenen i 

båten på vattnet, då Gunnar sjunger en ballad med samma titel som filmen; en sång om 

Hagenbergs vackra bil; samt smakprov på de kuplettvisor som Johansson skriver på fritiden.134  

 

Maud Ohlsson är – bortsett från scenen där hon nästan dör - till största del att betrakta som en 

lågmimetisk, vanlig tjej, lätt att identifiera sig med. Hon ingår dock samtidigt i en filmhandling där 

de flesta andra karaktärer är ganska grovt stiliserade, med renodlade karaktärsdrag. Hagenberg är 

pur ondska, Charlie Ohlsson pendlar nervöst mellan fryntlig och kolerisk, Gunnar är den perfekte 

spjuveraktige gentlemannen, Viola en klassisk femme fatale, Johansson en gammal sävlig suput 

och professorerna essensen av förtorkad oscariansk uppblåsthet. Även skådespeleriet är 

överdrivet, ibland slår det över i karikatyr. Maud framstår i detta sällskap ibland som den enda 

normala människan, den enda neutrala parten – den enda möjliga identifikationspunkten, kunde 

man hävda. Andra karaktärer står dessutom för det komiska: Viola, Charlie, Johansson, Gunnar 

och diverse biroller både gör och säger dråpliga saker. Maud blir dock aldrig komisk i den 

bemärkelsen att hon framstår som absurd eller tappar sin värdighet eller sitt humör. Dock 

förekommer hon också i komiska scener, och reagerar på absurditeter som händer runt henne. 

Hon är tittarens ställföreträdare, en ”liten maskinskriverska” snarare än en ”stor romanhjältinna” 

– ungefär som Bessie i Thomas Graals bästa film. Den kontrasten förstärker dels det romantiska 

temat och gör henne till en igenkännbar gestalt i en romantisk komedi – en som drömmer om 

den stora kärleken. Samtidigt som det, på en annan nivå och i relation till hennes författarroll, 

förstås också kan uttryckas så att hon drömmer sig bort till en annan mimetisk nivå, till en annan 

typ av narrativ – från komedi till melodram. 

       Exakt vad Min smekmånad handlar om får tittaren aldrig veta, utöver den i filmen inledande 

men i manus avslutande scen vilken Maud och Viola skriver tillsammans. Av den att döma 

handlar det om ett passionerat triangeldrama, där en man i slutscenen skjuter en annan för att 

vinna den kvinna de båda älskar. Med Violas tillägg väljer sedan kvinnan att följa den man som 

skjutit ”till världens ände”. Klart står i alla fall att Mauds relation till litteratur handlar om att leva 

sig in i romaner – romantiska sådana – och ta hjältinnans roll. Att genom hinder och äventyr 

finna en man är en viktig del i sådana romaner, liksom i den romantiska filmkomedi där Maud 

																																																								
133 Marklund, 2004, s 103. 
134 Marklund, 2004, s 47 samt 118. 
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själv är just hjältinnan. På så vis skapas en variant av den speglingseffekt där berättelsen i det 

bokmanus som förekommer i filmen förstärker filmens världsbygge genom att innehålla liknande 

genreelement och modus. Här handlar det om ett romantiskt manus i en romantisk film – dock 

av allt att döma i ett allvarligare modus. Utöver detta fungerar manuset också som dramatisk 

motor: det tar Maud framåt, och dess tillkomst och natur är också en presentation av henne som 

person och hennes (hemliga) tankevärld. 

       Andra troper som ofta förekommer i författarfilm, och som är synliga här, är till exempel ett 

förlag som drivs av far och son, en scen av ”avslöjande” av en stor lögn, samt alltså konventionen 

att i en skildring av skrivande visa upp det som händer i manus som en scen.  

 

4.1.3. Drivkraft och processer 
 
Hur skildras skrivandet och den kreat iva  proce s s en? Vilka delar av processen framgår, hur tycks den gå till 

och vilka stämningar är förknippade med den? Vilken typ av drivkrafter ligger bakom skrivandet? 

 

Filmens allra första scen är dess enda skildring av skrivande, och därmed den med tydligast 

paralleller till ofta analyserade aspekter av författarfilmer. I En Kärleksnatt vid Öresund ser vi denna 

scen innan vi ser något annat – innan vi ens ser författaren ser vi en scen ur boken spelas upp.  

 

Scen: En man börjar ta på en kvinna, hon gör motstånd, han insisterar, men en annan man ser dem från 

kulissen och skjuter svartsjukt den förste. Kvinnan sörjer då den som attackerat henne, tjuter och faller 

ned över honom. Mannen som skjutit sätter sig vid en skrivmaskin och röker och skriver. Kvinnan rusar 

fram till honom och skriker:  

”Du har dödat min Gustav!” 

Han: ”ja jag vet det, jag håller just på och skriver ett brev för att ange mig själv.” 

 

Härefter bryts sceneriet, musiken försvinner, och vi ser istället Maud: till synes samma kvinna 

som i scenen men i vardagliga kläder, sittande vid en skrivmaskin vid en sekretär. Hon är 

mörkhårig, vacker och klädd i ljusa, bekväma kläder. Text upplyser oss om att hon är ”Maud 

Olsson, i verkligheten en liten maskinskriverska, i fantasien en stor romanhjältinna”. Redan innan vi möter 

Maud som person i den verkliga världen ser vi henne alltså i rollen som sin egenkomponerade 

”romanhjältinna”. Detta kan tolkas som att kvinnan i berättelsen i någon mening är Maud själv i 

en fantasiversion - i en mer dramatisk, romantisk, spännande version och inte minst kontext. 

Genom att samma skådespelare gestaltar både Maud och kvinnan i romanen, samt genom 
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textrutan som kopplar Maud till den fiktiva kvinnan, inbjuds tittaren genast till tolkningen att 

Maud är en person med ett lugnt liv men som drömmer om drama och passion, och som 

använder sitt skrivande för att utforska dessa sidor av sig själv. På samma gång skiljs hon dock 

som gestalt också från det fiktiva dramats hetta, genom att texten understryker att hon ”i 

verkligheten” är ”en liten maskinskriverska”. 

      Greppet att visa Mauds kreativa process genom att visa verkets inre händelser som sedda i en 

annan dimension eller som i en teaterpjäs - som att hon faktiskt ser dem, är, som beskrevs i 

kapitel 3, inte ovanligt i författarfilmer. Redan i Thomas Graals bästa film från 1917 fanns en typ av 

experimenterande med blandning av scener ur verk och ”verklighet”. I En Kärleksnatt vid Öresund 

har vi inte innan skrivscenen sett någon inhämtning av intryck, bearbetande av dem, eller 

planering av skrivandet, utan kastas direkt in i elaborationsfasen135. Vid sidan av det ovanliga 

greppet finns också en annan skillnad: det visar sig, när vi väl möter Maud vid skrivmaskinen, att 

hon inte är ensam i rummet. Faktiskt visar det sig, när vi tittar närmare på saken, att den scen vi 

såg sannolikt inte samtidigt skrevs av författaren: den lästes upp högt för hennes väninna.  

 
Text:  

Viola Vall, en skådespelerska med ett dimmigt förflutet och en ännu dimmigare framtid. 

 

Viola: Ja det där var välan finfint! Fortsätt du bara, fortsätt! 

Maud: Nej tack! Jag duger inte till författarinna! Jag vill inte oskyldiga människor ska få sitta och läsa det här [joltet]! 

Viola reser sig och puttar tillbaka skrivmaskinen i rätt position. 

Viola: Är du inte slug flicka! Nu när du bara har själva slutet kvar! 

Maud: Ja det är du som har lurat mig in på det här! Och vill du ha eländet klart så får du tamekatten skriva slutet själv! 

Viola: Maka på dig då! (sätter sig) 

Maud: Varsågod! (struttar nöjt iväg) 

Maud lägger sig på divanen och röker, Viola skriver. 

Maud: Nå läs upp nu vad du har skrivit! Jag kommer i alla fall inte att skicka in det så! 

Viola: Akta dig! Här ska du få höra! Läser överdramatiskt, med en rabblande, stel röst olik hennes vanliga: ”Vad skulle 

jag nu göra? Skulle jag slunga honom i rättvisans händer? Honom som jag älskade med den första stora kärlekens hela 

glöd? Nej aldrig! Hellre skulle jag fly vid hans sida till världens ände! Jag skulle utstå prövningar och faror i havens stormar 

och stäppernas sol, ty nu visste jag vad jag behövde veta, visste att på kvällen skulle han trycka mig med jublande passion 

mot sin breda bringa, viska heta dåraktiga ord i mitt öra!” 

Maud (reser sig och ler sarkastiskt): ”Ja det där är nog mycket bra, men titta lite på tävlingsvillkoren får du se!” 

																																																								
135 Netzow, 2005, s 18. 
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Maud håller fram en tidning framför Viola där det står: ”Varje i tävlingen deltagande bör alltså vara beredd att 

kunna styrka sanningsenligheten av det berättade”. 

Viola: Nä, jag känner nog bokförläggare Olsson vid Världsförlaget. Får han fatt i en klämmig roman så ger han blanka 

farao i om den är sann eller inte! 

Maud: Känner du honom personligen?! Den stora Charlie Olsson, mångmiljonären? 

Viola: Om jag känner honom! Kära du jag har till och med bedragit honom. Ja förresten bar jag mig nog en smula skamligt 

åt mot honom. 

Maud: Vad menar du!? Har du haft förbindelser med honom också?? 

Viola: Ja herregud du förstår…man var ung och dum och ville vara med. Och så var han änkling och allting och så gav 

han mig en massa presenter. Och så vart jag kär i en akrobat och så reste vi till Berlin och så träffade jag Hagenberg och så 

blev det som det blev. Viola rycker på axlarna och röker. Maud ser dömande ut. 

Maud: Jamen Viola du är då för ryslig! 

Viola: Det är väl ingenting att sitta och gaffla om nu! Jag har minsann fått tillräckligt med skäll ifrån gubben Olsson för 

alltihop det här. Nu tar vi i alla fall och skickar in det här, så ansvarar jag för följderna.  

     

I denna första scen lär vi här känna de centrala karaktärerna och deras olikheter och relation. Vi 

ser också rummet vari skrivandet sker, det rum som Netzow visat är intimt sammanlänkat med 

bilden av skrivprocesser.136. Genast när Maud presenterats ser tittaren också Viola, som befinner 

sig i andra änden av samma rum - en annan röst och en annan sida av författarfunktionen. Hon 

är till synes något äldre än Maud, oklart hur mycket – om Maud ger intryck av att vara kring 25 är 

Viola kanske snarare 35. Också hon är vacker, men till utseendet annars Mauds motsats – blond 

med mörka kläder, en skillnad som ger stor effekt i en svartvit film – och hon ligger och röker 

vattenpipa på en divan medan Maud alltså sitter prydligt vid sitt skrivbord. Vi får veta att det är 

Viola som ”lurat in” Maud på att skriva manuset – hon har alltså satt igång processen, i någon 

mening. Min smekmånad skapas i dialog mellan två kvinnotyper: en pryd och ordentlig, en erfaren 

och fräck.  

       Den skrivscen vi sett tjänar alltså inte bara till att skildra den kreativa processen och att ge en 

bild av hur denna går till, inte heller bara till att skildra verkets genre och lite av dess innehåll. Att 

visa skrivprocessen blir också ett effektivt sätt att presentera filmens huvudperson(er). Dessutom 

ger scenen genom skildringen av Mauds inre värld – som också är hennes skrivna manus – en 

bild av vem hon är. Hon är i sitt verk – romanhjältinnan är författaren, eller författarna i plural - 

även om denna dimension kallas ”fantasien”.  

																																																								
136 Netzow, 2005, s 37-38.  
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      Ingen mer kreativ process pågår sedan under filmens lopp efter att vi sett Min smekmånad 

färdigställas. Övriga processer sker efter att det aktuella manuset författats, och gäller de yttre 

delarna av författarrollen – utgivning, marknadsföring och så vidare. 

 
4.1.4. Relationer 
 

Vilka r e la t ioner  påverkar författaren, författarskapet och skrivandet under handlingens gång? Hur gör de 

det? Hur förhåller sig författaren till olika typer av relationer? 

 

Författaren i En kärleksnatt vid Öresund är en hjältinna i en romantisk komedi, vilken uppnår sitt 

mål – att bli gift med en bra man – genom diverse svårigheter. Dessa svårigheter utlöses delvis av 

ett romanmanus, men inte bara. Lika mycket har de att göra med förälskelsen som sker i en 

uråldrig typ av romantisk scen - den där Gunnar räddar Maud. Det är heller inte så att 

författarskapet på något sätt konkurrerar med romantiken för Maud eller kommer ur en annan 

drivkraft än denna. Tvärtom tycks skrivandet av den romantiska romanen Min smekmånad och 

dragningen till Gunnar vara resultat av samma personliga strävan och livsmål: driften att träffa 

rätt man, men också en allmänt romantisk längtan och syn på livet. Den andra parten i den 

romantiska relationen, Gunnar, fokaliseras också ibland varvid tittaren ser Maud utifrån. Hon 

framstår då som en mycket attraktiv ung kvinna, både älskvärd och åtråvärd. Att hon också 

betraktas med en objektifierande, kallare blick av andra män, blir tydligt genom Hagenbergs 

kommentarer.  

      Gunnar skapar författarskapets officiella del genom att se till att manuset vinner tävlingen. 

Han räddar därtill livet på Maud rent konkret. Sedan lurar han henne att gifta sig, klär ut sig och 

så vidare och får henne att bli förälskad – han driver handlingen, och Maud, framåt på många 

plan. Precis som i Thomas Graals bästa film använder alltså en man ett manus som verktyg för att 

vinna en kvinna – med den skillnaden att det här är kvinnan som är författaren. Valet mellan de 

båda männen och världsbilderna är inte någonsin svårt för Maud, som från början föredrar 

Gunnar. För tittaren är det också självklart vem hjälten är – Gunnar och Maud är från sitt första 

möte vad Marklund kallar ett ”osynligt par”137, och det råder knappast någon tvekan om att de är 

ämnade för varandra. Att Maud längtade efter en man, och att giftermål är viktigare för henne än 

skrivande, är också tydligt. Samtidigt representerade skrivandet just längtan efter romantik, och 

ledde till att hon fick sin man – det gick mer än utmärkt att kombinera med en kärleksrelation. 

																																																								
137 Marklund, 2004, s 95. 
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4.1.5. Ideal och sensmoral 
 

A. Vilka värder ingar  och ideal  kring författarskapet/en kan skönjas?  

Vad har författaren för självbild, och hur värderar andra författarskapet? Finns konflikter kring 

något av detta? Vad handlar de isåfall om?  

 

Redan från början hyser Maud starka tvivel kring kvaliteten på det manus hon själv skrivit. Hon 

visar inte tecken på att vara ledsen eller ha ångest över det, utan uttrycker i första hand distans 

och trötthet kring projektet.  Hon tycker inte att någon ska tvingas läsa ”det här joltet” och hon 

själv ”duger inte till författarinna”. Senare kommer hon också att hävda att ”Jag ångrar att jag 

skrev den där dumma romanen” samt ursäkta sig med att ”det var ett skämt”.  

        När Viola får Maud att skicka in manuset gör hon det inte genom att upphöja eller 

uppmuntra Maud utan genom att påminna henne om pengarna som ligger i potten och antyda att 

hon själv genom kontakter kanske kan påverka utgången av tävlingen. Huruvida hon faktiskt gör 

några försök åt det hållet framgår inte – hon tycks inte heller särskilt engagerad i frågan utan tar, 

liksom Maud, lätt på det hela. 

       När manuset väl landat på förlaget refuseras det av Johansson, och att Gunnar mutar denne 

till att kora Maud till vinnare har ingenting med manuset i sig att göra, och inte heller de många 

lovord manuset sedermera ska få av den kommitté som utser vinnare i pristävlingen har sin 

bakgrund i någons verkliga åsikt om det. Ur Nobelius mun kommer Johanssons ord – vilka han 

inte tror på, men också tagit emot mutor för - under det högtidliga kommittémötet:  

 

Professor Nobelius: Å kommitténs och mina egna vägnar ber jag att få tacka för det väldigt smickrande 

uppdrag, som vi nu fullföljt. Och ber jag få meddela att kommittén funnit romanen ”Min smekmånad” av signaturen 

”Den vilseförda” självskriven till priset. På grund av sin hyperintressanta psykologi och sina allmänna populära, 

litterära förtjänster. 

Charlie Ohlsson: Jaha…”min smekmånad”…ja det låter ju intressant och trevligt, men vi ska allt höra vad vår 

publikexpert Johansson har att säga.  

Johansson: När så högt kvalificerade litterära experter har förklarat romanen ifråga värd priset, så är det 

naturligtvis bara ett nöje för min ringa person att biträda förslaget. 

 

Mycket högtidliga ord används alltså om manuset, men det är ett spel för galleriet på alla plan. 

Ingen anser faktiskt det som sägs högt. Charlie Ohlsson själv visar sig senare också vara fullt 
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medveten om detta – han vet att professorerna i kommittén för ”seklets sannroman” inte läser 

romaner, och att det därmed är Johanssons ”fel” att Maud vann. Detta blottlägger värderingar 

kring romaner i allmänhet, och kan ses som ett exempel på den äldre syn på romanen som genre 

där den dels sågs som lägre stående än poesin138, dels associerades med just kvinnors läsande och 

skrivande.139 Medan begreppet roman idag kan innebära i stort sett vad som helst fanns därtill 

tidigare en association till vissa teman, förmodat relevanta enbart för just kvinnor – till exempel 

kärlek, relationer och till hemsfären relaterade frågor. Att det i det här fallet därtill handlar om en 

(förment!) ”sannroman” – rentav en ”populärlitterär psykologisk självbekännelse” - gör från detta 

perspektiv, alltså professorernas, knappast saken bättre.  

         Just detta är en annan central värdering kring manuset och Maud som författare, och något 

som leder till stora konflikter: tävlingens krav på att boken ska vara en ”sannroman” i 

bemärkelsen skildra verkliga händelser. Mauds manus är helt påhittat, men hon skickar ändå in 

det. Hon gör detta för att Viola försäkrat henne om att Charlie Ohlsson inte bryr sig om ifall 

romanen är sann eller inte, så länge den är ”klämmig”. I själva verket blir Charlie Ohlsson rasande 

på Maud och kallar henne ”lögnerska” och ”bedragerska”. Han är dels möjligen moraliskt 

indignerad över vad hon gjort, men framför allt oroar han sig för vad alla ska tänka. Charlie 

Ohlsson tycks dock egentligen vara den ende som bryr sig om sanningsaspekten – såväl 

Johansson som Gunnar tar lätt på alltihop, och Maud själv ångrar sig visserligen men accepterar 

inte Charlie Ohlssons smädelser. Hon anser inte att hon är en bedragerska, utan konstaterar bara 

att det hela var ett skämt och att hon förvisso burit sig ”dumt och barnsligt åt” men att det hela 

ju går att lösa. Det faktum att hon formellt gift sig med vad hon tror är ett stadsbud gör också att 

hon anser sig ha tagit ansvar för situationen. Detsamma tycks Charlie Ohlsson själv anse, när 

Gunnar väl vunnit biltävlingen och det blivit tydligt att Maud och Gunnar är förälskade på riktigt. 

Då går hela historien att reda ut: epitetet ”bedragerska” satt alltså inte djupt utan handlade om 

praktiska omständigheter. Det finns heller inte något som egentligen tyder på att Mauds ursäkter 

har att göra med en förändring i hennes egen värdering av det skrivna. Hon hade visserligen (med 

hjälp av Viola) skrivit ett manus, men blir som nämnts inte klassad som ”författare” (eller i det 

här fallet författarinna - enda gången detta ord nämns är när hon i början suckande menar att hon 

inte duger till att kallas så). Hennes första reaktion när hon får veta att hon vunnit priset har 

heller inte med manuset i sig att göra, utan med prispengarna: ”jag är ju faktiskt förmögen!” Hon 

verkar inte bry sig om huruvida boken blir utgiven eller ej – den är en form av fri fantasi hon 

																																																								
138 Bourdieu, 2000, s 181. 
139 von Platen, 1997, s 505. 
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ägnat sig åt, och hon är inte främmande för att kalla den ”ett skämt” eller ”den där dumma 

romanen”. Det finns heller ingenting som tyder på att hon tänker skrivna något mer i framtiden. 

Bryr sig Maud ens, vid filmens slut, om att vara ”författarinna”? Brydde hon sig någonsin om 

det? Det framgår inte, det viktiga är att hon har fått sin man, och på detta sätt sin dröm uppfylld 

– att vara den ”stora romanhjältinna” hon förut bara var ”i fantasien”.140 

 

D. Har filmen som helhet någon sensmoral?  

Förmedlar den vissa värderingar kring skrivande, konstnärskap eller något 

författarideal/konstnärsideal, eller någon idé kopplad till detta? På vilka sätt har isåfall 

sensmoralen framgått? 

 

 Finns det något dominerande konstnärsideal i den här filmen? Goda och dåliga författare i 

moralisk eller kanske estetisk bemärkelse – det finns ju många sådana strider? Möjligen skulle 

man kunna tala om att den prydliga Maud utgör ett konstnärsideal (”den lilla maskinskriverskan”) 

som inom filmens ram föredras framför skådespelerskan Violas bohemiska och promiskuösa, 

men man kunde lika gärna hävda att deras obrutna, av allt att döma harmoniska och ömsesidigt 

stöttande vänskap är en skildring av harmoni mellan dessa principer: det är kombinationen av 

Violas fräckhet och Mauds lösningsorienterade ordningssinne som leder till framgång för dem 

båda – både med boken och varsin man i slutändan. Viola påverkar Maud både att skriva klart 

boken och att skicka in den till tävlingen. Detta genom att hon själv skriver slutet på berättelsen, 

uppmuntrar och övertalar. Viola är Mauds bästa vän, men också ”en skådespelerska med dimmigt 

förflutet och en ännu dimmigare framtid”. Hon är alltså i någon mening en representant för ett 

annat kulturellt fält, utöver att vara en privat relation. Viola är den enda aktör utöver Maud själv 

som påverkar skrivandet, den inre delen av författarskapet, och detta just bara i denna första 

scen. I Violas ögon tycks Maud vara en god kamrat men också i någon mening en skyddsling, en 

något yngre kvinna att ta hand om och lära upp. De är mycket olika men på det hela taget 

jämställda, och delar flera intressen (män, shopping, kultur och båtliv till exempel). Från början är 

Maud en mer präktig och naiv tjej än den ytterst frigjorda Viola, och Mauds personlighet framgår 

på ett tydligt sätt bland annat just genom jämförelsen med denna andra kvinnotyp. Mauds naivitet 

gällande vissa män och relationer kontrasteras av Violas erfarenhet, Mauds prydhet av Violas 

promiskuitet, Mauds korrekta stil av Violas bohemiska. Maud är också, åtminstone till en början, 

																																																								
140 Detta hyllande av läsande – och skrivande – av romantiska berättelser kan ses som en omvänd version av nidbilden av den 
”förkonstlade, bortkollrade, till sist livsodugliga” kvinnliga romanläsaren, vilken följt romantiska böcker – och romangenren 
överlag – i sekel. Se t ex von Platen, 1997, s 499-500.   
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ängsligare och mer mån om att hålla sig till reglerna, medan Viola spelar helt efter sina egna 

regler. En tolkning av Mauds utveckling under handlingens gång kan vara att hon får lite mer 

skinn på näsan och mer lever upp till Violas bild av hur man ska bete sig för att få det man vill ha. 

Sammantaget handlar filmen, och skildringen av författarens liv, ur detta perspektiv om kvinnlig 

vänskap som fruktbar kreativ gemenskap.141 

       Förlagsbranschen består dock uteslutande av män, och i kommittén som ska utse ”seklets 

sannroman” sitter uteslutande äldre herrar, de flesta i frack. Det är inte särskilt långsökt att 

associera till tidens Akademisammanträden. På ytan är det vi ser på alla sätt en samling högt 

bildade och om litteraturen månande män: hela arsenalen av fina ord, titlar, traditioner och gester 

är på plats. Samtidigt vet förstås tittaren, som sett hur allt egentligen gått till, att det som sägs helt 

saknar substans. Denna kontrast mellan yta och verklighet är effektivt iscensatt just genom de 

högtravande orden. Att både Charlie Ohlsson och professor Nobelius själv genom sina 

högtravande anföranden understryker vikten av kommitténs arbete – ett arbete som inte har 

skett, en kommitté som är där enbart för syns skull – bidrar till att skapa en tydlig bild av ett 

bländverk. De svarta frackarna, de allvarliga ansiktena, och de stela fraserna – allt fungerar som 

stiliserad förstärkning av intrycket att det hela enbart handlar om status, om traditioner och om 

marknadsföring. Dessutom inzoomas vid ett tillfälle, strax innan sammanträdet då Johansson 

berättar för professor Nobelius vad han ska säga, ett antal till karikatyrer gränsande mansporträtt 

av just svartklädda herrar som sitter här och där på väggarna. Detta grepp tjänar till att ytterligare 

understryka det löjeväckande och skådespelsartade i sammanträdet och de närvarande.  

         Dessa karaktärer blir alltså motsatsen till högststående i termer av mimetisk nivå. De är 

tvärtom löjliga, och därmed följer allt de står för. Professor Nobelius må inte bry sig om 

romantiska romaner – men filmen En kärleksnatt vid Öresund upphöjer dem och deras betydelse. 

Mauds roman må inte vara ”sann” i biografisk bemärkelse, men narrativet som helhet 

konsekrerar henne som skrivit den och skrattar åt alla som inte läser kärleksromaner. Man kunde 

hävda att medan det i Thomas Graals bästa film är idén om det manliga författargeniet som 

förlöjligas, är det här bilden av det anrika förlaget som genom komik tas ned några pinnhål. En 

inte oviktig aspekt i detta handlar förstås om genus: att det inte finns en enda kvinna bland 

branschens makthavare eller beslutsfattare.  

     Samtidigt är den godmodiga korruption dessa män representerar ingenting mot den rena, 

statiska ondskan hos den slemmige konsul Hagenberg. Om man för ett ögonblick löskopplar 
																																																								
141 Det ligger för övrigt nära till hands att koppla skildringen av gemenskap mellan två kvinnor med just dessa attribut – 
utseendemässigt, yrkesmässigt och imagemässigt – till den med filmen samtida berömda dynamiken mellan Anais Nin och June 
Miller. Den har för övrigt också porträtterats på film - Henry and June (1990) baserades på Nins bok med samma namn.  
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idén om ansvar, sanningsanspråk, moral och budskap från författarideal, och istället applicerar 

den på förläggarrollen, är det inte svårt att se hur olika ideal i form av gestalterna Hagenberg och 

Ohlsson ställs emot varandra, och hur filmens handling och slut är ett avgörande i striden om 

vem som är starkast. Charlie, Gunnar och Världsförlaget – det anrika – är det goda förlaget. 

Hagenberg, på det konkurrerande Nationalförlaget – är ond. Han är våldtäktsman, psykopat, 

bedragare – till och med presumptiv mördare. Den onde mannen Hagenberg är en och samma – 

förläggaren och våldtäktsmannen – medan idén om den goda mannen delas i två: Ohlsson den 

äldre, förläggare och affärsman samt Ohlsson den yngre: älskare och framtida förläggare. På tre 

arenor slåss de olika värderingssystem och mansroller de representerar: kvinnor, bilar, och 

bokförlag. Självklart är det heller ingen slump att Gunnar och Hagenberg kan sägas representera, 

om än ganska subtilt, olika världsbild eller politisk åskådning. Att de båda stora konkurrerande 

förlagen i en film från 1931 heter Nationalförlaget respektive Världsförlaget talar ett ganska tydligt 

språk. Skildringen av den ondskefulle Hagenberg på Nationalförlaget (som för övrigt för 

tydlighetens skull kallas ”Tysk-Svenska Nationalförlaget” i hans presentation!) och allt han står 

för är ett tydligt budskap från filmens skapare. Hagenberg – och hans självbild som en som ”alltid 

får vad han vill ha” - är farlig och måste besegras av en hjälte. Två olika kulturer och inte minst 

mansroller slåss här om pengar, ära och kvinnornas gunst. Gentlemannen Gunnar och 

våldtäktsmannen Hagenberg gör upp i en slutlig strid på racingbanan, där godheten och 

gentlemannaförläggaren segrar. Hagenberg besegras alltså inte med argument, utan genom att en 

bättre man – bättre på bilar, bättre på kvinnor, bättre på böcker – segrar utan våld.  
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4.2 Vi tre  debutera  (1953) 

 

Manus: Olof Molander och Herbert Grevenius (baserat på en pjäs av Herbert Grevenius). 

Regi: Hasse Ekman 

Vi tre debutera tilldrar sig under några vårdagar i Stockholm och Uppsala. Filmen är baserad på en 

pjäs med samma namn av Herbert Grevenius, första gången utgiven 1943. Den marknadsfördes 

då som en komedi. Herbert Grevenius (1901-1993) skrev många pjäser för TV och radio och var 

under många år anställd som producent vid radioteatern på SR. Filmmanuset, författat av Olof 

Molander tillsammans med Grevenius, är inte identiskt med pjäsmanuskriptet utan en 

bearbetning av detta. 

 

Handl ing 

De tre ungdomarna Ludde, Lo och Lillebror har skickat in varsin diktsamling till anrika 

Ferdinand Lundblads förlag. När de kallas till ett möte blir de varse att de inte erbjuds utgivning 

var och en för sig, utan tillsammans i en volym. De tre känner inte varandra och skriver mycket 

olika typer av dikter, men förläggaren menar att de just därför passar perfekt ihop. Lillebror (Per 

Oscarsson), en student med förmögen bakgrund, skriver dikter delvis som ett uppror mot sin far 

(Gunnar Björnstrand) och ser inga större problem med upplägget. Lo (Maj-Britt Nilsson), en 

revyskådespelerska som skrivit ett antal självbiografiska dikter, känner att det viktigaste är att få 

debutera, och sällskapet stör henne inte. Den tredje unga poeten, Ludde (Sven-Eric Gamble), 

opponerar sig dock kraftfullt mot idén. Han har arbetarbakgrund, har sett krig till sjöss och varit 

nära döden, och har samhällsförändrande ambitioner med sitt skrivande. Dessutom vill han inte 

ha med Lillebror att göra, då denne är son till direktören på bolaget där han tillfälligt arbetar som 

cykelbud. Efter att ha övertalats av Lo går Ludde dock med på förslaget till slut.  

      Efter att ungdomarna så gemensamt kommer ut från förlaget börjar deras relationer att 

utvecklas. Det är Valborgsmässoafton och de bestämmer att de ska ses hemma hos Lo till 

kvällen. När Ludde kommer tillbaka till jobbet får han sparken – för sen ankomst bland annat - 

varpå Lillebror kommer in, glatt lägger armen om cykelbudet och annonserar att de ska debutera 

tillsammans. När Lillebror därefter kört Ludde till Gamla stan, där han bor, blir han hånad för sin 

studentmössa av folket i de arbetarpräglade kvarteren. Ludde föraktar Lillebrors idylliska 

skildringar och hävdar att han inte vet något om livet, ”men skriver i alla fall”. Konflikten blir än 
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tydligare på kvällen när de turas om att läsa upp sina dikter för varandra. Lillebrors dikter handlar 

om helvete och paradis som abstrakta idéer, Luddes om minnen från flottan. Lo vill inte läsa sina 

dikter högt, men avslöjar senare under den ljusa natten, när de tagit sig ut på Djurgården, att de 

handlar om en olycklig kärlekshistoria med en gift man. På Djurgården möter de sedan av en 

slump gamle bokförläggaren (Olof Winnerstrand) på morgonpromenad. Han bjuder hem dem på 

majsexa, och de somnar där. På morgonen tar de en roddbåt över från Djurgården till Söder, 

varvid unge bokförläggaren (Claes Thelander) får en marknadsföringsidé. När ungdomarna går 

iland möts de av fotografer, och samma dag, den första maj, pryder de Expressens förstasida 

under rubriken ”Litterär roddarbragd på strömmen inatt”.  

     På kvällen har Lillebror bjudit med Lo på vårbalen i Uppsala. Han är förälskad i henne, men 

det är inte ömsesidigt. Även om hon har trevligt tänker hon hela tiden på Ludde, och när 

Lillebror föreslår att de ska gifta sig säger hon att det är omöjligt. När de går vidare till ett 

källarhak träffar de Ludde där – han är också och festar i Uppsala, men med andra arbetare. Lo 

och Ludde lämnar stället tillsammans. Tillbaka i Stockholm erkänner Lo för Ludde hur hon 

känner, och även om han är tydlig med att han inte vill binda sig, tillbringar de natten ihop 

hemma hos Lo. På morgonen är Lo lycklig: hon vill att Ludde ska flytta in hos henne och skriva 

böcker vid sekretären i hennes vardagsrum. Men han måste ut, säger han, i världen igen. Han 

behöver gå till sjöss för att få mer stoff om han i framtiden ska kunna skriva något ”stort, färgrikt 

och mustigt”. Han har redan mönstrat på och båten lägger ut samma kväll. Lo blir förtvivlad, 

även om han säger att han bara ska till Dublin och tillbaka. Utanför porten på väg ut möter 

Ludde Lillebror som är på väg in. Lillebror förstår vad som hänt och de hamnar i slagsmål. När 

Ludde berättar att han varken tänker hålla fast vid Lo eller vid Sverige, sluter de dock fred. Ludde 

går mot sin båt och Lillebror upp till Lo. Senare på kvällen möts de tre för sista gången. Strax 

innan båten lägger ut tas en bild av Ludde med en blombukett och receptionisten från förlaget 

(Gunnel Broström), i marknadsföringssyfte. Lillebror och Lo kommer skyndande för att säga 

hejdå, och ger honom ett exemplar av den nytryckta diktsamlingen Vi tre debutera. Ludde erkänner 

nu att han inte alls ska vända tillbaka från Dublin, utan ska vidare ut i världen med en större båt. 

Lo ger upp hoppet om honom och följer med Lillebror. De står tillsammans på en höjd och ser 

båten lägga ut, samtidigt som Ludde från sitt däck ser Stockholm försvinna i dunklet.  

 

Analys  

 
4.2.1. – Omgivningar 



	 82	

 
A. Hur skildras den omgivande vär lden?  

Finns samhällsproblem eller begränsande strukturer? Hur ser f ö r fa t tarens  ro l l  i  samhäl l e t  ut, och 

hur ser författaren på det samhälle hen lever i?  

 
I filmens inledning beskriver en manlig berättarröst – frikopplad från karaktärerna i filmen - 

lyriskt vår-Stockholm till bilder av folkvimmel.  

 

      ”Här ligger staden vid vattnet. Min stad, och din. Den är var morgon lika ny, var dag lika verksam, var afton 

lika full av drömmar. Här har jag varit ung. Här svärmade jag i vårskymningarna. […] Nya vårar, ny ungdom. 

Nya ord och åthävor, ny tid. Men innerst likadan. […] Åter är det du och jag, som leker den lätta allvarsamma 

leken. I samma evigt unga stad.”  

 

Monologen etablerar omedelbart anspråk på tidlös allmängiltighet samtidigt som den 

understryker filmens ambition att vara en Stockholmsskildring. Talet om ungdomen och våren, 

historien och traditionen samsas med bilder av nybyggnation, bilar och människor som rör sig i 

raskt tempo. Även om Ludde, som man snart ser cykla genom den täta biltrafiken, lever i denna 

nya hetsiga tid är den ”innerst likadan” som en äldre, har tittaren fått veta. Och de människor vi 

ska möta är ”du och jag”, alla som någonsin ”svärmat i vårskymningarna”. Dessutom erbjuder 

monologen, genom fågelperspektivet både i kamera och röst - också en bild av det 

samhällssystem som skildras i filmen. Här finns en meditation över det cykliska, över kontinuitet 

och förändring, och över de olika roller som spelas av individer men som i grund och botten är 

just roller. Denna överblick skapar distans till skeendet, men öppnar också från första stund för 

sociologiska perspektiv på det.  

 Det samhälle som skildras i Vi tre debutera är det tidiga folkhemmets Sverige. Det är ett 

samhälle i förändring, med konflikter och spänningar men också optimism. Orättvisa strukturer 

från förr finns kvar men är under omförhandling. Tydligast är detta i de tre ungdomarnas skilda 

bakgrund och förutsättningar. Att ”chefens son och springschasen” umgås som jämlikar är ingen 

självklarhet, men anses positivt. Attributen hos de båda unga männen är också tydliga markörer: 

Lillebror har kostym, Ludde skjortor; Lillebror kör en bil han fått av pappa, Ludde cyklar. Inte 

minst måste Ludde arbeta för att försörja sig, medan Lillebror kan leva av ett arv. Lo är den av de 

tre som bäst motsvarar teorin om författaren som intressant hjältegestalt på grund av överlägsen 

social rörlighet. Inte för att hennes bakgrund är oklar – hon är en arbetartjej som bor på Söder – 

men hon arbetar ändå i kulturbranschen, för närvarande som dansös. Framför allt har hon lätt att 
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föra sig i de mest skilda sammanhang: hon passar lika väl in på det anrika förlaget och på vårbalen 

som på källarhaket. Därmed innebär hennes ”resa” genom handlingen också en sådan genom 

samhällsskikt. Att visa den resan är också ett sätt att skildra samhället, och att knyta ihop världar 

som annars hade varit åtskilda. Många centrala scener utspelar sig utomhus – på Djurgården, 

Söder eller i Gamla Stan, eller med utsikt över Stockholms hus och vatten. Färder genom staden, 

på Luddes cykel, i Lillebrors bil samt i båt, spelar också viktiga roller som dramaturgiska element. 

Också världen utanför Sverige skymtar, inte i bild men i Luddes utsagor. Det är en orolig och 

hotfull plats, och Ludde talar om hur han måste ”skaka upp” och ”väcka” folk för att de ska 

förstå ”hur det verkligen är därute”. 

 

Lillebror: Hör du till de där som tror att det ska bli krig? 

Ludde: Tacka fan för att det blir krig! 

Lillebror: Du är inte klok, alla människor är trötta på krig.  

Ludde: Hörredu när man har sett vad jag har sett… 

 

Även om Lillebror markerar mot Luddes anspråk på världsvana har de i grund och botten 

liknande syn på samhället. Detta visas inte minst under deras samtal med den gamle 

förläggaren i dennes residens på Djurgården.  

 

Gamle förläggaren: Ja ni ungdomar av idag, ni är verkligen avundsvärda. Men det är synd ändå att ni inte var 

med på den gamla goda tiden. Sekelskiftet. Då seklet var ungt. Ja då var människorna lyckliga. De visste vad de 

hade. Och det fanns plats för den lilla behagliga saken som kallas kultur. 

Ludde: Hur kan farbror prata sånt larv? 

Gamle förläggaren: Därför att jag var med på den tiden lille Ludde. Sen blev det bara krig och otäckheter.  

Ludde: Kan det inte tänkas bero just på den gamla goda tiden som farbror dillade om? 

Lillebror: Man kan kanske, om farbror tillåter, kanske uttrycka det så att folk visste nog vad de hade men det var 

så få som hade någonting…men det har nog gått framåt i alla fall. Om jag har förstått saken rätt så skulle jag väl 

uttrycka mig så att den gamla goda tiden var mest en härlig tid för en massa hårda typer. Ja, jag menar…jag tänkte 

egentligen på min…på min far. Nej, det demokratiska genombrottet har nog i stort sett, och på det hela taget… 

 

Filmen målar här upp en generationskonflikt, som har element av klasskonflikt men också av 

ungdomarnas annorlunda världsbild baserad på en mer otrygg tid. Lillebror framställs som 

välvillig men feg, Ludde som tvärsäker. Mot sig har denna generation av unga, politiskt 

medvetna poeter en mättare och nöjdare äldre generation av förläggare och direktörer. Det 
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är tydligt att Ludde i högre grad än de andra ser det som sin uppgift att både observera, 

skildra och förändra samhället, och att han tänker göra det just via sin författarroll.  

 

B. Hur skildras det  l i t t erära systemet?  

Hur framställs institutioner, platser och aktörer, och hur försörjer sig författaren? Vilken blir den 

sammanlagda bilden av hur branschen fungerar? 

 

Vi tre debutera börjar med en utifrånblick på litteraturbranschen: de unga poeterna är alla 

oetablerade. Ändå har en avgörande sak redan skett: ett förlag har valt dem bland vårens inkomna 

manus. Förlaget drivs av en äldre far och vuxen son från ett vackert hus i centrala Stockholm. 

Förlagets grundare är död sedan några generationer, och de nuvarande innehavarna kallas helt 

enkelt ”gamle bokförläggaren” och ”unge bokförläggaren”. Tittaren känner alltså inte till deras 

förnamn utan kallar dem vid yrkesroll. Vid förlaget finns också en sekreterare/receptionist.  

      Sedd genom Luddes ögon framstår förlagsvärlden som främmande. Han har bråttom, men 

får vänta på sin tur i receptionen, och fördriver tiden med att först försöka få Lo - som också 

sitter där och väntar - att svara på om hon tror att han är antagen eller ej.  

    Ludde frågar också ut receptionisten: först med mössan i hand men när Lo gått in till 

förläggaren är han djärvare och bjuder ut henne på bio, helt öppen med att det är för att ”det är 

så mycket jag behöver veta om bokförlag”.  

     När Ludde väl blir inkallad möter han den yngre av förläggarna, en man kring fyrtio i fin 

kostym, svart hår och bockskägg. Idén att sammanföra de tre poeterna i en volym är hans, och 

han beskriver hur han tänkt medan han ser ut genom fönstret från sitt vackra kontor. Han talar 

om ”den skira grönskan, den myllrande trafiken. Poesiens värld, och realiteternas […]. När man 

ser ut över det skira och gröna får man en sån lust att ge ut dikter av unga poeter. Men när jag så 

flyttar blicken till den myllrande trafiken frågar jag mig alltid: vem av alla dessa tusen och åter 

tusen kommer att köpa dem?”  

     Mot bakgrund av detta framställda dilemma målar förläggaren upp en bild där förlaget 

visserligen inte tjänar några pengar på att ge ut böcker, men gör det ändå eftersom de upplever 

sig ha ”skyldigheter mot kulturen”. Och så presenterar han förslaget: 

 

”Varenda vår ger Ferdinand Lundblad ut tre nya unga poeter. Men varför ge ut tre små tunna häften? Varför inte 

sammanföra de tre i en stor vacker volym? Det är ett nytt friskt grepp, det säljer! Det ligger någonting säljande redan i titeln: 
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”Vi tre debutera”. Det får de därute att stanna och säga: Jamen så roligt! Så originellt! Och det är ju dem vi arbetar för herr 

Lans!” 

 

Det här borde Ludde förstå, menar förläggaren: han har ju fått ”sitt sinne för realiteter stärkt 

därute i det hårda arbetet på vattnet och vidderna”. Han använder också smicker som 

avrundning: ”Herr Lans är ett löfte, mer än ett löfte! Herr Lans är en färdig poet, herr Lans borde 

komma ut i en stor vacker volym!” Dock lägger han i en bisats till att det finns många andra 

väntande i manushögen om inte Ludde skulle vara intresserad. Redan från början etableras alltså 

ett element av spänning mellan Ludde och förlaget. Denna stegras till öppen konflikt när Ludde 

blir varse Lillebrors medverkan, för att därefter återgå till den ursprungliga nivån. Självklart kan 

Luddes oförståelse ses som framför allt ett tecken på okunskap om förlagsarbete, men det vilar 

också på den grundådra i konflikten som unge förläggaren slår fast under mötet. ”Med alla olikheter 

oss emellan…ni är en ung fri diktare, jag är ansvarig för ett stort företag…så har vi i alla fall en sak gemensamt. 

Vi är moderna människor. Och vi vet att det moderna livet kräver rationalisering.” Ludde replikerar att han 

är ”jävligt skeptisk till rationalisering”, och därmed står dess positioner klara: börs mot katedral 

eller ”konflikten mellan affärsmannen och konstnären”.142 En diktare kan hålla sig med fina ideal, 

medan en förläggare måste förhålla sig till marknaden. Hur Lundblads ekonomi fungerar 

utvecklas i ett resonemang de för sinsemellan.  

 

Gamle förläggaren: Tre poeter i en volym! Min son, i min ungdom hade det varit fullständigt otänkbart att göra 

en ung poet ett sånt förslag. Då var poeten en individualitet.  

Unge förläggaren: Visst, visst, visst - men förlaget måste komma med nya idéer! 

Gamle förläggaren: Inte förlaget min son. Inte förlaget. Men författarna! Vi förlorar pengar på en ung 

man…gott. Men vi får en författare! Vi förlorar pengar på en ung dam. Gott, men vi får en författarinna. Vi förlorar 

pengar på det men småningom ger det pengar tillbaka. Under tiden så ger vi ut de stora författarna i billiga upplagor, 

numrerade upplagor. Vi sauverar oss i fastigheter. Vi avyttrar premieobligationer. Vi har vår husmoderstjänst och 

vårt monopol på glasspinnar. Men tre poeter i samma volym? Nej.  

 

Inför ungdomarna låter det annorlunda. Den gamle förläggaren kan vid ett tillfälle – för att få 

Ludde att medverka i antologin – fjäska och kalla honom ”unge Apollon”, och vid ett annat 

avfärda honom som ”lille Ludde”. Förläggarna Lundblad är sammansatta figurer, en skildring av 

en balansgång mellan omsorg om kulturen å ena sidan, och jakt på vinklar för framgångsrik 

marknadsföring å den andra. Första gången detta blir synligt är då unge förläggaren först blir 
																																																								
142 Svedjedal, 1994, s 9. 
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varse kopplingen mellan Ludde och Lillebror, alltså att den ene jobbar för den andres far. 

”Nejmen!” utropar han, ”chefens son och springschas…euuhm…cykelbudet. Nejmen det är ju alldeles 

glänsande! En sån reklamidé! Folkhemmet…”  

     Den ”reklamidé” han får handlar alltså inte om bokens innehåll, utan om författarna. De ska 

marknadsföras med hjälp av kontrasten mellan deras bakgrund - ett resonemang som räddas in i 

ett sken av samhällsnytta och utjämning. Än tydligare blir spänningen mellan den cynism förlaget 

är rädda att förknippas med, och den publicitet de önskar sig, på morgonen den första maj. 

Ungdomarna har vaknat i den gamle förläggarens salong och tagit adjö när den yngre ogillande 

upptäckt scenen. Nere vid bryggan intill Djurgårdsvillan hittar de en eka som är allmän egendom 

och klättrar i, varpå den yngre förläggaren får syn på dem genom fönstret. 

 

Unge förläggaren: Vi vill inte ha några skandaler! 

Lillebror: Jo det vill ni visst det för det vill alla bokförlag ha! Även de bästa! 

Gamle förläggaren (glad): Förbanne mig träffade han inte huvudet på spiken! 

Unge förläggaren: Jag har det! (Lyfter telefonen): Polisen! Och sen Expressen! 

 

Tanken på möjliga skandaler leder alltså till att förlaget kontaktar såväl polis som press, och när 

ungdomarna stiger iland på Söder möts de av kameror som fångar dem på plats i båten såväl som 

deras möte med ordningsmakten. Här skymtar övriga delar av det litterära systemet, det som 

finns utanför förlagets väggar men inte helt utanför dess makt: ”skandalen” är marknadsföring, 

orkestrerad av förlaget men både gratis och med sken av nyhetsrapportering. På Expressens 

förstasida står samma dag om en ”Litterär roddarbragd på strömmen inatt”. Som tittare ser vi 

detta genom Karl Gerhards ögon, där han – i rollen som sig själv – irriterat väntar på att hans 

dansöser, bland andra Lo, ska behaga infinna sig till repetitionerna. Lutad mot sitt piano och i 

samspråk med sin pianist bläddrar han i tidningen och citerar: ”Han, hon och han. Litterär 

roddarbragd på strömmen inatt! Den unga skaldinnan, en mångsidig ung dam som utför några av de konstnärliga 

dansinslagen i vårens Karl Gerhard-revy på China!”  

    Upplägget och bilden ger sedan revykungen en idé till en sång – frasen ”Han, hon och han” får 

snart melodi och ackompanjemang. Marknadsföringen har fungerat, genom media. Det är dock 

inte dikterna eller boken primärt som marknadsförts, utan ungdomarna och deras konstellation – 

fantasier kring deras relationer, om man så vill. Särskilt används Lo som idé av pressen – hon 

kallas ”den unga skaldinnan” och ”en mångsidig ung dam” och hennes sysselsättning som dansös 

understryks. Dock är det inte bara Los känslor och relationer som figurerar i offentligheten, utan 
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de tre och deras inbördes spänningar som helhet. När Ludde och Lillebror möts utanför Los port 

och börjar slåss kommer efter en stund en polis. Hans replik när han drar isär dem vittnar om 

igenkänning: ”Jaså, är herrar författare i farten igen? Skingra er, ni får ingen mera reklam!”  

      Även om uttalandet är sarkastiskt ryms också en trött insikt: detta slagsmål skulle, liksom 

mottagandet efter roddturen, kunna vara arrangerat av förlaget för att skapa rubriker. Även i detta 

fall skulle det isåfall handla om att pumpa ut antydningar om starka relationer mellan de tre unga 

poeterna, i syfte att öka intresset för deras diktsamling. Även om just slagsmålet var spontant 

missar förlaget inte heller chansen att föreviga Ludde, med färsk diktsamling och blombukett i 

handen, på plats på båten innan de lägger ut. Med på bilden finns också receptionisten, som 

liksom Lo och Lillebror skyndat sig till kajen. Och även om Ludde sekunden efter att bilden 

tagits med en fnysning ber någon på båten ”ta hand om grönsakerna” är den säljande bilden klar 

– unge Jungman Lans, som de kallar honom, ska till sjöss igen och lyckönskas av ”sitt” förlag 

som nu ”fått en författare”.  

        Sammantaget präglas det litterära systemet i Vi tre debutera av kompromisser och 

förhandlingar mellan olika hänsyn. Det är inte så enkelt som att författargeniet eller myten om 

uppblåsta förläggare förlöjligas – som i Thomas Graals bästa film respektive En kärleksnatt vid 

Öresund - denna typ av drift, särskilt så godmodig som i de nämnda fallen – hör komedin till. 

Istället finns enstaka sidor hos flera aktörer som framstår som lite löjliga, som Luddes tvärsäkra 

självgodhet och förläggarnas ängslighet. Det tydligaste intrycket är dock av ett fält där människor 

visserligen inför varandra representerar både ideal och yrkesroller, men också kämpar med sig 

själva kring dessa saker inombords. Unge förläggarens utläggning om poesins värld och 

realiteternas bör inte tolkas enbart som ett sätt att vädja till Luddes förståelse för upplägget: det 

handlar också om ett dilemma inom honom själv. Genom denna monolog blir förläggaren i sig 

en representant för bilden av förlag som både ”börs och katedral”. Även den äldre förläggarens 

kultursyn kan beskrivas i termer av båda dessa metaforer: han är helt öppen med sitt intresse för 

att tjäna mycket pengar och har mängder av andra verksamheter vid sidan av förlaget: samtliga 

långt ifrån kultursfären. Samtidigt är det han som, när hans son talar om ”rationalisering” och att 

”förlaget måste komma med idéer” anser att ”poeten är en individualitet” och att det är de som 

borde komma med idéer. I termer av modeller kunde man hävda att medan den yngre 

förläggaren tänker mest på förlaget och vill se både ”gungor och karuseller” inom det, kan den 

äldre tänka sig att förlora pengar på författare så länge karusellerna utanför branschen fungerar.  

 
4.2.2. Genrer, modus och troper 
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Vilka genree l ement  o ch modus  använder filmen, och hur används författargestalten inom ramen för 

genrekonventioner? Vilken mimet i sk n ivå  befinner sig författaren på i förhållande till andra karaktärer och 

till tittaren? Finns några nycke l s c ener  e l l e r  t roper  som är gemensamma med andra författarfilmer? Hur 

förhåller sig de l i t t e ra turgenrer  författaren ägnar sig åt till genreelement i den omgivande filmhandlingen? 

 

Vi tre debutera är ett relationsdrama med såväl komiska som tragiska element. Från början finns 

inga relationer mellan de centrala karaktärerna, men det skapas snabbt ett triangeldrama mellan 

dem. Lo får snabbt starka känslor för Ludde – enligt vad hon själv senare erkänner sker detta 

redan på förlaget, i samband med att han blir upprörd och är nära att storma ut. Samtidigt, om än 

möjligen lite mer gradvis, utvecklar Lillebror känslor för Lo. Samtliga tre författargestalter är unga 

och oetablerade, och samtliga ställs under filmens gång inför val både gällande sina relationer och 

professionella aspekter av sin framtid. Även de andra aspekterna av deras våndor och dilemman 

såväl påverkas av som påverkar relationernas utveckling och utgång. Relationsdramer 

kännetecknas enligt Marklund ofta av att de – utöver givetvis relationer – också ”berättar om 

projekt av delvis symbolisk natur, projekt som till viss del ligger utanför huvudpersonernas egen 

kontroll”.143 Just ett sådant projekt – antologiprojektet – står i centrum i Vi tre debutera.  

         Ludde kan ses som det Marklund kallar den ”främste kausala agenten”, protagonist i något 

högre grad än de andra: hans drivkraft, världsbild och självbild skildras ofta som legitima. Han 

syns först och placeras genast in i världen på sin cykel, och vi får inblick i hur han tänker genom 

hans monolog kring skrivbordet och hans kamp för att göra sig fri.  

        Samtidigt fokaliseras även de andra: med Marklunds ord ger relationsdramer ofta ”betydande 

roller åt fler karaktärer än vad som annars är normalt i filmer. Detta för med sig att filmerna erbjuder åskådaren 

fler alternativ till identifikation och att åskådaren därmed bereds möjlighet att uppleva fler ståndpunkter.”144 

Denna upplevelse av ståndpunkter är mycket central i dramaturgin i Vi tre debutera, och den 

erbjuds såväl i form av sansad diskussion som öppen konflikt.  

         I Vi tre debutera förekommer inga offentliga uppläsningar inför publik – annars vanligt i 

författarfilmer – men när de tre ungdomarna läser sina dikter för varandra uppstår just en sådan 

möjlighet. Vi ser Lillebror läsa högt först en bit av en egen, sedan en av Luddes dikter. Denna 

scen är uppbyggd så med ljus och kameravinklar att det händer mycket mellan diktens rader, såväl 

i ungdomarnas relationer och känslor som i värderingen av Luddes verk och därmed av honom. 

Det börjar med att Lillebror är stridslysten för att Ludde kallat hans dikter för ”larv”.  

																																																								
143 Marklund, 2004, s 102-103. 
144 Ibid. 
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        Lillebror: Jaså! Men det här (lyfter upp papperet) det här tycker du är bra va! Nu får vi höra! ”Men ingen 

kunde ana fasornas vardaglighet. Torpeden träffade midskepps. Livbåten stack ut.”(kameran rullas åt sidan, bort 

från Lillebror som deklamerar. Man ser Luddes ansikte närmast kameran, Los i bakgrunden).  

       ”Oljan bredde sin svarta och blanka presenning över det isgröna djupet där skeppet begrovs.” 

       (Lillebror läser inlevelsefullt, men alltmer tveksamt som att han gradvis inser att det är bra medan han 

läser. Lo tittar på Ludde som tittar rakt fram).  

       Lillebror: ”Vi sov på gungande vatten. Var dag var en domning. O glömskan, vid detta salta bröst. Var inte 

världen en dröm? Havet en dröm utan slut?”  (Lo zoomas in, tittar storögt på Ludde).  

      ”Fjärde natten rev sönder vår dvalas fräsande tunga ridå. Land i sikte. O fasta grund! På morgonen lyftes vi iland i 

källarmänniskornas stad.” (Lillebror sänker papperen och blicken och harklar sig). 

       Lillebror (förvånat): Ja…det är faktiskt bra det här. Fast och fint i formen.  

 
       I detta korta utbyte, som nästan bara består av en dikt, har vi sett Lo bli alltmer förälskad i 

Ludde, Ludde drömma sig tillbaka till de erfarenheter som dikten skildrat och bli ett med dem 

inför tittaren, och Lillebror motvilligt börja se Ludde i ett nytt ljus. Scenen innebär en tydlig 

konsekration av Ludde som den viktigaste poeten av de tre. Den andra scen då en dikt läses upp 

är en recitation ur minnet, några papper finns inte med i bild. Även här stirrar dock författaren 

till dikten i fjärran medan den hörs, men det är hon själv, Lo, som talar. Hon sitter på en bänk 

på ett soligt Djurgården den första maj, med de unga männen på vardera sidan. Hon talar ut 

över vattnet, och hennes dikt låter nästan som hennes dagliga tal, men långsammare och mer 

högtidlig. 

 

Lo: Det är så svårt att beskriva/ Och smärtan finns där ännu. / Hela min flickvärld föll samman. / Och sen var det 

bara du. / Det dröjer en tunn blå slick av elden som brann så klar. /Jag bar på en tyst förhoppning, att kunna hålla dig 

kvar. / Det blänker i tusen rutor. Allt ligger andlöst, som då. / Du nalkas ljuva sommar. Men dig kan jag inte få. 

 

Här blir inte resultatet att Lo framstår som en begåvad poet i första hand, utan fokus ligger på 

berättelsen i dikten, som är självbiografisk. Dikten är en del i presentationen av henne som 

person, samtidigt som den också är en allmän dikt om olycklig kärlek. Samma sak gäller för 

Lillebror. Det lilla vi hör av hans dikter – utöver informationen att han också skriver ”idyller” - 

består i en typ av idéburna, metafysiskt eller filosofiskt grundade resonemang i form av lyrik: ”Hur 

skulle den kunna helvetet dikta/som icke älskar synden? / Hur skulle den kunna paradis dikta/som icke 

helvetet sett?” 
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      Även om filmen till stor del använder sig av ett dramatiskt, allvarligt modus finns också ett 

antal scener byggda kring komiska element – vad Marklund kallar komiska parenteser.145 En 

sådan scen är den då Karl Gerhard suckande läser artikeln om ”roddarbragden” och sedan 

använder idén till att spåna fram en visa till sin revy. Här är det en komisk aspekt av situationen 

sedd utifrån som skapar lätthet och lustighet – det Marklund kallar ”skrattavstånd till 

verkligheten”.146 

       Vissa komiska scener bygger på att framställa en central karaktär - Lillebror - som löjlig. Han 

förnedras dels av Ludde, men också av situationer i ramhandlingen: ett exempel är scenen på Sju 

helvetes gluggar, där han ofrivilligt dras in i en dans med en arbetartjej medan Ludde och Lo åker 

tillbaka till Stockholm tillsammans. Per Oscarsson använder en kroppslig komik i Lillebrors stela 

dans och flyktförsök, som skapar en speciell effekt i kombination med hans sorgsna och alltmer 

frustrerade ansikte. Denna scen uppfyller på alla sätt Fryes definition av en komisk gestaltning 

som någon som är ”caught in a situation of bondage, frustration or absurdity”.147 Liknande fysisk 

komik används i slagsmålsscenen, där båda de unga männen tillfälligt framstår som ganska 

fåniga.148 

      Ludde blir samtidigt inte - sett till helheten - på samma sätt som Lillebror framställd som 

komisk. Det går till och med att hävda att Ludde som enda karaktär i filmen blir högmimetisk - 

eller till och med romantisk - en hjälte att se upp till, i vissa stunder. Särskilt gäller detta scenen då 

hans dikt läses upp. De enda antydningarna till att hans perspektiv inte utgör den enda sanningen 

är andra personers roade leenden åt vissa av hans beteenden, som de måste ha överseende med.  

Ett exempel är Luddes och Los första möte, i förlagets väntrum.  

 

Ludde: Ursäkta, fröken vet inte möjligtvis vad det betyder när de skriver sådär ”läst edert manuskript, och vore tacksam 

för ett sammanträffande”? 

Lo: Nej, men man får väl hoppas på det bästa.  

Ludde: Att de vill ge ut det då? 

Lo: Ja. Verkar det inte så? 

Ludde: Men varför skriver de inte det då? ”Tacksamma för ett sammanträffande”… 

Lo: Ja men det kanske är nånting som behöver ändras först. 

																																																								
145 Marklund, 2004, s 102-103. 
146 Marklund, 2004, s 44. 
147 Frye, 1990 (1957), s 34. 
148 Marklund menar (s 99) att vissa konfliktscener möjliggör både allvar och lustighet samtidigt, både identifikation och komisk 
distans. Detta kan byggas upp genom att relaterbara karaktärer visserligen bråkar, men där också något komiskt element läggs in (t 
ex en absurd utlösande faktor till bråket) som gör att tittaren också kan le åt karaktärernas ”irrationella beteenden”. På detta sätt 
kan bråk mellan huvudpersoner där tittaren egentligen förväntas gilla båda iscensättas, för att genom tillfällig distans inte bryta den 
långsiktiga identifikationen.  
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Ludde (argt): Tack, då får det vara för mig! 

Lo: Ja men det beror väl på vad de vill ha ändrat? Det kanske är någonting som vinner på att ändras. 

Ludde: Va? 

Lo: Ja jag menar Ferdinand Lundblad, det är en gammal fin firma. De har haft att göra med så många författare så. 

Ludde: Jaha, klassikerna va? Men jag kommer med nånting alldeles nytt! 

Lo (nickar, men ler samtidigt roat): Då blir det ju en annan sak förstås.  

Ludde (nickar trosvisst): Jag vill mena det.  

 

Med Marklunds ord: ”I vissa fall agerar karaktärer som ställföreträdande åskådare och anger 

lämplig publikreaktion – skulle dessa karaktärer skratta, eller döljer de ett leende, vet åskådaren att 

dessa reaktioner är passande”.149 Ludde må vara ”den främste kausala agenten” i filmen, men i 

den här scenen är Lo ”ställföreträdande åskådare” och erbjuder oss möjlighet att se honom 

utifrån. 

      Gällande relationen mellan filmens genreelement och modus och de litteraturgenrer som 

förekommer inom den, vill jag hävda att alla de genrer – inom den övergripande formgenren 

poesi – som ungdomarna skriver inom har bäring på huvudhandlingen. Luddes krigsskildringar är 

tätt knutna till honom som person och kraft, och det världens mörker han drar in i handlingen är 

en viktig del i dessa modus. Detsamma gäller Los kärleksdikter, motsvarande den romantiska och 

sensuella aspekten av handlingen. Lillebrors metafysiska diktfragment fångar i två frågor också 

just de frågor de unga männen bråkar om, och alltså en väsentlig del av filmens centrala konflikt. 

 
4.2.3. Drivkraft och processer 
 
Hur skildras skrivandet och den kreat iva  proce s s en? Vilka delar av processen framgår, hur tycks den gå till 

och vilka stämningar är förknippade med den? Vilken typ av drivkrafter ligger bakom skrivandet? 

 

När filmen börjar har de tre diktmanusen redan skrivits färdigt, och vi som tittare vet ingenting 

om de skrivprocesser som föregått dem. Den process som återstår består i paketeringen: 

förläggarna övertalar de tre att ingå i samma volym, och både Ludde och Lillebror får en del 

dikter strukna så att antalet blir jämnare fördelat. När avtalet är påskrivet och förskottet 

utkvitterat släpps ungdomarna, och har därefter ingenting konkret att göra med boken. Istället 

börjar de att utveckla sina inbördes relationer och berätta om sig själva, och snart också om sina 

dikter och dessas tillkomst. De mest klassiska och analyserade nyckelscenerna i författarfilmer – 

																																																								
149 Marklund, 2004, s 47. 
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skrivscenerna – finns alltså inte med i Vi tre debutera. Ändå ger filmen tydliga bilder av samtligas 

skrivmiljöer och -vanor, inte genom bild utan genom monologer. Första gången detta sker är på 

Valborgskvällen när de äter middag hemma hos Lo på Söder. Efter maten deklamerar Lillebror 

sina dikter, varav tittaren får höra bara en del av en enda – sedan avbryter Ludde och anklagar 

Lillebror för att inte ha någon aning om det han skriver om, medan han själv faktiskt har sett 

världen. Lillebror läser då en av Luddes dikter högt, och alla enas om att den är bra. När de 

härefter ber Lo att läsa något viftar hon bort det.  

 

Lo (skrattar): Nej, jag har inga dikter att läsa! De där små sakerna jag skrev de ligger uppe på förlaget. Jag har inga 

avskrifter och ett väldigt dåligt kom-ihåg. Så ni får nog vänta tills det kommer i tryck.  

Lillebror: Jamen har du inga andra? 

Lo: Nej jag har inte skrivit något annat. Och jag kommer nog inte göra det heller.  

(Sorglig musik, killarna tittar på varandra. Lo går ut på balkongen).  

Lillebror (går efter): Men det är väl ganska konstigt…du sätter dig ned och skriver nitton dikter i ett svep. […] Och så 

slickar du in dem i ett kuvert och så skickar du in dem till förläggaren och…sen är du färdig? 

Lo: Det gick på tre dagar. Sen har jag aldrig mer känt mig som poet.  

 

Denna beskrivning av processen som ledde till de nitton dikterna föregår dem, och kommer 

genast efter och vid samma tillfälle som de andra poeterna serverar såväl dikter som åsikter om 

varandras verk till form, budskap och innehåll. Först i nästa scen hör vi faktiskt en av Los dikter, 

och efter recitationen rycker hon på axlarna: ”Ja, det var en stor, stor kärlek jag hade. Någonting som inte 

blev som det borde ha blivit. Han var gift. Och sen måste jag plötsligt börja dikta. Och då gled den där kärleken 

med ens väldigt långt bort. (skrattar). En liten tragedi! I billighetsupplaga och folkhemsformat.” Det tittaren 

får höra av Los verk levereras alltså i direkt anslutning till en redogörelse för kopplingen mellan 

liv och verk. För Lo handlade skrivprocessen om att bearbeta en svår tid i privatlivet, och när 

dikterna skickats in till förlaget kände hon sig, enligt vad hon tidigare sagt, ”färdig”. Verket 

bearbetar en ”liten” tragedi ur hennes eget liv, och dikten handlar tydligt om denna. Även om hon 

reciterar dikten med blicken i fjärran och långsam, allvarlig röst, ges den också en intimare prägel 

av det faktum att hon inte läser utan talar ur minnet, i kontrast till Lillebrors teatraliska innantill-

läsning i föregående scen. Verket, dess tema, livet och skrivprocessen tycks för Lo vara ett och 

detsamma, allt handlar om hennes egen kärlek och smärta. Även Los beskrivning av hur hon 

skrev de nitton dikterna under tre dagar och sedan skickade in dem är i någon mening en 
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beskrivning av vad det är hon skapat: det var en händelse som skulle bearbetas och ett kuvert 

som skulle slickas igen för att sedan lämnas.  

    Av den föregående scenen, där Luddes dikt lästs upp av Lillebror, har tittaren förstått att hans 

dikter på lakonisk blankvers behandlar hans tid till sjöss under krigsliknande förhållanden. Han 

tar alltså, liksom Lo, sin dikts innehåll konkret ur sin ”verklighet”.  

       Lite mer än ett dygn senare, efter att Ludde och Lo tillbringat natten tillsammans hemma hos 

henne, försöker hon övertala honom att sitta där och skriva hädanefter. Det blir billigare om de 

bor ihop, menar hon, och han skulle kunna koncentrera sig lika bra i hennes lägenhet som någon 

annanstans.  

 

Lo (pekar på sekretären): Du! Du, här skulle du sitta och arbeta. 

Ludde betraktar den. Går sakta fram och sätter sig vid den. 

Lo går in i köket och pratar glatt på. När hon kommer tillbaka reser han sig hastigt. 

Lo: Skulle det vara ett kolossalt hot mot din frihet, säg? Jag lovar dig att jag ska inte be dig stanna en sekund längre än du 

själv vill. 

Ludde: Skrivbord…jag undrar hur det skulle kännas att ha ett sånt. Jag brukade sitta och försöka plita vid bordet i 

skansen på frivakten. Jag visste inte riktigt varför. Man var ju alltid så trött så det blev mest aldrig nånting av. Och de 

andra pratade och stimmade och spelade kort. Då måste man ju vara med. Ibland hade de fruntimmer nere också. Sen, på 

sjukhuset, satt jag på en soffa i korridoren. Det rann folk av och an hela tiden. Men det var tyst ändå. Man fick vara ifred. 

Man kunde börja tidigt om morgnarna. Inte hade man något jobb som tröttade ut sig. Det var miljonärernas liv det! Sen satt 

jag i slafen på härbärget. Eller på någon bänk i nån park. Eller i stadsbiblioteket. Det gick bra det med. Jag har aldrig så 

mycket som tänkt på ett skrivbord. Jag undrar hur det skulle kännas att parkera sig vid ett sånt. Mellan fyra väggar. I ett 

riktigt rum… 

Lo (rusar fram och kramar honom bakifrån): Ta reda på det Ludde! Ta reda på det! 

 
I den här scenen kontrasteras Luddes process och dess villkor – larmiga miljöer, sociala 

sammanhang, flyktighet – mot idén om en specifik plats, ett rum, och vilken typ av texter som 

skulle kunna uppstå om han ”parkerade” vid ett bord. Bilden av de olika miljöerna för skrivande 

blir också bilder av vem författaren i dessa situationer blir – som Netzow visat och som också 

diskuterades i förra stycket är kopplingen mellan författaren och skrivmiljön, på gott och ont, en 

stark faktor i många filmiska skildringar av skrivande.150 Beskrivningarna av Los och Luddes 

skrivprocesser kan också ses som beskrivningar av vad som skildras – Ludde skriver mitt i 

världen, som en del av den: Lo var ensam och instängd i lägenheten tills hon kände sig fri. 

																																																								
150 Netzow, 2005, s 37: ”In vielen Fällen besteht eine starke Beziehung zwischen dem Schreibenden und seinem Raum”. 
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Lillebror för dock inget sådant resonemang: vi får inte veta hur hans dikter kommit till. Det enda 

han säger om sina skäl att skriva är att det handlar om ”fadersupproret”. Att irritera sin far med 

att prata om sina planer tycks mycket riktigt roa honom, och vi får därtill veta att han skrivit 

väldigt många dikter jämfört med de andra, varför Ludde antar att han har ”lätt för sig”. Desto 

mer får vi veta om hur han planerar framåt, mot kommande skrivprocesser. Första gången vi möter 

honom är han mitt i ett gräl med fadern på dennes kontor. Lillebror sitter bekvämt tillbakalutad i 

faderns kontorsstol medan denne vresigt vankar runt.  

 

Lillebror: Ja så här kan pappa och jag hålla på länge. Men du har hört vad jag har sagt! Jag ska ta min jur.kand, men 

författare ska jag bli. Jag har hyrt Strindbergs stuga på Kymmendö, och till Paris får du fara ensam! […] 

Fadern: Alltså det är ofattbart! Ofattbart! Här har jag en enda son! Och istället för att […] sätta sig in i hur man sköter 

förhandlingar, gör upp affärer…så flyr han med berått mod ut till bönder! För att skriva sån förtvivlad smörja som 

teaterpjäser! I ett gammalt ruckel, där det tidigare bott en karl som bevisligen var skvatt galen! 

 

För Lillebror är planering av den kommande tillvaron som författare präglad av administration. 

Medan de andra är fattiga men saknar synliga familjeband eller förpliktelser utöver sina arbeten, 

måste Lillebror mota bort förväntningar från sin far för att skapa möjlighet för framtida 

skrivprocesser. Det kan tolkas som en mer strategisk, karriäristisk litteratursyn – men också som 

en frigörelse. Detsamma gäller kanske omnämnandet av ordet ”författare” – vilket han för övrigt 

är den enda av de tre som använder. Men även Ludde har en plan: att i framtiden, när han sett sig 

om ”och fyllt reservoaren” skriva något ”stort och färgrikt och mustigt”. Hans process med att 

planlägga framtida skrivprocesser har också gått långt, och han tycks också bry sig ännu mer om 

dem än de andra, ta dem mer på allvar. När han på morgonen efter deras natt tillsammans 

berättat för Lo att han seglar samma kväll, börjar hon gråta. Luddes argument handlar helt om 

det som behövs för hans kommande skrivande:  

 

Ludde: Jag måste ju ta min chans! Jag måste ha stoff! Nu när jag vet vad jag vill. […] Jobbet var ett råslit och sjön ett 

helvete, jag blev aldrig av med det. […] Och vad man fick se under kriget det var förjävligt. Då tänkte jag lägga opp. Men 

när jag låg på sjukhuset, och det satte igång att brusa inom mig…(Nu tittar han på henne, hon sitter och gråter 

tyst)…och jag med en gång såg alltihop som om jag hade fått ögonen tvättade med bårsyra. Och kände hur helvetet sjöng 

som musik. Då begrep jag att här måste jag ut igen! Och fylla på. Innan jag sätter mig till på allvar. Jag vill ha stoff! Och 

sen ska jag sätta igång! Prosa, dramer, vad du vill! Så det gnistrar om det! Om jag kommer tillbaka. 
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I Netzows termer beskriver Ludde sin roll här som ”näringssamlande”, det vill säga som någon 

som tar delar av världen omkring sig och omskapar dem till konst.151 Netzow hänvisar till 

författaren Elke Heidenreich som uttrycker detta som att ”diktare, författare och skribenter lever 

av vardagens plankton” och ”reser av smulor de härligaste handlingsbyggnader”.152 Ludde kan 

redan nu, med det material han har, planera en sådan process: han ska resa ut för att samla stoff, 

”fylla på”, och därefter sätta igång. Även rollen som ”resande” ryms alltså här, men precis som 

skrivprocessen är den bara beskriven, inte uppvisad.  

 

4.2.4. Relationer 
 

Vilka r e la t ioner  påverkar författaren, författarskapet och skrivandet under handlingens gång? Hur gör de 

det? Hur förhåller sig författaren till olika typer av relationer? 

 

De tre ungdomarna påverkar varandra med sina temperament, åsikter, erfarenheter och synsätt 

från den stund de träffas till filmens sista ruta. Sammanförandet sker i ett professionellt 

sammanhang och i formell ton, men övergår omedelbart till något annat. Redan innan tittaren blir 

varse förläggarens plan har hen fått en försmak av hur både Ludde och Lillebror har det i sin 

vardag och vilka faktorer och personer som påverkar dem. Detsamma gäller inte för Lo, som vi 

första gången möter som neutral främling i förlagets väntrum. Främlingar är förstås även Ludde 

och Lillebror i egentlig mening – de känner inte varandra. Men dels känner tittaren dem litegrann, 

och dels har de mötts innan de ses på förlaget, i ett kort snäsigt utbyte utanför AB Plåtemalj. 

Ludde kommenterade en felaktig parkering av Lillebrors ”vrålåk”, varpå en hetsig och 

eskalerande tuppfäktning med klasskonflikt i botten utbröt.  

       När denna konflikt blossar upp igen på förlaget får den först Ludde att vägra att delta i 

antologin. Han övertygas dock av Lo som tillsammans med den äldre förläggaren och förlagets 

sekreterare talar bevekande till olika sidor av honom. Den äldre förläggaren försöker med 

smicker, sekreteraren med logik (om nu Lillebrors dikter är så usla som Ludde tror blir ju Luddes 

de bästa i boken), och Lo talar direkt till hans känslor och ber honom att delta för hennes skull 

om inte annat.   

      Lo har förälskat sig i Ludde, enligt egen utsago redan i den stund han var nära att storma ut 

från förlaget, och hon gör allt hon kan för att få honom att stanna hos henne. När han tydliggjort 

																																																								
151 Netzow, 2005, s 12-13. 
152 Ibid (Min översättning). ”Schriftsteller, Autoren, Dichter leben vom Plankton des Alltags.” ”[…] die aus den Brosamen des 
Alltags herrliche Handlungsgebäude errichten”.  
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att han inte är intresserad annat än för stunden, hamnar hon istället i famnen på Lillebror, som i 

alla fall vill ha henne. När de skiljs åt i filmens sista scen, och också Ludde ser Lillebrors 

kvaliteter, välsignar han med orden ”du har tiden för dig” dennes relation med Lo. Vad är då 

detta för relation? Lillebror säger själv att han känner sig ensam i Uppsala, att hans liv där är 

”bottenfruset” och att han vill ha någon hos sig. Men Lo och Lillebror har inte någon synlig 

fysisk attraktion till varandra – deras relation tycks vara av i bästa fall vagt romantisk men i första 

hand vänskaplig och praktisk natur. Luddes och Los samspel är tvärtom präglat av en stark 

sensuell spänning som utvecklas i samtal, i blickar och i dansens virvlar. 

    Klart står i alla fall att Lo väljer relationer, satsar på dem framför annat i livet. Hennes 

skrivande är också präglat av detta – varken politiska idéer, som för Ludde, eller estetiska och 

filosofiska, som för Lillebror, motiverar henne att dikta. Det enda som kan göra detta är, av allt 

att döma, känslor och kärleksrelationer – ett mycket vanligt sätt att, inom relationsfilmers 

narrativa konventioner – framställa författares primära drivkraft.153 Medan Lo och Lillebror 

förvisso söker sig bort från vissa relationer – ett ex, en krävande far – gör de detta genom att hitta 

nya. De hittar Ludde, och de hittar varandra som stöd. För Ludde är det annorlunda. Ett centralt 

tema i Vi tre debutera är hans kamp för autonomi, inte i första hand ekonomisk sådan, men social. 

Medan Lillebror har ekonomisk frihet genom ett arv är Ludde beroende av att arbeta: socialt, 

däremot, vill han hålla sig fri från bindningar. Medan Lillebror anser att Lo behöver ”tas om 

hand” menar Ludde att hon ”är en böna som kan ta hand om sig själv”. Han hymlar heller inte 

med att han också träffar andra (närmare bestämt förlagsreceptionisten). Just friheten som 

förutsättning för den framtid han tänker sig blir en viktig del i samtalen mellan Ludde och Lo:  

 

Lo: Vad ska du ut på sjön och göra? Särskilt om det blir krig, som du tror? Det där med sjölivet är bara romantik. 

Nyktra till Ludde! Bli diktare på land! 

Ludde: Romantik? Jaså det är vad du tror? Det finns inget romantiskt med sjön. Det är ett hundliv! 

Lo: Och det där hundlivet…det trivs du med? 

Ludde: Andra går på skolor och akademier. Jag tar hyra på en skorv. Det är min skola. Och den går utanpå alla andra. 

Där lär man sig att se saker och ting som de är! Det är lycka.  

Lo: Du blir så ensam.  

Ludde: Jag är aldrig ensam.  

 

																																																								
153 Higson, 2013, s 109. 
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  Ytterligare en studie ur The Writer on Film, vilken kort beskrevs i forskningsöversikten, 

undersöker just idén om spänning mellan relationer/familjeliv och frihet/skapande, specifikt 

kopplat till manligt kodade poetideal. Just friheten – ensamhet i andras ögon – i den här 

meningen går inte att kombinera med fasta relationer. ”Allt blir så krångligt på land”, som Ludde 

säger till en av de andra skeppskarlarna när han bestämt sig för att anta erbjudandet och mönstra 

på. 

     För Ludde är det omöjligt att parkera sig vid ett skrivbord, och att stanna med Lo, som hon 

vill, skulle innebära att han inte kunde komma ut mer, inte samla stoff. Julian North menar, i sin 

studie av relationer i förhållande till idén om ”det romantiska geniet” på film, att förhandlingen 

kring idén om den manlige författarens/poetens obundenhet på film ofta kretsar just kring 

kärlek. Antingen är kvinnan - även i de fall han älskar henne - någon han måste försaka för att 

hon hotar hans möjlighet att skapa, eller så är hon någon som inte bara kan utan också bör hjälpa 

och stötta honom i hans skapande, Fanny Brawne gör för Keats i Bright Star. I båda fallen 

påverkar en kärleksrelation på djupet villkoren för skapandet. Lo vill gärna göra detta för Ludde: 

hon erbjuder honom sin bostad, sin skrivbordsplats och sin kärlek. Han hade så att säga kunnat 

få både prinsessan och kungariket om han velat, men väljer bort dem för sin konst. Lillebror 

däremot känner sig ensam och vill gärna gifta sig med Lo. Man kunde hävda att gestalten 

Lillebror är, eller vill bli, en författare som erkänner sitt beroende av och sin del i samhället. Han 

lever på land, vill ha en relation, går med på att slutföra sin utbildning och tänker inte avstå sina 

små privilegier – han vill inte varken offra eller satsa allt, så som Ludde gör. I det ingår att han 

erkänner sin längtan efter en kärleksrelation, precis som Lo. Han vill inte vara ensam eller 

autonom, utan ha gemenskap. Att detta skulle stå i motsatsställning till stugan på Kymmendö 

nämner han ingenting om. Bildar då Lo och Lillebror i slutändan en kreativ gemenskap och 

harmoni a’ la Keats och Brawne enligt Norths analys av Bright Star? Kommer hon att, efter 

filmens sista ruta, flytta till honom med sin fina sekretär och stötta hans författarskap, så att det 

kan ”flourish […] harmoniously within her affectionate, domestic world”?154 Det är en fullt rimlig 

tolkning, även om hon inte kunde fånga in det poetideal som egentligen var hennes 

förstahandsval. Vad motsvarar Ludde i en sådan bild? Om man föreställer sig att någon del av 

honom ändå var lockad av skrivbordsplatsens bekvämlighet går det att måla upp dilemmat som 

en annan tolkare av Keats predikament, Andrew Motion, uttrycker det: ”How could he love 

Fanny without compromising his genius?” och vidare: att han kände sig kvävd av hennes 

																																																								
154 North, 2013, s 83. 
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”smothering domesticity”.155 Jag menar dock att omöjligheten för karaktären Ludde att ingå i en 

relation har att göra med andra saker. Dels har det att göra med filmens modus: som Neale och 

Krutnik noterar tenderar dramer att driva par ifrån varandra till skillnad från komedier som alltid 

hittar lösningar så att de kan vara tillsammans156. Men ännu mer handlar det om ideal, inte primärt 

kopplade till just relationer, vilka diskuteras vidare nedan.  

 

4.2.5. Ideal och sensmoral 
 

A. Vilka värder ingar  och ideal  kring författarskapet/en kan skönjas?  

Vad har författaren för självbild, och hur värderar andra författarskapet? Finns konflikter kring 

något av detta? Vad handlar de isåfall om?  

 

Innan de tre ungdomarnas första möte skildras två situationer, där Ludde respektive Lillebror 

presenteras samtidigt som omvärlden uttrycker värderingar kring deras skrivande. Den första är 

ett meningsutbyte mellan Ludde och en av de äldre sjömännen i hamnen. Denne hälsar hjärtligt 

på sin unge kamrat som kommit tillbaka från sjukhuset, ”vi hade faktiskt räknat ut dig”, säger 

han, och visar sig uppriktigt glad att ha Ludde ”tillbaka hos familjen” – det vill säga på båten. Han 

säger att Ludde nu är redo att bli matros, eftersom han har ”årena inne”. När Ludde tvekar får 

han svaret ”du har ju sjön inom dig vet du! Är det nån brud? Isåfall tänk dig för!” Som svar på 

detta drar Ludde fram brevet från förlaget, vilket styrman läser med konfunderad och lätt 

ogillande min.  

 

Ludde: Det där gillar du inget vidare va? 

Styrman: Gillar och gillar, vad fan det här är väl inget jobb? 

Ludde: Nej jag har inte sagt att det är något jobb. Jag har inte sagt att jag tänker fastna på land. Men man har ju 

fått intressen att bevaka.  

Styrman: Akta dig. Sen sitter du där! Akta dig var du sitter.  

 

De äldre sjömännen är inte Luddes biologiska familj, men de äldre män han närmast har att se 

upp till och som känner och uppskattar honom. Hans dikter ingår dock inte i denna 

uppskattning, åtminstone inte som karriärväg. Styrmans oförståelse handlar kanske mer om 

																																																								
155 Motion, Andrew. Keats. London, Faber & Faber, 1997, s 326 resp. 411. 
156 ”Medan mycket av energin i melodramen motverkar [ett pars] förening, försöker den romantiska komedin bemöta de hinder 
som står i vägen”. (Marklunds översättning). Neale, Steve och Krutnik, Frank, Popular Film and Television Comedy, Routledge, 1990, s 
138 f. 	
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skepsis inför en bransch han inte förstår än om förakt för poesi: han vill att Ludde ska ha en 

riktig syssla, och blir orolig att brevet kan innebära att han fastnar i något annat. Samtidigt 

placerar denna scen redan från början Ludde i en kontext där ”riktiga jobb” och, än viktigare, 

manliga riktiga jobb är normen. Den andra scenen åskådliggör det starka motstånd Brummer den 

äldre bjuder mot sin sons diktarplaner. I den scen – återgiven ovan – där vi ser deras dynamik för 

första gången sitter Lillebror på sin fars kontor, samtidigt spänd och sorgset humoristisk, medan 

fadern skäller på honom. Fadern föraktar litteratur och teater, författaryrket, Strindberg, poesi 

och allt det som sonen har bestämt sig för att satsa på. Även här handlar det om en alternativ 

karriärväg som önskas av den äldre, men direktör Brummer varnar inte – han hotar. Precis som 

Ludde håller dock Lillebror stånd och gör valet att dyka upp på förlaget – tvärtemot de råd han 

fått. I båda fall visas att valet innebär en uppoffring och att ställa sig utanför sina vanliga sociala 

sammanhang, och i detta är de båda unga poeterna lika. Men när de sedan tussas ihop av 

förläggarna uppstår spänningar, till en början på ett personligt plan grundat i en klassmässig 

antipati baserad i deras konfrontation utanför lastinfarten. Ludde deklarerar genast att han inte 

tänker kopplas ihop med ”det där äcklet”, för ”det begriper man väl vad han kokar ihop för 

flingor och mjölk”.  

     Att de båda unga männens känslor för varandra genast är så starka grundas i deras olika 

bakgrund, men kan också ses som ett tecken på att de känt igen varandra som representanter för 

olika ideal och strömningar i tiden. Det är inte minst i denna egenskap deras gruppdynamik, som 

ska komma att bli så stark under några få dagar, blir intressant.  

       Anders Marklund talar under rubriken ”stridande huvudpersoner” om relationsdramers 

större fokaliserade persongalleri i förhållande till andra genrer, vilket – som citerades ovan – kan 

ge tittaren ”möjlighet att uppleva fler ståndpunkter”. När dessa är motsatta fungerar de som 

effektiva dramaturgiska element på flera plan: ”i berättelser fungerar meningsskiljaktigheter både 

som motiv till söndring och som underlag för kraftmätning” menar Marklund, och ”i 

karaktärisering förtydligar de inte bara enskilda personlighetsdrag utan även karaktärers relation 

till varandra.”157  

       En dimension av konflikten mellan Lillebror och Ludde är klass och privilegier. Redan från 

första stund, där Ludde hävdar att Lillebror parkerat sin lyxiga bil så att de som behöver lasta inte 

kan komma åt, syns detta grundtema: Ludde anser sig ha rätten på sin sida och veta hur 

verkligheten ser ut, till skillnad från den bortskämda kandidaten. Men dennes ”bortskämdhet” är, 

som skildras ovan, komplex, och även hans skrivande föregås av strid. De båda unga männens 
																																																								
157 Marklund, 2004, s 97. 
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kraftmätning kommer under filmens gång att gå från att handla om saker som studentmössor och 

titlar till estetiska och moraliska frågeställningar utifrån deras poesi och ”livssyn”. Ändå är de 

grundläggande konfliktlinjerna desamma, de konkreta och abstrakta aspekterna bildar en helhet. 

Luddes cykeljobb, arbetarbakgrund och dikter om krig och sjöliv bildar enad front mot Lillebrors 

”vrålåk”, examen, direktörspappa och abstrakta moralpoesi.  

       Under Valborgskvällen, i diktläsningsscenen som skildras ovan, blir det tydligt vad detta 

innebär i termer av ideal och författarroller. Ludde utmanar då Lillebror genom att deklarera att 

hans poesi saknar verklighetsförankring, och att detta är en stor brist. Genast efter Lillebrors 

diktuppläsning låter det såhär:  

 

Ludde: Larv.  

Lillebror: Hörru jag tycker du uttrycker dig lite väl häftigt.  

Ludde: Larv. Du hör vad jag säger, larv. De där allra första du läste, de var bra. Idyller, det begriper du dig på. Men 

helvetet och paradiset det har du ingen aning om. Det ska du låta vara ifred. Synden med förresten.  

 

Det Lillebror ”inte har en aning om” ska han ”låta vara ifred”, och till sådant hör livets mörker, 

symboliserat av ”helvetet”, menar Ludde. ”Helvetet” tycks för Lillebror vara en metafor i en dikt 

vi som tittare bara får höra slutet av - men som eventuellt - intressant nog - för en filosofisk 

diskussion om just konstnärers förmåga eller oförmåga att hantera vissa teman.  

      Antipatin är dock inte ömsesidig: under sin uppläsning av Luddes dikt går Lillebror från 

hånfull till förvånat gripen av det han läser. Uppläsningen blir mycket inlevelsefull, och Ludde 

betraktas hänfört av Lo medan han själv, skaparen av det vi hör, stirrar i fjärran. Genom denna 

inramning lyfts innehållet, och det författarideal som knyts till det, medan det motsatta - 

representerat av Lillebrors abstrakta, högtravande lyrik - avfärdas. Dessutom understryker 

Lillebror själv, genom sitt fokus på ytan, ytterligare Luddes poäng inför tittaren:  

 

Lillebror (sänker papperen och harklar sig): Ja…det är faktiskt bra det här. Fast och fint i formen.  

Ludde: Formen?! Vad fan, tror du jag frågar efter formen? Jag vill väcka dem! Skaka upp dem! Röra om lite i 

ankdammen här hemma så folk begriper hur det egentligen var därute! Hur det är! Och hur det kommer att bli. 

 

Den som talar mest självsäkert om vikten av de egna verken är alltså inte den priviligierade och 

skolade Lillebror, utan Ludde, som konstant framhåller sin hårda bakgrund på sjön. Det är ett 
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ständigt argument att denna ”skola” gör honom mer äkta, och att det faktum att han inte haft 

någon ”farsa” utan fick ”städa upp sin egen skit” legitimerar hans skapande.  

Luddes och Lillebrors konflikt kan ganska exakt tyckas rymmas i den osignerade insändare som 

Lönnroth och Delblanc väljer att citera i inledningen till kapitlet om ”Autodidakter och 

arbetardiktare” i Den Svenska Litteraturen: ”De som komma att skapa framtidens litteratur och ge 

den ett högt bestående värde äro icke utexaminerade från universiteten utan komma direkt ur 

livets egen skola, från fabriken eller plogen. Sidor av livet som blottar och ger mera än de flesta 

hjärnor som tänkt under och för den vita mössan skulle kunna dra en halv aning om”.158 

      Här skymtar såväl idén om lidande som nödvändig förutsättning för skapandet, som tanken 

på att representera och skriva för folket - det sanningssägarideal jag studerade i förhållande till 

August i Sanningens Hjältar. Även om Ludde kraftfullt slår ifrån sig alla idéer om att sjölivet skulle 

vara ”romantik” är det svårt att komma ifrån att han motsvarar ett av de tydligaste romantiska 

manliga författaridealen som skapats i modern tid: den starke arbetaren som också är författare, 

vanligt folks representant eller ombud för en särskild grupp – och att han själv är den som tydligast 

sätter ord på detta ideal. ”Från varenda sida ska det stiga en frän lukt av blod, olja och svett”, 

säger han, och: ”det är människorna som de är nu som jag vill skriva om”. Inte bönder i det här 

fallet, utan sjömän och militärer. Att Ludde ”tycker jävligt illa om rationalisering” är inte oväntat 

och kan kopplas till svensk arbetarlitteraturs starka ”industrifientliga tradition”.159 

        Om man lyfter blicken från det specifikt svenska, och samtidigt relaterar dessa myter och 

bilder till andra författare på film, får vi andra infallsvinklar.  

        Siân Harris undersöker i studien ”Mad, bad and dangerous to know – the male poet in Sylvia 

(2003) and The Edge of Love” (2008)160 tanken på den manlige poeten som ett slags självmotsägelse, 

ett ideal med en inre spänning kopplad till den stämpel lyriken ibland fått som något feminint 

kodat. En manlig poet blir därmed, menar Harris, någon som måste överkompensera med 

manliga attribut i utseende, åsikter och attityd för att inte idén om poesin som något feminint ska 

lysa igenom. Ett sätt att mota bort denna oro161 har varit skapandet av den livskraftiga ”byronska 

myten” eller ”the Byronic legend of masculine poetic potency”.162 För att en poet ska kunna vara 

”hjälten” i maskulin bemärkelse och i ett klassiskt heterosexuellt sammanhang måste poesins alla 

mjuka, abstrakta och förskönade attribut rensas ut. ”’The man who took literature too seriously 
																																																								
158 Lönnroth, Delblanc, Göransson, 1999, s 105. 
159 Lönnroth, Delblanc, Göransson, 1999, s 120. 
160 Harris, Siân. ”Mad, bad and dangerous to know - the male poet in Sylvia (2003) and The Edge of Love” (2008)”. I The Writer on 
Film. 2013, s 64-76. 
161 ”The anxiety that actually poetry is effiminate’”. Sinfield, Alan: Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading, 
Berkeley, University of California Press, 1992, s 274. 
162 Harris, 2013, s 65. 
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would be suspected of effeminacy. The really virile thing is to be an electrical engineer”.163 Eller 

sjöman, då. För att poesin ska bli ”manlig” ska den vara realistisk och i någon mening logiskt 

motiverad – som Luddes blankvers med syfte att informera folk om krigsrisken - samt att få den 

att behandla manligt kodade teman – som krig och hårt kroppsarbete. Gestalten Ludde skildras 

som en viril ung man och därmed motvikt till ett ”feminiserat” poetideal, på ett liknande sätt som 

Harris visar att Ted Hughes blir i Sylvia. Samtidigt finns en viktig skillnad: i Vi tre debutera finns 

två manliga poeter med helt olika karaktärsdrag, som filmen igenom jämförs med varandra.  

     Eftersom Lillebror i jämförelse med Ludde tycks världsfrånvänd, bortskämd, finlemmad och 

fixerad vid form och estetik, förstärks intrycket av att Ludde är fast förankrad i verkligheten, 

stark, självständig och med fokus på det väsentliga. Och Luddes oförmåga att passa in i de fina 

salongerna är alltså inte något som sänker honom, tvärtom, om man ser honom som ett 

outsidergeni eller del av det åtråvärda ”folket” (icke att förväxla med den bokköpande publiken). 

Vid ett tillfälle tolkar Lillebror det som att Ludde har ”miko” – tidens slang för 

mindervärdeskomplex – vid ett annat alltså som att han försöker göra sig ”viktig” – ”säg krig en 

gång till och jag lägger dig på käften”.  

 

Om man ska betrakta relationen mellan de två unga männen som en strid mellan poetideal är 

frågan vilka. De har båda drag – på olika sätt – av det byronska idealet – Lillebror är inbunden 

och allvarlig, Ludde aggressiv och sensuell. Ingen av dem representerar det i sin helhet. Ludde 

ligger i sådana fall möjligen närmare vad som kunde kallas ett ”hemingwayskt” ideal och vilket R. 

Barton Palmer utvunnit ur filmatiseringar av Hemingways verk i studien ”Hemingway 

adapted”.164 Här handlar det i första hand om hur en historisk person blir en ”proxy” till fiktiva 

gestalter baserade på andra fiktioner han själv skrivit. Det är inte fallet här – men vid en närmare 

analys med sådant fokus vore det knappast omöjligt att hitta samtida verkliga motsvarigheter till 

gestalten Ludde. Det handlar i detta fall om ett ideal där en manlig författare reser och ser 

världen, och där just en identitet som sjöman är en central del. Givetvis finns också 

Strindbergsidealet med i bakgrunden – Lillebror har hyrt hans stuga, vilket kan tolkas som att han 

strävar mot det – men Luddes kompromisslöshet och folkliga patos ligger betydligt närmare 

traditionella bilder av Strindberg, inte minst i fiktion165. Dessutom anspelas möjligen på ”min eld 

är den största i Sverige” när de unga männen ser in i en brasa på Valborgskvällen, varvid Lillebror 

drömmande menar att ”den där elden skulle man ha. Inombords”. ”Man har.” svarar Ludde.  
																																																								
163 Harris, 2013, s 65. 
164 R. Barton Palmer. ”Hemingway adapted: screening the star author”. I The Writer on Film, 2013, s 137. 
165 Se t ex Setterwall, 2012. 
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    Det gemensamma draget för de ideal Ludde kan kopplas till – arbetarförfattaren och den 

politiske sanningssägaren, den virile manlige poeten och den resande berättaren – handlar om 

frihet. Att oberoendet är centralt för Ludde blir tydligt redan i första scenen, då han inte drar sig 

för att stövla ut från förlaget och gå miste om både utgivning och pengar hellre än att ges ut på 

andras villkor. Här skymtar det ideal som handlar om total frihet – från relationer, som skildrades 

ovan, men också från marknaden och alla andra instanser som påverkar författarskapet det 

minsta. Johan Svedjedal kallar i Gurun och Grottmannen detta (omöjliga) ideal för en 

”utanförstående”, Ann Steiner kallar positionen ”outsidern”.166 Lillebror blir i relation till detta 

närmast en nidbild, löjlig och insyltad i systemet - den icke-autonome, anpassade författaren. Det 

faktum att Ludde varken kan eller vill ta emot Los kärlek medan Lillebror gärna gör det hänger 

samman med detta mer än något annat.  

        Den gamle förläggaren delar egentligen, i någon mening, denna romantiska syn på den fria, 

autonoma diktaren. Förr var det ”otänkbart” att se på poeter som kollektiv, för att ”poeten” då 

var ”en individualitet”, menar han. Efter Valborgsnattens diskussioner känner han dock 

annorlunda inför projektet.  

 

Gamle förläggaren: Vet du jag tror vi har fått en författare. 

Unge förläggaren: Författarinna menar pappa? 

Gamle förläggaren: Nja, flickan hon är den mognaste. Och kandidaten den som har lättast för sig. Men den där 

linhåriga dromedaren, den blir det något av serru! Vi säljer på henne, och satsar på honom! 

 
Lo kallas ”ung skaldinna” i pressen, och förlaget förstår att utnyttja det. Men den som ska satsas 

på är alltså Ludde – och konceptet med en liten varierad författargeneration kan vara säljande och 

finansiera detta. Men vad är det alltså som säljer? Varför anses Lo, av såväl media som förlaget 

och de båda i symbios, vara det kittlande säljargumentet av de tre ungdomarna på ett sätt som 

kan gynna dem alla? Från början är Lo den som fått det hela att gå i lås, genom att övertala 

Ludde. Hon vill nämligen ”så gärna få debutera”, säger hon, men vill absolut inte kalla sig poet, 

har bara nitton dikter – och slipper därmed få några strukna som de andra. Dessutom är hennes 

dikter ”så små så små så små”. Går det att tala om denna författargestalt i termer av ideal och 

idéer? Hon tycks vid första anblick definieras av sina relationer till olika män, en gestalt som 

kanaliserar konflikter och skillnader dem emellan. Det är lätt att glömma att hon är en av de 

poeter som skildras – att, som Lillebror menar att Ludde gjort, glömma bort att ”vi är tre 

																																																								
166 Steiner, 2015, s 43-44 samt Svedjedal, 1996, s 46. 
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ombord”. Men gestalten Lo är förstås lika fruktbar i analyser kring författarideal som de andra 

två.  

      Lo är, liksom Maud i En kärleksnatt vid Öresund, en singeltjej i en stad som bor ensam och av 

allt att döma försörjer sig själv genom att arbeta. Hon har inte heller några problem med att ta 

initiativ till en natt med en man hon bara känt i några dagar – hon är, i den bemärkelsen, en fri 

och modern kvinna. Men hennes känsloliv ser uppenbarligen ingenting positivt i en sådan 

tillvaro. Hennes beskrivning av hur hon har det, förutom när hon har en ”stor, stor kärlek”, är 

sorglig och kan tolkas som en skildring av en depression – där den ensamma skrivprocessen var 

en del men också kanske befrielsen. Det är uppenbarligen, som nämndes ovan, relationer som ger 

Los liv mening och kärlek som ger henne inspiration - även om hon inte kallar det så. För Ludde 

är detta – till skillnad från Lillebrors – en fullt acceptabel anledning att skriva. När Lo berättat om 

sin skrivprocess och den ”lilla” kärlekstragedi som låg bakom säger Ludde: ”Stor eller liten, det gör 

väl detsamma. Du är riktig. Jag gillar dig.” Detta kopplar samman de genrer Ludde respektive Lo 

representerar – arbetarförfattaren med den kvinnligt kodade ”bekännelse”-litteraturen (den som 

hyllades som ”sanningen” i En Kärleksnatt vid Öresund) - i deras gemensamma ideal om konkret 

verklighetsbakgrund för det skrivna. Detta pekar också framåt, vilket ska visas i uppsatsens nästa 

kapitel: båda dessa ideal med olika genuskodning gör anspråk på att representera folket, och 

pekar ut en gemensam fiende: det abstrakta, ”höglitterära”.  

      Lo väljer också Ludde i första hand – som man och som författarideal, och bekräftar på detta 

sätt filmens allmänna ställningstagande för honom framför Lillebror. Den vackra gryningen vid 

Gunillaklockan, där Lillebror försöker fria till Lo, kan hon njuta av en stund, men det är inte det 

hon helst vill ha. Samtidigt är det också hon som, med sitt lätt ironiska leende inför Luddes skryt, 

ger tittaren möjlighet att inte ge idén om outsidergeniet okritiskt spelrum. Att Lo inte säger emot 

honom, utan låter honom hållas i denna självbild, går i linje med de komplimanger den äldre 

förläggaren ger Ludde för att han ska gå med på antologiupplägget. De upprätthåller bilden av 

denne ”unge Apollon” för hans skull, inte för att de faktiskt ser den som verklig.  

       Slutligen är det i alla fall Lo som, med medlande och omsorg, får de unga männen att hålla 

någorlunda sams och de tre att bilda en helhet. Den ”författargeneration” de representerar hålls 

samman genom hennes upprepade mantra: ”enade vi stå, söndrade vi falla”.  

 

B. Har filmen som helhet någon sensmoral? Förmedlar den vissa värderingar kring skrivande, 

konstnärskap eller något författarideal/konstnärsideal, eller någon idé kopplad till detta? På vilka 

sätt har isåfall sensmoralen framgått? 
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Vi tre debutera är en berättelse om en ”författargeneration” i miniatyr, med stora inbördes 

olikheter men också likheter. I filmen börjar de sin resa inom fältet samtidigt som de prövar och 

omprövar sina relationer till varandra genom samtal och konflikter, allt präglat av starka känslor. 

Om filmen i första hand och framför allt vore ett romantiskt drama, kunde det betraktas som en 

tragedi. Två av tre ungdomar är olyckligt förälskade i någon av de andra, den tredje vill bara bort 

från övriga – och hjältinnan får sitt andrahandsval (eller tredjehandsval, om man räknar med 

hennes omdiktade förälskelse) på slutet. Men det är ju inte ”bara” ett romantiskt drama, det har 

helt andra filosofiska och moraliska axlar vilka handlar just om författarideal och det faktum att 

de tre huvudkaraktärerna är poeter. Det handlar, med Marklunds ord, om ”mer än kärlek”. Att 

delta i en poesiantologi, som därtill innebär en ”debut” för samtliga medverkande, är definitivt 

”att förverkliga ett projekt – en dröm – av stor personlig betydelse”, och samtidigt ett ”projekt av 

delvis symbolisk natur”.167  

      Som skildrats ovan bygger dramaturgin på att karaktärerna också fungerar som representanter 

för positioner och ideal i tiden, och att de i dessa termer ställs mot varandra. Fyra centrala 

konfliktlinjer kan identifieras: maktkampen mellan de unga männen; generationskonflikten mellan 

ungdomarna och etablissemang av olika slag; konflikten mellan relationer och en fri författarroll 

samt konflikten mellan börs och katedral. Samtliga dessa linjer korsar varandra och kombineras 

på olika sätt i filmens olika relationer.  

      Alf Ahlberg skriver, i den essä som citeras i början av det här kapitlet, att om man ”låter 

sammanstötningen mellan olika livssyner, som brottas i tiden, bli ämne för en tragisk konflikt i 

dramats eller romanens form, så får denna konflikt aldrig sin rätta resning och heller aldrig sitt 

rätta värde, om inte diktaren väljer resliga stora och djupa representanter för de olika 

livssynerna”.168  

       Är filmens gestalter, i Ahlbergs mening, jämnstarka? Är de lika ”resliga och djupa 

representanter” för sina ”livssyner”? Både ja och nej. Som visats ovan förlöjligas Lillebror mer än 

Ludde, och filmen konsekrerar därtill Ludde på flera sätt – såväl som poet (genom 

uppläsningsscenen och förläggarnas omdömen) som i hans mansroll (via Los preferens). 

Dessutom fokaliseras han oftare och berättar mer om sin drivkraft och planer. 

     Men Lillebror är långt ifrån en renodlad nidbild, och trots alla olikheter är Ludde och Lillebror 

samtidigt på flera plan lika – de tillhör samma generation, och de kommer egentligen bra överens, 

																																																								
167 Marklund, 2004, s 100-103. 
168 Ahlberg, 1935, s 33. 
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när de väl slagits både bildligt och bokstavligt. Alla tre poeterna pendlar, kan man säga, mellan 

komplexa människor och idealiserade gestalter och representanter169 – Lo och Lillebror med 

tonvikt på det förra, Ludde på det senare. Ludde är i högre grad idealiserad, och Lillebrors drag 

av vissa ideal – den bleke allvarlige manlige poeten, idylldiktaren och så vidare – handlar 

egentligen mycket om en kontrast jämfört med Ludde och är inte så tydliga när han är ensam.  

      Det går att se det som att Vi tre debutera berättar tre historier i en, med minst tre möjliga 

slutsatser beroende på identifikation. På sätt och vis håller narrativet i sin helhet med Ludde om i 

att det han gör är sant och viktigt, och konsekrerar hans stora anspråk. Från det perspektivet är 

det en historia om en ung samhällstillvänd författare från enkel bakgrund som finner sin väg och 

bestämmer sig för att satsa på sin vision och sitt diktarkall oavsett omständigheter, och om hans 

kval kring detta val i konflikt med hans relationer. Men här ryms också en historia om en ung 

kvinna som genom sin poesi, som hon skrev för att komma ifrån en olycklig kärlek, kommer i 

kontakt med ytterligare en och möts av ännu en känslostorm och ännu en stor besvikelse. Från 

det perspektivet, Los, handlar berättelsen om att bli bortvald av någon som hittade något högre 

och viktigare än kärleken, och att försöka acceptera det och gå vidare. Det tredje perspektivet, 

Lillebrors, är inte lika väl utforskat som de andra två. I slutändan blir han av med en antagonist 

som också är kamrat, en som i nästan allt har verkat överlägsen – i kärlek och i de ambitioner de 

båda delar. Denne andre väljer diktardrömmarna, Lillebror väljer ett vanligt liv också – och får Lo 

och Stockholm/Uppsala för sig själv medan Ludde tar resten av världen. Denna historia kan 

handla om avundsjuka - på begåvning, på mod eller på ambition - och isåfall kan Lillebrors 

skarpa blick mot båten som lägger ut ses som nöjd. Men kan blicken också vara en protest mot 

det ideal Ludde omfattar, mot idén att man måste lida, måste leva ”ett hundliv” för att kunna 

dikta bra? Tycker Lillebror någonstans som Lo, att Ludde bara ägnar sig åt romantik och skulle 

kunna ”bli diktare på land”? Sörjer också han en förlorad kamrat mer än han gläds åt att slippa en 

konkurrent? Kanske är det först när Ludde är ute ur bilden som Lillebror kan bli den han vill vara 

och närma sig någon form av poetideal istället för bara nidbilder. Kanske är det också först i 

denna sista bild, när Lillebror ser ut över havet med kvinnan i sina armar, som tittaren i honom 

kan se en potentiell manlig författare – en mänsklig sådan med fel och brister, när det romantiska 

helt fria idealet äntligen seglat bort. Och kanske kan åskådaren, genom att Lillebror slutligen 

fokaliseras här, genom honom också se problemen med detta ideal? 

 

																																																								
169 Att en författargestalt kan fungera på detta sätt i en filmhandling visade jag i Sanningens hjältar. 
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      Med allt detta sagt finns också en fjärde berättelse – den gemensamma. I klassiska kanoniska 

berättelser och sagor, menar Marklund, hamnar karaktärer ofta i ”konflikt med varandra eller med yttre 

omständigheter.” Så även i Vi tre debutera. Men medan dessa berättelser ”slutar med avgörande seger eller 

nederlag, en lösning på problemet och tydlighet beträffande huruvida målen uppnås eller inte uppnås […]170” är 

det inte så enkelt här. 

     Medan Ludde anser att Lillebror ska hålla sig borta från att försöka skriva om ”helvete” och 

”synd”, underkänner han inte dennes rätt att skriva, bara han håller sig till de ämnen han 

”behärskar”. Ludde säger inte att det är något fel på idyller heller - han säger att olika människor 

ska skapa utifrån sina egna erfarenheter. ”På sätt och vid högaktar jag dig”, säger han till Lillebror 

på slutet – ett uttalande som, i ett idédrama som Vi tre debutera, också kan sägas omfatta de idéer 

och ideal gestalten hänger samman med. Uttrycker Ludde egentligen en pluralistisk kultursyn? 

Och är det en sådan som omfattas av filmen som helhet? 

    Jag vill hävda det – även om den, som sagt, i viss mån favoriserar Ludde och det han står för. 

Dels innebär slutet en försoning mellan de olika idealen, liksom – faktiskt – en viss osäkerhet 

rörande om Ludde valt rätt. Dels skildras inte ungdomarna enbart som idealbilder, utan också 

som levande människor som kämpar med dessa ideal. Och samtidigt som de är individer med 

stora olikheter är de också en enhet – en författargeneration – vars konflikter delvis handlar om 

olika tolkningar av rollen i den svåra tid de lever i. De är i denna bemärkelse kollegor, jämlikar – 

något åskådaren ständigt påminns om genom karaktären Lo. Ungdomar och framtid är i denna 

film lika med poeter, vilket ger dem alla ett extra övertag i narrativet som outsiders i förhållande 

till etablissemanget.  

     Slutligen kan filmen sägas landa i samma sensmoral som Ahlberg när han talar om ”friska 

viljor i den unga svenska dikten” i essän från 1935: ”rikedomen ligger inte i enheten utan i 

mångfalden”.171 

 

 

 

 
 

 

 

																																																								
170 Marklund, 2004, s 43. 
171 Ahlberg, 1935, s 41. 
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The hero was distinguished by his achievement; the celebrity by his image or trademark. The hero created himself; the celebrity is created by 

the media. The hero was a big man; the celebrity is a big name. 

Daniel Boorstin, The Image. A Guide to Pseudo-events in America (1961) 

 

 

En annan förklaring till det förnyade intresset för allt som har med författaren och det biografiska att göra är att våra dagars 

medialiserade värld föder en längtan efter det som är autentiskt, eller utger sig för att vara det. Den ”verklighet” som möter oss i olika 

medier ger inte sällan intryck av att vara iscensatt eller rent av en fiktion. Det samtida intresset för författarna […] är ett uttryck för en 

längtan efter något annat och mer äkta, en önskan att nå bakom medievärldens teaterkulisser.  

 

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Författaren som Kändis (2011) 

 

 

 

Under vattenytan, sub-marin, är alla öar i arkipelagen förbundna, verkligt, fysiskt förbundna. Drämmer man en slägga i klippan på 

den ena ön så märker man av det, genom berget, på den andra ön, innan ljudet tagit sig dit genom luften. Det sammanbindande, osynliga 

berget förmedlar impulsen snabbare än både vattnet och luften, där människor vistas och umgås. Vad är då ärendet för dagen om 

kontakt redan finns där, under ytan, mellan öarna sedan miljoner år? 

 

Dan Wolgers, ”Högkultur som subkultur – leken är det man tar på allvar” (2006) 
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Kapitel 5. 2000-talets offentligheter 

 

Enligt Foucault är ett kännetecken för den moderna offentligheten att berättelsen om författaren fått 

allt större vikt172, något som stöds av senare forskning om fenomen som ”celebritetsförfattare”. 

En viktig del i förståelsen av förändringen handlar om det nya medielandskapet. Författarrollen i 

informationssamhället utspelar sig på många och komplexa arenor, och på TV, Internet och i 

tidningar konkurrerar och verkar författare på delvis samma villkor som andra kändisar.  

       Därtill finns också en specifikt litterär celebritetskultur, där författarroller förhandlas både på 

gamla och nya sätt samtidigt. I en svensk kontext har dessa processer bland annat beskrivits av 

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson i Författaren som Kändis (2011) och Ann Steiner i Litteraturen 

i mediesamhället (2009/2015). Även författare som är ambivalenta inför dessa offentlighetens 

villkor måste förhålla sig till dem, och hantera att framträdanden och offentlig persona i mångas 

ögon är en central del av rollen. Internationell forsknings term Literary Celebrity173 motsvarar i stort 

sett det Ann Steiner kallar ”stjärnförfattare”. Det syftar på en person som är berömd delvis på 

samma villkor och arenor som andra kändisar, men samtidigt har en specifikt litterär 

celebritetsnorm att förhålla sig till, och navigerar offentligt mellan olika typer av kapital. 174  

        Forslid och Ohlsson analyserar i Författaren som kändis den samtida litterära 

celebritetskulturen, och beskriver vilka rollkonflikter som kan uppstå när nya mediers krav möter 

gamla författarideal, med Bourdieus fältbegrepp och kapitaldefinitioner som grund. Författaren i 

mediesamhället existerar, menar de, i flera dimensioner. Dels finns den dolda person som 

genomgår själva skrivprocessen, den som skriver och tänker. Dels finns den offentliga person 

som marknadsför och representerar böckerna med sitt ansikte och sin närvaro. Särskilt komplext 

kan detta bli för de författare som blir mer eller mindre kända. ”Författaren måste i något 

avseende ’nå ut’ för att kunna sälja böcker. Samtidigt får han eller hon inte ”sälja ut” sig 

fullständigt, eller helt prisge sitt privatliv. En följd av detta är att författare ofta funderar och 

oroar sig över sin roll i offentligheten”.175 Karolina Ramqvist beskriver i Det är natten (2016) – en 

reflektion över just den egna rollen i offentligheten - fenomenet som en klyvnad mellan 

																																																								
172 Foucault, 1969. 
173 Joe Moran är en av de forskare som mer specifikt intresserat sig för och analytiskt undersökt den litterära celebritetskulturen. I 
Star Authors. Literary Celebrity in America (2000) granskar han amerikanska litterära kändisar från Mark Twain till John Updike och 
Philip Roth. Även Chris Rojeks Literary Celebrity går på djupet i fenomenet.	
174 Forslid och Ohlsson, 2011, s 44 
175 Forslid och Ohlsson, 2011, s 45. 
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”författaren” och ”den som skriver”.176 Istället för författarens död skulle man kunna kalla det 

författarens dubbelliv, eller helt enkelt en inre respektive en yttre författarroll.  

        Dessa processer i det litterära systemet analyseras här i relation till hur de framställs i två 

samtida filmer. Båda skildrar författare som navigerar i det tidiga 2000-talets mediala 

offentligheter, och vars publika framträdanden är avgörande för författarskapet såväl som för 

filmens handling. Känd från TV (2001) handlar om pratshowvärden Alexander Engberg, som 

övertalas att lämna in en bok han inte själv skrivit till ett förlag. Den som faktiskt skrivit den, 

Ralf, kan inte få den utgiven under eget namn – men när kändisen Alexander tar på sig den 

offentliga författarrollen sätts snabbt en mediecirkus igång och Alexander tappar kontrollen över 

både den och sig själv.  

      Kärlek Deluxe (2014) handlar om chicklit-författaren Selma Trastell. Hon är ekonomiskt 

framgångsrik, men känner en press att skriva något ”seriöst” för att ”förändra människors liv”. 

När hon möter den etablerade författaren Britta ser hon sin chans att bli en ”riktig” författare, 

något som skapar rörelser mellan olika – på ytan skarpt uppdelade - kulturella kretslopp.  

       Både Känd från TV och Kärlek Deluxe handlar i hög grad om offentliga bilder av författare. 

Båda filmerna tematiserar också på olika sätt författaren som dubbel varelse, i och utanför 

offentligheter. Dels skildras de (kreativa) processer som handlar om att bygga och försöka 

påverka ett offentligt varumärke – på gott och ont. Dels undersöks gränsen mellan offentligt och 

privat, mellan det som syns och det som sker – och mellan sanning och lögn i professionella och 

privata relationer inom bokbranschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
176 Ramqvist, 2016, s 45. 
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5.1 Känd från TV  (2001) 

Manus och regi: Fredrik Lindström 

 

Handl ing 

 

Känd från TV från 2001 handlar om pratshow-värden Alexander Engberg (Johan Rheborg) och 

hans väg från ett ensamt liv i rampljuset, via en falsk boklansering, till att hitta både insikter om 

samhället och en nära relation. När filmen börjar är Alexander singel, känd och festar mycket, 

men känner att hans liv är ytligt och meningslöst och längtar efter kärlek. Filmen inleds med att 

han avslutar en i en lång rad av kortvariga relationer. En dag, när Alexander intervjuas för en 

sliskig manstidning, är journalisten inte som förväntat. Åsa (Alexandra Rapaport) är tydligt 

obekväm med sitt jobb och det frågeformulär hon måste använda, och intervjun slutar i en 

konflikt där Åsa blir upprörd över Alexanders sexistiska svar – svar han bara ger för att han tror 

att de förväntas av honom.  

    Samma kväll stöter Alexander på en bekant från gymnasietiden, Ralf Nyström (Kristian Luuk). 

Ralf, som är frilansjournalist, berättar att han har skrivit en bok han har svårt att få utgiven. Han 

har en idé: om de skickar in den i Alexanders namn kommer den att bli utgiven, eftersom 

”bokförlagen är kändishoror”. Alexander får manuset och lovar att läsa och fundera på saken. 

Under den följande tiden försöker Alexander få tid att läsa, men det kommer alltid saker emellan 

– inte minst det faktum att han blivit intresserad av Åsa. När Ralf till slut vill höra vad Alexander 

tycker vågar inte Alexander erkänna att han inte läst, utan går med på projektet ändå. Ralf lovar 

att i gengäld göra slut med alla Alexanders tillfälliga relationer åt honom. Alexander erkänner för 

sin terapeut att han har svårt att säga nej, men tror att det ändå inte kommer att bli något med 

boken. Men det blir det – den blir genast antagen. Alexander gör en ansats att berätta för den 

entusiastiska förläggaren (Pia Johansson) hur det ligger till, men misslyckas. Förläggaren vill att 

titeln ändras, något Ralf vägrar men Alexander går med på. Istället för ”De inskränkta” blir det 

”De instängda”. Först nu läser Alexander boken och chockas av dess innehåll: det är en 

kriminalroman som han trodde, men den innehåller också en stark kritik av kärnfamiljen som 

princip. Han skäller ut Ralf som svarar att Alexander borde ha läst innan han tackade ja.  

     På releasefesten är Alexander nära att få panikångest. Han drar sig undan journalisternas 

frågor, varpå förläggaren skäller ut honom för att han inte gör tillräcklig PR för boken. Detta 

leder till att han är med i olika lekprogram på TV för att ”synas” i sammanhang där han inte 
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behöver svara på frågor. Dock får han ändå snart en fin recension i Svenska Dagbladet, vilket leder 

till förfrågningar från tunga mediesammanhang vilka Alexander konsekvent tackar nej till. Strax 

därpå stöter han dock på Åsa, som visar sig vara imponerad av boken och ser Alexander med nya 

ögon. Hon har nu fått jobb på just Svenska Dagbladet och vill intervjua Alexander inför en 

artikelserie. Inför detta åker Alexander och Ralf till en stuga på landet där Alexander drillas i Ralfs 

teori att människor egentligen bör leva i flock.  

      Efter intervjun utvecklas Åsas och Alexanders relation snabbt till ett förhållande. Alexander 

är lycklig, även om han oroar sig över lögnen om boken. Han talar vitt och brett om hur 

underbar Åsa är och vilken utveckling hon satt igång i hans liv: ”hon får ju mig att vilja bli en 

bättre människa”. Efter att Alexander yttrat den ödesdigra meningen ”nu känns det som att 

ingenting kan gå fel” får dock en kvällstidning ett anonymt tips om att Alexander inte har skrivit 

sin bok själv. Den hemlige tipsaren är Ralf. Samtidigt avslöjar Åsa för Alexander att hon vill bilda 

familj, trots att hon håller med om bokens innehåll. Han säger att han också vill det, men hon 

säger att han inte ska backa från budskapet i boken, att det hon beundrar mest med honom är 

hans ärlighet. Han försöker berätta sanningen, men lyckas inte.  

     Här utvecklas en bihistoria: en kvinna (Martina Haag) som är en hängiven beundrare av 

Alexander har nu upptäckt hans förhållande med Åsa. Hon försöker ta livet av sig men räddas av 

sin lilla dotter. Sjukhuset ringer Alexander, som hon angett som närmsta anhörig, och han åker 

dit. När han sedan sitter i en TV-debatt, som han gått med på uppmuntrad av Åsa, använder han 

detta som exempel på hur kändisar kan få en oerhörd roll i ensamma människors liv – eftersom 

de saknar den naturliga flocken. Just när allt går som bäst och Alexander får sin tes bekräftad av 

Peter Englund som sitter bredvid i studion, rasar allt. Journalisten som Ralf tipsat sitter i publiken 

och ställer Alexander mot väggen om vem som skrivit boken. Lögnen avslöjas och Alexanders 

anseende och förhållandet med Åsa spricker. De enda som är nöjda är förläggaren och Ralf. 

Bokens upplaga skjuter i höjden och Ralf blir känd som den verklige författaren. Alexander 

försöker få tag på Åsa, men hon håller sig undan. Alexander hittar trots detta en ny mening med 

sitt liv. Han håller föredrag inför publik om konsekvensen av kändisfenomenet på den mänskliga 

hjärnan och det sociala livet, och förklarar varför boken först blev refuserad när den skickades in 

av den okände Ralf, men alla ville ha den när de trodde att den var Alexanders. Alexanders 

föredrag illustreras dels med tillbakablickar på avgörande moment från filmen, och dels med 

bilder av Ralfs releasefest för hans nya bok ”Spelet”. Han har nu blivit tillsammans med 

Alexanders före detta beundrare. Efter Alexanders föredrag visar det sig att Åsa satt i publiken 

och tyckte det var bra. De går iväg tillsammans, genom en stad av ensamma människor.  
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Analys 

 

5.1.1. Omgivningar 
 

A. Hur skildras den omgivande vär lden?  

Finns samhällsproblem eller begränsande strukturer? Hur ser f ö r fa t tarens  ro l l  i  samhäl l e t  ut, och 

hur ser författaren på det samhälle hen lever i?  

 

Känd från TV skildrar ett samhälle präglat av stora skillnader i livsvillkor. På arenor som få har 

tillträde till uppträder kändisar för alla andra, och nästan alla människor strävar i någon mening 

efter att antingen bli kända, behålla sitt kändisskap eller komma nära kändisar. Utanför deras 

eftertraktade platser finns många ensamma människor, isolerade i små grupper. Ensamheten 

drabbar folk på alla nivåer av samhället, som dock i övrigt är ett klassamhälle fyllt av kontraster.  

    Dessa skildras inte minst genom de olika karaktärernas bostäder. Mellan Åsas bohemiskt 

sparsmakade lägenhet och den fanatiska fan-kvinnans plottriga etta finns en avgrund, och 

ytterligare en extrem utgörs av förläggarens fina Stockholmsvåning med konst på väggarna, 

trägolv och designmöbler. Den plats som knyter ihop alla dessa skilda miljöer är Alexanders TV-

studio. Samtliga filmens karaktärer – utöver de uppräknade även till exempel Alexanders terapeut 

och Ralfs tonårsbarn – följer såväl hans talkshow som de program han deltar i för att lansera 

boken. TV-mediet knyter på så sätt ihop olika delar av handlingen och framstår, genom att alla 

reagerar på samma skeende, som ett kitt i samhället.  

       Det som skildras som ett samhällsproblem i Känd från TV handlar inte om de uppenbara 

klassklyftorna utan om den stora ofrivilliga ensamheten. Ralfs analys av samhället är att detta 

stora problem orsakas av att människan lever i små kärnfamiljer istället för stora flockar, vilket är 

mer naturligt för oss som art. Genom Ralf får tittaren detta budskap förklarat och formulerat i 

ord, och det illustreras också av filmen som helhet (mer om det nedan). Ralf har alltså ett 

budskap, och han för ut det genom sin bok. Även om boken är en kriminalroman förstår alla 

som läser den också den samhällskritiska och samhällsskildrande dimensionen, som är den som 

diskuteras i media när boken debatteras. Författaren tar alltså rollen av en sanningssägare som 

skildrar sin samtid och har ambitioner att förbättra samhället genom att sprida kunskap. 

 

B. Hur skildras det  l i t t erära systemet?  
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Hur framställs institutioner, platser och aktörer, och hur försörjer sig författaren? Vilken blir den 

sammanlagda bilden av hur branschen fungerar? 

 

De aktörer i bokbranschen som skildras i Känd från TV är, utöver Ralf och Alexander själva, i 

huvudsak dagstidningarnas kultursidor samt ett prestigefyllt förlag. Hur förlaget arbetar fastslås 

tidigt, när Ralf genom att imitera en förläggare ska illustrera för Alexander hur svårt det är att 

komma igenom nålsögat och bli publicerad. 

 

Alexander: Jag kan hjälpa dig med, jag vet inte, kontakter, marknadsföring? När du går upp på 

förlagen, vad säger du då? 

Ralf: De är ju stenhårda typer, de bara gör ned en direkt.  

Alexander: Men jag ska hjälpa dig. Jag är du nu, jag är författare, och så kommer jag upp på 

förlaget… 

Ralf: Mm, jag är förläggare. Det här är mitt lilla skrivbord.  

Alexander: Hej.  

Ralf (otrevligt): Hej? 

Alexander: Jag skulle vilja berätta för dig om ett unikt manus… 

Ralf: Du, vi får in 2000 unika manuskript om dagen på det här stället.  

Alexander: Mm, det är möjligt. Men… 

Ralf: Säg bara inte att det är en kriminalroman. Jag pratade precis med min kollega här innan och sa 

kommer det nån idiot som säger att han har skrivit en djuplodande kriminalroman, då spyr jag ned 

hela manuskriptet här framför mig på bordet.  

Alexander: Ja det är möjligt…det är i och för sig en kriminalroman, men jag tror att om du tar dig 

tid, om du fokus…    (Ralf tittar på klockan.) 

Alexander: Alltså det unika…   (Ralf gäspar.) 

Alexander: Vad fan sluta nu.  

Ralf: Var inte så jävla patetisk, jag kan din sort. Halvmisslyckad journalist, vill bli författare, bor med 

fru och tre barn ute i Huvudsta, går och ältar nån bitter jävla samhällskritik. Gå och skjut dig då om 

livet är ett sånt helvete! Det här är ingen jävla välgörenhetsinrättning! 

Alexander: Vad fan Ralf…! 

Ralf: Där ser du. Det är skitsvårt.  

 

Genom denna dramatisering av de samtal Ralf tidigare haft med förläggare får tittaren en mycket 

cynisk genomlysning av ett system som inte bryr sig ett dugg om böckerna utan bara om kända 

författare som säljargument. Än tydligare blir denna senare på kvällen när Ralf, rejält berusad, 
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kungör för Alexander att han minsann ”genomskådat hela grejen”. ”De vill bara ha en kändis” 

fortsätter han. ”Möjligen om jag mördade nån eller dödade min fru eller mina barn. Eller blev 

indragen i en skandal.” Samtidigt som karaktären Ralf är mycket övertygande ges man som tittare 

först också möjlighet att, genom identifikation med den mindre erfarne Alexander, tvivla på Ralfs 

svartvita bild. Alexander är säker på att förläggarna inte kommer att acceptera manuset bara för 

att han som är kändis skickar in det – de kan ju inte vara så ytliga, menar han.  

    När förläggarna blir eld och lågor över manuset, eller rättare sagt över Alexander, bekräftas 

Ralfs bild av systemet. Vi ser två förläggare i möte om manuset – där den ena (Pia Johansson) 

berättar för den andra att hon skummat igenom det. Det är en kriminalroman, säger hon, ”ganska 

mycket djup i den faktiskt”, men – hon spänner ögonen i sin kollega när hon inskärper poängen: 

”vet du vem som har skrivit den? Alexander Engberg! Det här ska vi ge ut!” Efter detta beslut, 

grundat på författarens identitet och ingenting annat, skrattar förläggarna med rödmålade läppar 

och vita tänder. De till och med slickar sig om munnen. Förläggarna i Känd från TV är alltså 

verkligen, med Ralfs ord, ”kändishoror”. Idealet med den förläggare som kan se både ”gungor 

och karuseller”, en gentleman som älskar böcker, är mycket fjärran från denna skildring. Här 

gäller fokus vem som skrivit, inte det skrivna – och är det dessutom kontroversiellt och orsakar 

skandal är det en bonus. Texten i sig är ingenting värd utan rätt avsändare – författarfunktionens 

dimension av namn, samt den yttre författaren som syns i media, på scener och events och på 

TV, är det enda som spelar roll för förläggaren. Vid mötet med ”författaren”, Alexander, dämpar 

förläggaren i någon mån sitt fokus på pengar men fjäskar istället.  

    ”Jag trodde kanske att du var lite mer den ytliga typen” säger hon, för att direkt tillägga: ”men 

det var ju helt fel!” Boken har ”absolut gehör för sin samtid” hävdar hon, för att sedan genom 

effektivitet och stress blandad med smicker omintetgöra Alexanders sista försök att säga 

sanningen om boken, och se till att han skriver på kontraktet. Elementet av konflikt mellan 

författare och förlag, som synts i tidigare filmer, finns också här – men här är författaren 

chanslös. Alexander blir överkörd av förläggaren på ungefär samma sätt som han blir i privata 

relationer, eftersom han inte kan säga nej. Även om också förläggaren kommer att räknas in i 

slutscenens flock, och visa sig vara ofrivilligt ensam i privatlivet, förtar det inte att hon i sin 

yrkesroll är en av de ”stenhårda typer” som Ralf påstått att förläggare är. Hon skäms inte för det 

heller – inget dilemma i stil med Lundblads i Vi tre debutera förekommer. Att hon säger att boken 

har ”absolut gehör för sin samtid” är bara en fras – samtalet mellan författare och förläggare här 

är inte en kamp mellan ”konstnären och affärsmannen” utan ett samtal mellan två (ojämlika) 



	 116	

affärspartners. Inte bara en annan tids förläggare, utan också en annan sort - med försäljning av 

just böcker som högsta prioritet. 

    Det är förläggare som hon som i Känd från TV fungerar som grindväktare, vägspärrar som 

måste passeras på vägen mot utgivning. När Ralf hävdar att han har ”genomskådat systemet” och 

att förlagen ”bara vill ha en kändis” är det detta han syftar på. Förläggare kan vanligen, enligt 

Johan Svedjedal, snarare än en dörrvakt ses som ”lärare och smakledare”.  

 

Sett med dörrvaktens ögon måste författaren fylla vissa krav för att släppas förbi, både som stilist, 

berättare och tänkare. De som bäst fyller de här kraven släpps in först. […] Så författaren gör som andra 

som vill förbi en dörrvakt – väljer rätt klädsel. Bäst går det för den som är rätt klädd från början. Han eller 

hon behöver inte klä om sig, utan bara följa sin egen smak. För de andra gäller det inte så mycket att klä ut 

sig som att förändra sin ursprungliga smak.177 

 

Men det som tidigare gjort att Ralf inte passerat nålsögat handlar inte om att det var fel på boken. 

Han behöver inte skriva om den eller skriva en ny - det är författaren som måste bytas ut. Han 

måste inte i bildlig mening ”klä om” – alltså byta språkdräkt - han måste faktiskt klä ut sig, och 

sin text, i en annan författarroll. Alexander passar bra, inte för att han har kulturellt kapital eller 

någon koppling till litteraturbranschen, utan för att han har det särskilda kapital som kändisskap 

innebär. För många förläggare är, menar Forslid och Ohlsson, kändisskap ett kapital i sig - ett 

särskilt sorts sådant som bara delvis sammanfaller med Bourdieus ”socialt kapital”-begrepp. 

Kändisskap ger en ökad rörlighet mellan medier, samt ett varumärke som gör att böckerna 

säljer.178 Alexanders roll som programledare innebär dessutom att han redan har en tydlig 

”plattform”, något som - menar Forslid och Ohlssson – är allt vanligare för ”debutanter” på 

2000-talets bokmarknad. Att en författarkändis har en specifik plattform hänger ofta samman just 

med att personen har någon annan verksamhet vid sidan av författarskapet, eller rentav som 

huvudverksamhet. Ofta kom den andra rollen innan personen började publicera böcker och var 

en förutsättning för det. Personen kan till exempel ha gjort sig känd som skådespelare, 

programledare, journalist eller genom musik, politik, sport eller något annat.179 Förvandlingen 

från ”kändis” till ”kändisförfattare” var alltså betydligt enklare än från ”någon som skrivit en 

bok” till ”författare”. Och när Alexander väl i allas ögon är ”kändisförfattare”, är det centrala i 

systemet att han ska synas. Han måste bekräfta förvandlingen från TV-kändis i allmänhet till 

																																																								
177 Svedjedal, 1994, s 12. 
178 Forslid Ohlsson, 2011, s 40. 
179 Ibid, s 51. 
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”författarkändis” i synnerhet – men också det via TV. Det är inte i sig märkvärdigt: TV är även i 

verkligheten en central arena för diskussioner om litteratur i Sverige.180  

 

Tv-mediet fungerar över huvud taget som en central arena för konstruktionen av författarkändisar. I 

nyhetssofforna och magasinprogrammen möter tittarna både de etablerade författarna och de som är på 

väg upp.181 

 

Ralfs fru skrattar åt att Alexander för att marknadsföra boken ska stå i TV i ett 

matlagningsprogram och ”slaska med någon sås”, men Ralf förklarar bara lugnt att det är så det 

fungerar. Man kan uttrycka det så att det i Känd från TV inte skildras något unikt litterärt fält. 

Bokbranschen är i första hand en integrerad del i ett större kulturellt fält där olika typer av 

kändisar konkurrerar om tittarens uppmärksamhet. Långt före idén om en läsare är det TV-

publiken som är den centrala målgruppen, också för författare. Även förläggarna, som arbetar på 

ett stort och prestigefyllt förlag, arbetar utifrån den premissen. Boken är en produkt, författaren 

dess varumärke som måste fungera i TV.  

     Även om Alexander inte är författare i egentlig mening – han har inte skrivit någon bok – kan 

han fylla många av de funktioner som är centrala för informationssamhällets författarroll: 

läsarkontakt, framträdanden och så vidare. 

     Den inre författaren, Ralf, intar istället rollen av en listig intrigmakare och dold makthavare. 

Samtidigt intar han praktiskt, i förhållande till Alexander, en väns och lärares roll när han ”lär 

upp” och regisserar Alexander inför hans roll som medial författare. Även om rollen delats i två 

är den process som skildras, där den som skrivit lär upp en annan i att tala för boken, samma som 

Ramqvist beskriver som central för att få en författarroll att fungera utifrån 

informationssamhällets förväntningar.182 Det kan också beskrivas i termer av att Ralf för 

Alexander blir just den ”lärare och smakledare” som förläggarna inte är.  

      Och Ralf lyckas, genom att ge sitt budskap sken av befintlig framgång via Alexanders 

kändisskap, själv nå framgång och få sin bok såväl utgiven som såld. Något annat sätt att ta sig 

fram inom fältet skildras inte. Det kapital som behövs kommer från andra kulturella fält - 

kändisskapet är inte litterärt från början, men kan ”växlas in” och bli det. Förläggarnas storslagna 

fraser om ”absolut gehör för din samtid” skildras som en marknadsföringsstrategi utan substans, 

en fasad som ger författarrollen glans.  

																																																								
180 Steiner, 2015, s 215. 
181 Forslid och Ohlsson, 2011, s 19. 
182 Ramqvist, 2016, t ex s 16, s 33. 
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       Dock finns framför fasaden, i den roll författaren har i samhället, en motsatt funktion. Här 

finns ett intryck av djup som gör människor som Åsa imponerade av böcker och deras författare. 

Författare framstår som en motsats till den ”tomma” kändiskulturen, som några som förtjänat sin 

framgång. Åsa - journalist på Svenska Dagbladet där boken recenserats - tror att författarskap är 

motsats till att ”stå och lalla”. I samtal driver hon på en statusförhandling där nyckelord som 

”ytlig” och ”kändis” ställs i motsats till handlingen att skriva en bok. Denna bild av bokbranschen 

som skild från andra delar av det kulturella fältet är just den som medvetet upprätthålls av 

förläggarna, men som alltså är falsk som beskrivning av branschen faktiska sätt att fungera.   

        Författaren i bemärkelsen den som faktiskt skrivit boken – Ralf – är samtidigt i Känd från 

TV en verklig sanningssägare. Hans prestation och budskap är inte på låtsas, utan motsvarar vad 

tittaren själv ser av hur samhället och relationer fungerar. Ralf har gjort en korrekt analys av 

samhället och gör allt för att nå ut med den, och är alltså verkligen den sanningssägare som såväl 

bokförlag som läsare vill att författaren ska vara (men som de i realiteten inte hjälper fram). Ralf 

är också genuint intresserad av hur boken tas emot, och läser recensionen i just Svenska Dagbladet, 

med rubriken ”Knivskarp analys av kärnfamiljen”, med stort intresse. Den sammantagna bilden 

Känd från TV ger av litteraturbranschen är som ett nödvändigt ont för författaren, en paradoxal 

bransch som parasiterar, intrigerar och korrumperar men som behövs för marknadsföringen. 

Man kan också uttrycka det så att det i Känd från TV existerar en samlad offentlighet i Habermas 

mening – bara det att denna helt centreras kring TV-mediet snarare än pressen. Bilden av 

publiken, där den sitter framför sina skärmar och insuper ”kändisarnas” ord, ligger dock närmare 

nidbilden av en mottagande, passiv massa än en bildad borgerlig allmänhet. 

        Samtidigt ryms, intressant nog, också en dimension av förståelse och försoning i skildringen 

av branschens samtliga aktörer. Filmen söker försoning genom att visa hur Ralfs budskap om 

ensamhet i relation till kändiskulturen även kan appliceras på förlagets sätt att fungera. Vem som 

får publicera sig är visserligen avhängigt att den redan har en social position - men detta beror på 

att människor har för få verkliga sociala relationer! Urbanisering och löneekonomi har skapat 

kändisfenomenet, inklusive kändisförfattare. Att folk hellre köper en bok av en kändis beror på 

att deras hjärnor, av biologiska skäl kopplade till flockmentalitet, tror att de känner personen – 

som Alexander uttrycker det i sitt föredrag (mer om det nedan). Det ligger alltså egentligen 

varken ytlighet eller girighet primärt bakom litteraturbranschens utveckling, säger filmen, utan det 

faktum att den tekniska och samhälleliga utvecklingen sprungit ifrån människors psykologiska 

konstitution. Allra tydligast blir denna i slutscenen - Ralfs releasefest - där en massa ensamma 

människor får det bättre tillsammans. Det litterära fältet som en brokig storfamilj. 
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5.1.2. Genrer, modus och troper 
 
Vilka genree l ement  o ch modus  använder filmen, och hur används författargestalten inom ramen för 

genrekonventioner? Vilken mimet i sk n ivå  befinner sig författaren på i förhållande till andra karaktärer och 

till tittaren? Finns några nycke l s c ener  e l l e r  t roper  som är gemensamma med andra författarfilmer? Hur 

förhåller sig de l i t t e ra turgenrer  författaren ägnar sig åt till genreelement i den omgivande filmhandlingen? 

 
Känd från TV rör sig till stor del inom området relationsfilm, komedi och relationskomedi. 

Komiska scener varvas med allvarliga, och de flesta centrala karaktärer hinner med att såväl se 

löjliga ut vid något tillfälle som att förekomma i ”allvarliga parenteser” som gör dem relaterbara. 

En kärlekshistoria med förhinder spelar en avgörande roll, liksom de lögner och missförstånd 

som leder till uppbrott och därefter återförening och knyter ihop privata och professionella 

aspekter av författarens liv. De två författargestalterna spelar olika roller och kan kopplas till olika 

konventioner i relationsfilmer.  

         Alexanders sökande efter en partner är ett centralt tema i filmen, vilket etableras redan från 

första början. Hans längtan efter kärlek och ett mindre ytligt liv kan kopplas till den romantiske 

hjälten i det klassiska relationsdramat: beundrad av folk inom fiktionen, men lågmimetisk och 

relaterbar inför tittaren. ”Man tror att lycka är att vara känd och framgångsrik och kunna ragga 

hem snygga tjejer.” säger han vid ett tillfälle till sin terapeut. ”Men lycka är att ha en familj att leva 

för. […] Jag vill ha fru, jag vill ha barn, jag vill ha fluffiga gardiner.” Ju mer tid som går och ju 

mer Alexander blir fast i lögnhärvan, desto löjligare blir han. När han inser att han måste 

marknadsföra och låtsas ha skrivit en bok han inte ens tycker om, har han försatt sig i samma 

sorts situation som när han tidigare var tillsammans med kvinnor han inte gillade: men i 

offentligheten. Det handlar här om en komisk, förvriden användning av det Forslid och Ohlsson 

kallar aktörsperspektivet:  

 

I motsats till vissa andra typer av mediala kändisar är aktörsperspektivet centralt för den litterära 

celebritetskulturen. En författare ger – oavsett om han eller hon avser att göra det eller inte – en bild av 

sig själv genom sina texter. Författaren som kändis konstrueras därför i samspelet mellan författarens eget 

agerande i offentligheten och mediernas gestaltning av detta agerande.183 

 

																																																								
183 Forslid och Ohlsson, 2011, s 49. 
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Det komiska i många scener i Känd från TV, när Alexander försöker upprätthålla sin fasad, består 

just i att han behandlas som ”kulturellt auktoritativ”184 av omgivningen, samtidigt som åskådaren 

vet att han i själva verket är vad Frye kallar ”caught in a situation of bondage” och så vidare.  

       Den egentlige författaren, Ralf, är i Känd från TV en dold coach som styr men inte syns. Han 

är förslagen och smart – inte komisk, men löjlig i sin frustration. Blir han i slutändan, när han 

lyckats, något annat även i tittarens ögon? Han är knappast en hjälte man vill identifiera sig med, 

men det är heller inte Alexander. Systemet framställs nämligen, som skildras ovan, som ett där de 

som förtjänar framgång inte får den och vice versa - den som lyckas inom det kan därmed 

knappast vara en hjälte. Om han inte samtidigt kritiserar det, det vill säga: vilket både filmen och 

Alexander i slutändan gör. Från att det är Ralf som är utanför och Alexander innanför systemet, 

har de i slutet bytt plats – och Alexander har också övertagit rollen som kritiker. Därmed har han 

paradoxalt nog möjligen övergått från låg- till högmimetisk – från vanlig kille, och ibland komisk, 

till en ledare. Ralf har nått framgång inom systemet, spelat efter dess regler – och är i slutändan 

beundrad av folk inom fiktionen men framstår möjligen som snarast mer löjlig i sin självgodhet 

inför åskådaren.  

      Utöver relationsfilmer anknyter filmen också tydligt till andra genrers konventioner. Dels 

gäller det de riktigt allvarliga scenerna, framför allt den kändisfixerade kvinnans självmordsförsök 

när hon är ensam med sitt lilla barn. Deras utsatta, ensamma situation tangerar båda de teman 

som enligt Marklund aldrig kan bli komiska – döden respektive barns utsatthet.185 Dessa scener 

fyller därmed funktionen att skildra den mörka baksidan av samma samhällsproblem som – enligt 

filmens tes – skapat både ensamhetsproblematiken och kändiskulturen: kärnfamiljsnormen.  

      Detta budskap i Ralfs bok illustreras också vid flera tillfällen på ett mindre vanligt sätt: med 

kavalkader av arkivbilder. Med illustrerande äldre filmklipp på sådant som djur, städer och 

människor i olika situationer understryks poänger och sensmoral samtidigt som världen i ett 

större sammanhang - både geografiskt och historiskt - blir synlig. Första gången sker detta när 

Ralf föreläser för Alexander i stugan, för att hjälpa honom att förstå innehållet i De instängda. Vi 

får se människor som arbetar tillsammans vid förra seklets början, svartvita bilder av jättefamiljer, 

släkter och grupper på åkrar och fester. Historien går vidare och vi ser allt mindre familjer i små 

lägenheter i stan, och ensamma människor som är ledsna, super och stirrar tomt framför sig. Allt 

illustrerar Ralfs tes om de senaste hundrafemtio årens samhällsutveckling, från bondesamhälle 

och ”flockgemenskap” till en tilltagande ensamhet i städerna.  

																																																								
184 Ibid. 
185 Marklund, 2004, s 103. 
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       En liknande effekt uppnås i den scen där Alexander blir intervjuad i TV-studion, innan 

avslöjandet av lögnen sker. Medan Alexander talar som Ralf lärt honom om människors 

flockmentalitet och de sårbara, onaturligt små kärnfamiljerna, ser tittaren klipp från 

filmkaraktärernas dysfunktionella relationer. Många exempel radas upp, såsom den ensamma 

självmordsbenägna mamman, förläggarens osedda barn, den ensamma terapeuten och så vidare. 

Relationer och situationer ur filmens eget persongalleri ljudsätts alltså med en tydlig och tolkande 

berättelse, som konstruerar dem som ett sammanhang. Detta grepp gör att filmen också kan 

kopplas till det Marklund kallar ”annorlunda filmer”.186  

       Flera igenkännbara troper och scener som liknar andra författarfilmer förekommer i Känd 

från TV. Ett centralt tema är den stora lögnen – dubbelspelet där karaktärerna har olika mängd 

information och en lever i ovisshet om vad den andra egentligen gör. I vanliga fall handlar en 

sådan situation i relationsfilmer om otrohet. ”Åskådaren och den otrogne vet något som den 

bedragne inte vet, och detta är av avgörande betydelse för upplevelsen av filmen.” Här handlar 

det istället om en lögn av professionell art, men som har stor betydelse för en privat relation då 

Åsas känslor bygger på den. Dessutom åskådliggör Alexanders moraliska dilemma vem han är 

som person, samtidigt som det tjänar till att skildra det system han är fångad i. 

 

Den otrogne vill osynliggöra det nya förhållandet. Denna den otrognes önskan ger upphov till dramatiska 

situationer, till ett konfliktfyllt dubbelspel med spänningsmoment då otroheten hotar att avslöjas och 

tillspetsade ögonblick då avslöjandet sker. Nästan alltid sker ett avslöjande. 187   

 

En central scen i Känd från TV är just avslöjandet – den scen där den stora lögn som byggts upp 

under handlingens gång spricker. I det här fallet handlar det om ett mycket offentligt avslöjande 

av en stor lögn, där Alexander inför dels publiken i en fullsatt TV-studio, men också inför all den 

publik som ser programmet, blir utpekad som en bluff. Den journalist som Ralf tipsat stället en 

fråga om en källa till en uppgift i boken, vilken Alexander inte kan svara på. Det hela rämnar när 

journalisten säger det rent ut: ”Det är inte du som har skrivit den här boken.” Alla i studion är 

chockade, och Åsa, som suttit i publiken som Alexanders beundrande flickvän, rusar ut. Hela 

dramaturgin i Känd från TV är byggd kring hur Alexander alltmer trasslar in sig i sina och andras 

lögner, och ju längre tiden går, desto mer stiger åskådarens spänning inför avslöjandet som också 

blir en förlösning. ”När otrohet slutligen avslöjas sker en informationsutjämning.” skriver 
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Marklund. ”Sanningen står klar för båda. Den latenta konflikten blir ett öppet sår, det är dags att 

förklara, gräla, tiga, be om förlåtelse, skiljas åt.”188 

       De instängda är en kriminalroman, har vi ju fått veta, men den har också ett tydligt budskap 

om kärnfamiljens ogiltighet som bas för det sociala livet. Det är alltså en idéroman, om än skriven 

i en populär genre, och Ralf är tydlig med att den inte är ”sån skit” som vanliga kriminalromaner. 

      Den föreläsning Alexander håller live för publik under filmens sista minuter visar att han 

tolkat skeendet – boklögnen, kändisfixeringen som var en förutsättning för den och så vidare – 

utifrån Ralfs tes. Han har utvecklat bokens idéer till att förklara människors behov av kändisar, 

eftersom dessa motsvarar den flock vi saknar. Denna teoriutveckling knyter slutligt samman den 

filmhandling vi just sett med den bok som varit ett centrum i den, men har också en 

sammanhållande effekt på ett anat plan: den inre och den yttre författaren har i en mening smält 

samman när båda hjälper till att föra fram ramnarrativets budskap. I slutscenen möts, medan 

Alexander föreläser, alla de små världar filmen målat upp, och blir en enda. Barnen från olika 

familjer (Ralfs, förläggarens och den ensamma mammans) leker tillsammans. Även de vuxna får 

ett sammanhang på Ralfs releasefest och alla mår bättre. Effekten blir kraftfull: den berättelse och 

det budskap som författaren genom filmen kämpat för att få ut, stämmer med budskapet i den 

berättelse i vilken han själv existerar. Både Ralf och Alexander har dessutom fungerat som 

berättare under handlingens gång, som förklarande röster och därmed författarfunktioner i en 

uråldrig bemärkelse parallellt med de gestaltade aspekterna.  

 
5.1.3. Drivkraft och processer 
 
Hur skildras skrivandet och den kreat iva  proce s s en? Vilka delar av processen framgår, hur tycks den gå till 

och vilka stämningar är förknippade med den? Vilken typ av drivkrafter ligger bakom skrivandet? 

 

Känd från TV innehåller inga skrivscener eller konkreta skildringar av skrivprocesser. Ralfs 

kriminalroman ”De instängda” är färdig när filmen börjar. Utgivningen återstår dock, och kring 

denna centreras Ralfs tydligaste drivkraft: han vill få sin bok utgiven till vilket pris som helst. 

Varför vill han det? Att han vill få ut sitt budskap är uppenbart, men han vill också bli känd. Är 

det senare bara ett medel för att uppnå det förra? Eller har kändisskap även för Ralf, som för så 

många andra i handlingen, ett egenvärde? Ralf framstår i sin strävan som målmedveten på 

gränsen till desperat, men också förslagen och genomtänkt. Den strategi han tänkt ut för att 

uppnå sina mål bekräftas som smart inför tittaren genom exempel och inte minst genom 
																																																								
188 Marklund, 2004, s 96 
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förläggarens beteende och uttalanden. Ralf finns sedan under större delen av berättelsen bakom 

kulisserna på ett offentligt skådespel han iscensatt: berättelsen om den framgångsrike författaren 

Alexander, fram till den punkt där Ralf själv tänker kliva fram och kräva äran. Man skulle kunna 

hävda att ”den kreativa processen” i denna film inte har med skrivandet att göra: den består 

istället i att bygga bilden av Alexander som författare i media. Genom att av de två bitarna ”Ralfs 

manus” och ”Alexander Engberg, pratshowvärd”, konstruera ”Alexander Engberg, författare till 

De instängda” har Ralf och Alexander skapat en berättelse – ett varumärke – som fungerar189. För 

att kunna göra detta var de först tvungna att genomskåda systemet och förstå hur det fungerade, 

sedan bestämma sig för att lura det. I handlingens slut är Ralf samma person med samma åsikter 

som i början, men har med list och förslagenhet uppnått sina mål och fått en helt annan roll i den 

litterära offentligheten. Han har alltså utvecklats i samhällets ögon och fått en annan social status, 

han har tillskansat sig såväl kulturellt som ekonomiskt kapital och kändiskapital. Dock skildras 

ingen utveckling på något annat plan: Ralfs förändring består i att han går från bitter till nöjd efter 

att ha tagit sig in i systemet.  

      Alexanders drivkraft och självbild förändras mer drastiskt under handlingen. När Ralf och 

boken kommer in i bilden genomgår hans förhållningssätt till sitt kändisskap sin första 

förändring. Från att ha trott att ”inget förlag kan vara så ytligt” att de vill ge ut boken för att han 

är känd, inser han att kändisskapet i sig är värt något i mångas ögon – dock inte för honom. När 

han blivit intresserad av Åsa och märkt hur imponerad hon är av tanken på att han skrivit en bok, 

övertar han sedan gradvis hennes sätt att se på den karriär han hittills haft. Under handlingens 

gång lär sig Alexander sedan alltmer om samhället, om bokbranschen, om kändisars funktion i 

världen och – inte minst – om sig själv. Han förstår i slutändan såväl sitt eget som andras 

beteende bättre, och det är om detta, baserat på och sammanvävt med Ralfs teorier, hans 

föredrag i filmens slutscen handlar.  

     Härmed kan man hävda att Alexanders slutliga föreläsning motsvarar en text, och att den film 

vi sett skildrat processen som fick fram denna. Alexanders process från att vara förvirrad av sitt 

eget relationsbeteende till att i slutscenen hålla föreläsning om relationer på samhällsnivå kan ses 

som en mognadsprocess, men också som en kreativ process. I Arietis termer ryms isåfall hela 

processen, kunde man hävda, inom handlingens ram. Därmed går det att tolka Alexanders 

beteende, ansiktsuttryck och scener utifrån såväl bilden av samlaren som idén om de olika 

kreativa faserna190. Även Ralf har i filmens slut producerat ytterligare en bok efter De instängda 

																																																								
189 Se t ex Steiners beskrivning av Läckbergs uttalande kring detta i Steiner, 2015, s 28. 
190 Netzow, 2005, s 13-18.	
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kallad Spelet. Det ligger nära till hands att anta att denna bok i någon mening berör just det ”spel” 

han bedrivit för att uppnå framgång. I båda fall har alltså försiggått vad Netzow kallar ”schreiben 

ohne zu schreiben” 191. För tittaren står det i slutet klart att protagonisterna hela tiden samlat 

material och fått intryck vilket utmynnat i utsagor i bok- eller föredragsform, och att de därmed 

upplevt saker värda att dra lärdom av. Utan att visa någon som sitter och skriver, innefattar Känd 

från TV på detta sätt flera skrivprocesser och är samtidigt en parallell till resultatet av dessa. 

 

5.1.4. - Relationer 
 
Vilka r e la t ioner  påverkar författaren, författarskapet och skrivandet under handlingens gång? Hur gör de 

det? Hur förhåller sig författaren till olika typer av relationer? 

 

Både Ralf och Alexander kan på olika sätt läsas som ”författaren” i handlingen. Den inre rollen, 

Ralf, styr det som händer men verkar i det dolda och lever ett vanligt liv med familj och 

äktenskap. Att han är missnöjd med detta framstår som sekundärt, trots att han skrivit en bok om 

fångenskap i kärnfamiljen tycks han delvis uppskatta tryggheten med frun och barnen i den 

stökiga villan. 

     Alexander, å andra sidan, har en mängd olika relationer med olika kvinnor. I filmens allra 

första scen, alltså innan Ralf kommer in i bilden, sitter Alexander i ett samtal med sin terapeut. 

Han berättar då om sin längtan efter familj och stabilitet och sina ständiga fantasier om att skapa 

detta med alla kvinnor han möter. Han går gång på gång in i relationer han egentligen inte vill ha, 

med människor han knappt tycker om, och han är mycket konflikträdd. Terapeuten försöker 

hjälpa Alexander att förstå vikten av att säga nej. Alexander har denna ambition, men har inte 

nått till en punkt där han vågar säga nej när Ralf kommer med sitt erbjudande. Bokbluffen – och 

därmed den offentliga författarrollen - är alltså ett i en lång rad projekt och relationer Alexander 

går in i utan att egentligen vilja det. Professionella och privata relationer följer ett liknande 

mönster och lider av samma problematik: Alexander vågar inte göra någon arg eller besviken. 

      När Alexander väl, genom utgivningen, blivit den officiella ”författaren” lyckas han också 

äntligen hitta en kärleksrelation med en person han faktiskt gillar på riktigt. Därmed skapas en 

paradox. Ralf ger Alexander konstant coachning i kulturmannens utstyrsel och sätt liksom i 

bokens konkreta budskap. Han lär Alexander vad han ska säga, hur han ska klä sig och föra sig 

och argumentera. I denna fasad förälskar sig sedan Åsa – i tron att den är den sanne Alexander, 

																																																								
191 Netzow, 2005, s 82. 
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bakom fasaden som var ”en ytlig kändis”. Hon är kär i en idé om Alexander, och är dessutom 

fascinerad och imponerad av författarrollen i allmänhet. Kändisskap tycker hon däremot är 

fånigt, och hennes kärlek är sammanvävd med en tro på att de gemensamt, i sin relation, står för 

något högre och bättre än det ”trams” Alexander tidigare sysslat med. Alexander vill gärna 

förändras så att han blir den Åsa vill ha. Han vill, även privat, bli mer som den medietränade, 

intellektuelle författare Ralf tränar upp honom till. Det komplexa i detta illustreras när Alexander 

förklarar för sin terapeut vad han ser hos Åsa:  

 

”Det är ju henne jag har väntat på hela livet. Hon får mig att vilja bli en bättre människa, att vilja 

skärpa mig. Någon som inte går på mig och tror att jag är så jävla lyckad. Någon som vill ha mig inte för att 

jag är känd utan trots att jag är känd. Hon genomskådar mig. Jag vill vara den hon tror att jag är.”  

 

Det här citatet illustrerar från Alexanders perspektiv den paradox som uppstår mellan honom och 

Åsa. Allt bygger på en lögn och Åsa har helt missförstått grundläggande saker om Alexander, 

men just genom denna lögn har de uppnått något sant, något som får Alexander att känna sig 

”genomskådad”. Han låtsas, han köper böcker för att hon ska tro att han redan hade dem hemma 

– han till och med ringer Ralf i hemlighet under möten med Åsa för att fråga vad han ska tycka. 

Ändå upplever han sig äntligen som älskad för den han är, inte för att han är kändis.  

    När det visar sig att Åsa efter avslöjandet av bokbluffen tappar intresset för Alexander, blir han 

mycket besviken på henne. Han hade inte – som tittaren - förstått att det var boken som fått 

henne intresserad av honom. Alexander hade sett deras relation som det viktiga i sig, deras samliv 

och vardag. När Åsa gav upp detta för att han inte skrivit boken ser han henne som ytlig, som 

fixerad vid fasaden. Sanningen för honom var privatlivet, det han alltid drömt om. ”Författaren” 

Alexander var bara en ny variant av den offentliga Alexander, kändisen.  

      Alexander och Åsa är i en mening ett klassiskt kärlekspar med förhinder, vars relation utgör 

motor i flera av filmens avgörande vändningar. Relationen är ett av flera spår, dock central i 

handlingen och dessutom sammanvävd med händelser och handlingar inom det litterära systemet 

och olika kulturella offentligheter. Värt att notera är att även hjältinnan i romantiken, Åsa, finns 

inom kulturbranschen och försörjer sig på att skriva. Relationsdramat som helhet kan alltså sägas 

äga rum i ett kulturellt fält. Redan från början vävs dels det professionella livet, dels ett element 

av lögn och dubbelspel, in i relationen.  

     Inte bara författarrollerna, utan också många av filmens övriga roller – förläggare, terapeuter 

med mera - har problem i sina relationer. Missförstånd, lögner och feghet håller filmen igenom 
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människor ifrån varandra som egentligen bör vara tillsammans, och tvärtom. Allt är klassiska 

ingredienser i en relationsfilms handling.192 I den här filmen fyller de dock också funktioner som 

olika infallsvinklar på huvudtemat: flockteorin. Det gäller också Alexanders och Åsas diskussion 

om huruvida de ska skaffa barn eller inte – i sig ett mycket vanligt tema i relationsfilmer193. Här 

blir det dock en illustration av såväl komplexiteten i teorin som av relationen mellan verk och 

person och mellan privat och offentligt i författarrollen. När Åsa erkänner att hon vill ha barn 

med Alexander tillägger hon nämligen genast att hon förstår att de inte kommer att skaffa några, 

eftersom Alexander måste ”stå fast vid” sina ideal och det han tycker, och hon håller såklart med 

honom. Alexander blir ställd och svarar undvikande, och skäller sedan ut Ralf som nu gjort så att 

han inte kan skaffa familj, menar han. Ralf svarar dock lugnt att det är klart att Alexander kan ha 

familj om han vill – Ralf har ju själv familj. Alexander blir förbluffad, men Ralf förklarar vidare 

att problemet inte är kärnfamiljerna i sig, utan att de isolerar sig från varandra. 

    Ett annat sätt på vilket filmens relationsskildringar kan sägas illustrera ett komplicerat band 

mellan författarroller och privatliv handlar om Ralfs och Alexanders slutgiltiga val. Inte bara har 

de, som visades ovan, bytt plats i bemärkelsen inre-yttre, där Ralf blivit känd och Alexander 

dragit sig undan offentligheten. Dessutom har de bytt relationsstatus, så att Ralf brutit upp från 

sin trygga kärnfamilj medan Alexander valt en trygg och seriös relation för första gången i sitt 

vuxna liv. Där dessa aspekter möts kan också anas en omvärdering av de olika roller de intagit i 

förhållande till person, synlig i deras respektive partnerval. Alexander skulle föreställa ”ytlig 

kändis”, men passar perfekt ihop med en intellektuell journalist. Och Ralf skulle föreställa en 

”djuplodande författare” men lämnar sin familj för en vilt främmande kvinna som tittaren vet har 

psykiska problem. Hon har ”sett honom på TV och blivit jättekär”, får vi veta, och han säger att 

hon är hans ”nya liv” – ett liv där han glatt poserar på releasefesten och dricker champagne. Även 

idén om den ”ytliga kändisen” har alltså bytt hemvist. 

 

5.1.5. Ideal och sensmoral 
 

A. Vilka värder ingar  och ideal  kring författarskapet/en kan skönjas?  

Vad har författaren för självbild, och hur värderar andra författarskapet? Finns konflikter kring något av 

detta? Vad handlar de isåfall om?  

 

																																																								
192 Se Marklund, 2004, s 93-98. 
193 Marklund, 2004, s 98. 
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Romanen De instängda är, enligt dess författare, både bra och viktig. När Alexander, efter att både 

förläggaren och Åsa påpekat hur kontroversiell boken är, slutligen har läst den skäller han ut Ralf 

som han menar har fört honom bakom ljuset. Alexander trodde att det var en vanlig 

kriminalroman, säger han: ”det sker ett mord, snuten kommer, det blir utredning”. På detta svarar 

Ralf lugnt: ”Varför skulle jag skriva sån skit?” Det finns alltså en annan typ av kriminalroman, 

som inte är som Ralfs ”djuplodande” utan ”skit”. Det är den enda värdering av litteraturgenrer 

som finns i filmen.  

      Ralf tror annars starkt på sin ”djuplodande kriminalroman” och anser att anledningen till att 

den inte blir utgiven är att det är fel på systemet, vilket styrs av förläggare som är ”kändishoror”. 

Ralf har alltså gott självförtroende som författare, men frustreras av det system som stänger 

honom ute. Att boken i sig anses värdefull när den kombinerades med idén om en känd 

författare blir tydligt så fort Alexander skickat in den. Förläggarna blir begeistrade över hur 

kontroversiell, men också kittlande säljbar, den är – och Ralfs bild av dem bekräftas.  

     När boken så kommit ut, i Alexanders namn, sätts ännu fler ideal i spel. Idén om högt och lågt 

är central, men det handlar här inte om skillnader mellan olika litteraturgenrer, författare eller 

förlag. Istället ställs idén om författarrollen i sig mot tramset och ytligheten i en annan bransch – 

TV. För förläggarna är denna typ av medialt kapital bara en fördel: det gör författarrollen 

kommersiellt gångbar och boken säljbar. När Alexander är osäker på sin nya roll, och inte vågar 

prata om boken offentligt varken på releasefesten eller i TV, står det klart att han inte lever upp 

till den mediala rollen. Förläggaren blir då besviken - i rollen ingår en förväntan om 

framträdanden och synlighet. 

      För Åsa är allt detta tvärtom motsatsen till författarrollen: TV är trams, men att ha skrivit en 

bok med ett budskap är per definition värdefullt. Medan förläggarna i stort sett bara bryr sig om 

den offentliga författarrollen, bryr sig Åsa främst om den inre – eller det hon tror är den inre. 

Och om Ralf representerar strategin, lögnen och cynismen representerar Åsa, å andra sidan, en 

naiv tro på att hon hittat Alexanders ”sanning”. 

         ”Du är en så sammansatt människa”, viskar hon vid ett tillfälle till den sovande Alexander, 

”så jag undrar liksom: vem är du, egentligen?” Hon berättar också för alla som vill höra på om 

hur Alexander ”går och bär på” en massa saker ”under ytan”, under den fasad där han säger 

”goafton goafton”. Detta kan betraktas i enlighet med Forslid Ohlssons teori om publikens 

önskan att nå den skrivande människan – till och med människans essens – att genom böckerna 
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men också möten komma bakom den offentliga författarens kuliss.194 Att sanning är viktigt för 

Åsa även som princip blir också tydligt genom de egenskaper hon önskar av, och projicerar på, 

Alexander: ”du är den ärligaste människa jag träffat” säger hon, och ”du är rak, du står för vad du 

tycker”. Att Åsa tror detta när det är precis tvärtom gör henne till en klassisk lurad part i 

relationsfilmens konventioner kring otrohet195 – här dock alltså också i flera dimensioner som 

handlar om generella åsikter om sådant som familjebildning.  

     Eftersom Åsa bär på idén om budskapsförfattaren som ideal, blir följden att det i hennes ögon 

krävs en intellektuell prestation för att litterärt kändisskap ska vara motiverat. Boken med ett 

viktigt samhällsbudskap som en förlängning av en person skapar ett hjälteideal i motsats till den 

”tomma” kändiskulturen. När Alexander blir avslöjad som bluff, som en som inte skrivit något, 

faller Åsas – och omvärldens - bild av honom. Att han hade en fasad var hon medveten om, men 

hon trodde att fasaden var kändisskapet och att boken tillhörde det som fanns bakom den. Han 

blir nu en annan, en av de tomma och ytliga istället för en av de som förtjänat sitt kändisskap 

genom att ”vara författare”. Känd från TV präglas sammantaget av en kamp mellan ideal om högt 

och lågt, där författarskap antingen per definition är ”högt”, eller å andra sidan, kändisskap det 

enda viktiga.  

 

B. Har filmen som helhet någon sensmoral?  

Förmedlar den vissa värderingar kring skrivande, konstnärskap eller något författarideal / 

konstnärsideal, eller någon idé kopplad till detta? På vilka sätt har isåfall sensmoralen framgått? 

 

I Känd från TV förkroppsligas de två författardimensionerna, den inre och den yttre, av olika 

personer. Ralf och Alexander blir genom sin kupp renodlade versioner av den dolda, skrivande 

författaren och den offentliga, talande. Ralf har skrivit boken, skapat innehåll och budskap, 

medan Alexander ska marknadsföra detta och i människors ögon vara ”Författaren”. Detta 

skapar möjligheter för ett konkret utforskande av relationen mellan den inre och den yttre 

författaren, där den inre ”coachar” den yttre i vad han ska säga. Just sådana inre processer är – 

vid sidan av själva skrivprocessen - det som filmkonsten vanligen har svårast att komma åt, 

menar Buchanan.196 Greppet att göra det till två olika personer är därmed intressant och blir, på 

ett filosofiskt plan, ett sätt att åskådliggöra något i dialog som i verkligheten oftast är en inre 

monolog. I Känd från TV diskuteras denna delning som ett problem – framför allt för den som 

																																																								
194 Forslid och Ohlsson, 2011, s 38-39. 
195 Marklund, 2004, s 96. 
196 Buchanan, 2013, s 4. 
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uppbär den offentliga rollen. Samtidigt används det som ett verktyg för att skildra och kritisera 

branschens mekanismer i stort.197 Filmen skildrar, som visades ovan, en ytlig och ängslig bransch, 

inte intresserad av böcker så mycket som av författarmyter och pengar. Samtidigt är alla bara 

människor – stenhårda förläggare såväl som ”ytliga kändisar” – och längtar mest av allt efter 

kärlek. Medan filmen problematiserar celebritetskultur i allmänhet och strukturerna kring litterär 

celebritet i synnerhet, visar den också stor förståelse för att människor – både Ralf, Alexander 

och Åsa – fastnar i och styrs av dessa strukturer.    

     Alexander lär sig så småningom, genom att plugga in bokens budskap men också genom 

relationen med Åsa, rollen som ”författare”. Just då, när det går som bäst, kommer avslöjandet. 

Det sker inför publik, och allt, offentligt såväl som privat, raseras på ett ögonblick. Alexanders 

drar sig därefter inåt, tar inte kontakt med någon och tackar nej till allt han erbjuds, trots att, som 

hans terapeut uttrycker det, ”alla vill ha honom nu”. Medan den inre författaren Ralf stiger fram i 

rampljuset drar sig alltså den yttre författaren – den som inte skriver utan bara talar198 – inåt. Sitt 

sista framträdande, det som handlar om vad han lärt sig om kändiskulturen, mänsklig psykologi 

och samhället under resans gång, håller Alexander inte i TV och skriver inte en bok om, utan 

berättar bara för de som kommer för att lyssna ansikte mot ansikte. Om man ska betrakta 

författarrollen i Känd från TV som en enda, trots att den förkroppsligas av två personer, har de 

olika dimensionerna i slutet alltså bytt plats. 

 

      I Känd från TV används temat sanning/lögn/falskhet som dramatisk motor på det privata 

planet, något som är vanligt i relationsfilmer. Samtidigt finns här också en offentlig dimension - 

representerad främst av TV-arenan - som blir en förlängning och förstärkning av såväl sanningar 

som lögner med ursprung i mindre sammanhang. Sanningen och lögnen existerar alltså på flera 

plan: i nära relationer men också som kapital för en offentlig persona, vars trovärdighet bygger på 

dem.  Dessa plan är dock här mycket tätt sammanvävda. I och med att Alexanders och Åsas 

relation inleds som en direkt följd av att hon tror att han skrivit boken, finns djupa trådar mellan 

den offentliga lögnen och relationen. Denna bygger i sin tur delvis på den princip Forslid och 

Ohlsson beskrivit som läsarens drift att genom att möta en offentlig författare tro att det går att 

komma åt den dolda sidan, den skrivande människan – eller en fantasi om denna.199  

																																																								
197 Greppet att diskutera och problematisera dessa sidor av branschen genom att skilja på den inre och den yttre författaren har 
också använts av Kerstin Ekman i Grand Final i Skojarbranschen. 
198 Ramqvist, 2016, s 45. 
199 Forslid Ohlsson, 2011, s 15. 
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Åsa trodde att hon fann den sanne Alexander genom ytan där han var ”Författare” – hon trodde 

att han fanns i boken istället för att fokusera på vem han faktiskt var. Men i boken fanns varken 

Ralf eller Alexander, säger filmen – att tro det var lika ytligt som att tro att TV-kändisen 

Alexander var den verklige personen. I slutändan väljer Alexander att få ut sitt budskap via en 

liveföreläsning istället för via TV, och efter föreläsningen möter Åsa upp och de vandrar iväg sida 

vid sida, trots allt. Alexanders ”nya dimension” - att ha ett budskap att föra ut - är också det som 

ger honom Åsa tillbaka. Deras relation byggde på en lögn, men blev sann. Att den ser ut att 

återupptas i slutet är inte bara ett klassiskt lyckligt slut på en ”kärlek-med-förhinder”-historia, 

utan också en ytterligare bekräftelse på filmens tes om nära relationer som en motsats till 

mediemaskineriets och kändisskapets logik. De privata och professionella aspekterna av 

sanningsdiskussionen smälter här samman i en kritik mot ytlighet oavsett var på axeln högt-lågt 

denna inträffar. Åsas kärlek till Alexander var inte riktigt sann när den villkorades av aspekter 

som om han skrivit en viss bok eller ej - det var lika ytligt som förläggarnas kändisfixering. 

Sanningen finns inte på ytan – oavsett i vilka kulturella kretslopp denna yta befinner sig.  

        Även sanning i den andra bemärkelse som är central för författarrollen – budskapet - spelar 

en viktig roll i Känd från TV. Boken ”De instängda” är inte bara en berättelse Ralf vill få utgiven 

för att bli känd, den syftar inte primärt till att stödja hans väg till personlig framgång. Minst lika 

viktigt – från början troligen viktigast, är att han vill säga något med den. Ralfs sätt att 

målmedvetet drilla Alexander till att förstå teorin om flocken och kärnfamiljen tydliggör hur 

viktig den är för honom. Hans budskap om ensamheten, liksom den isolerade kärnfamiljen, som 

onaturliga tillstånd bekräftas såväl genom bilder av karaktärernas privatliv som genom 

handlingens utveckling. Att, som Ralf hävdar, barnen blir för beroende av några få vuxna och 

dessas fel och brister, blir tydligt i förläggarens, terapeutens och den ensamma mammans 

familjescener.  

        Filmen som helhet bekräftar alltså att Ralf har rätt, att hans samhällsanalys stämmer. Även 

om han inte själv tar upp det, visar sig teorin om flocken också kunna förklara hela det 

kändismaskineri som styr förlagsbranschen och som styrt honom själv till att dra in Alexander i 

bokbluffen. Teorin knyts ihop av det föredrag Alexander håller i slutet, där beroendet av kändisar 

i människors liv förklaras av att de har för få verkliga flockmedlemmar i sina liv, och fyller ut 

hjärnans kapacitet att memorera ansikten med kändisar. Detta beteendemönster förklarar såväl 

extrema fenomen som kvinnan som var fixerad vid Alexander och såg honom som ”närmsta 

anhörig”, som det faktum att folk hellre köper en bok av en kändis än av en okänd person. Det 
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beror på att deras hjärnor tror att boken är skriven av någon de ”känner”, menar Alexander. Och 

det är klart att bokförlagen utnyttjar detta.  

 

”Varför ville inget förlag först ha den här boken, och sen när jag kommer som är kändis, då vill de ha den direkt? Jo 

det är för att jag är kändis. En människa kan hålla reda på ett par tre tusen personer. (…) Så många var vi i 

stammarna i de primitiva samhällena. Eller i ett härad i bonde-Sverige. Idag så är siffran antagligen exakt lika stor, 

men över hälften av dem har vi aldrig träffat. Det är kändisar, som vi tror att vi känner. Vi ser dem varje dag, de 

finns inregistrerade i våra hjärnor som om de vore våra stammedlemmar eller våra grannar. Och det är klart att 

bokförlagen fattar det här! Att vi hellre köper en bok av vår…granne…än av en total främling.” 

 

I slutet av berättelsen har alltså även Alexander ett budskap. Han har inte skrivit en bok utan ett 

föredrag, men han har utvecklat Ralfs teori och brinner för att föra ut den. Han har gått varvet 

runt, från kändis via författarkändis till en samhällsskildrande sanningssägare. Han har, med hans 

terapeuts ord, ”äntligen hittat något som intresserar honom”. ”Hans liv har fått en helt ny 

dimension”.  

      Alexanders teoriutveckling knyter slutligt samman den filmhandling vi just sett med den bok 

som varit ett centrum i den, och får en sammanhållande effekt på många plan. Som en extra 

dimension ser vi, korsklippt med Alexander som föreläser, bilder som illustrerar det vi hör 

honom säga. Här kombineras de två tidigare använda bildtyperna, alltså allmänna arkivbilder och 

bilder av filmens persongalleri. Vi får se verkliga kändisar som musiker, nyhetsankare och 

skådespelare samt de människor som använder dem som låtsasvänner eller ”flockmedlemmar”. 

Denna nödlösning på den frånvarande flocken kontrasteras mot en varmt kollektiv scen av 

gemenskap: releasen för Ralfs nya bok. Här möts slutligen alla de små världar filmen målat upp, 

och blir en enda. Barnen från olika familjer (Ralfs, förläggarens och den ensamma mammans) 

leker tillsammans. Även de vuxna får ett sammanhang och alla mår bättre. Idén om ”flocken” 

representeras här av ett sällskap av förlagsfolk, författare och deras anhöriga. Det privata och det 

professionella är tätt sammanknutet och möter grundläggande behov hos människan som art. 

Budskapet knyter också an till den typ av framgång som filmen – och relationsfilmer i allmänhet 

– värderar minst lika högt som den professionella: kärleksrelationen, den framgång Alexander 

hela tiden strävat efter. Effekten blir kraftfull på flera plan: den berättelse och det budskap som 

författaren genom filmen kämpat för att få ut, stämmer med och speglar budskapet i den 

berättelse i vilken han själv existerar.  
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5.2 Kärlek Deluxe  (2014) 
 
Manus: Anna Platt 
Regi: Kristina Kjellin 
 
 
Handl ing  
 
 
Selma Trastell (Moa Gammel) är en framgångsrik författare av chicklitböcker. På releasefesten 

för hennes sjunde bok Kärlek med förhinder skålas det i champagne på förlaget och folk festar till ett 

coverband. Selma går dock avsides, in i ett annat rum på förlaget där det finns en vägg med 

svartvita författarporträtt. Hon är inte med bland dem. I taxin på väg hem gör Selmas pojkvän 

slut med motiveringen att det hon gör är ”trams”. Istället hoppar sångaren från coverbandet in i 

taxin, och han följer med Selma hem. Dagen därpå får Selmas bok usla recensioner, och på TV 

säger den etablerade författaren Britta Mattson (Lotta Telje) att Selma inte är en författare utan 

en ”fabrik”. Selma fattar ett personligt agg mot Britta, och när hon samma kväll ser henne på en 

krog skäller hon ut henne och kastar en drink i hennes ansikte. Detta leder dock till att Britta 

ändrar uppfattning om Selma. Hon anser sig se en styrka som kan utvecklas, och ingår ett vad 

med sin förläggare Hans (Peter Dalle) om att hon på ett år ska omvandla Selma till en ”riktig” 

författare. Britta söker upp och smickrar Selma som snart går med på att ta emot råd. Hon tar 

med Selma till bibliotek och till en marknad där de smakar på frukter och Britta ger Selma en lök, 

som hon menar har ”en kärna” precis som Selma själv. Britta rekommenderar också att Selma ska 

inleda en relation med den unge lovande författaren Nils Tapper (Andreas La Chenardière) samt 

låna Brittas stuga på Gotland för att skriva. Selma övertygar sin motvilliga förläggare (Görel 

Crona) om detta genom att säga att hon har ”en stor roman” inom sig ”som bara vill komma ut”. 

På Gotland stöter Selma dock på killen från coverbandet, John (Martin Stenmarck), som börjar 

uppvakta henne. Till slut går hon med på att äta middag i hans husvagn. De har trevligt, men just 

när de ska kyssas dyker Nils upp, ditskickad av Britta. När de båda sitter i stugan för att skriva 

framgår det att Nils skriver på en romansvit, men Selma har ännu inte lyckats skriva ett ord på sin 

”stora roman”. När Nils undrar vad hon arbetar med ljuger hon, utifrån en gammal bok hon 

hittat i stugan, om att hon skriver om ”en vallonflicka och en soldatpojke”, något Nils tolkar som 

”ett hommage till arbetarlitteraturen”. När Selma blir rastlös undrar hon om de kan grilla. Nils går 

tveksamt med på detta. Då kommer John förbi och en konflikt uppstår, vilken slutar med att 
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John slår ned Nils. Selma följer med Nils från sjukhuset, men John som också är där kysser Selma 

innan hon går. I nästa scen har en tid gått och Nils och Selma har ett förhållande. Selma talar väl 

om Nils inför alla som frågar – ”han tycker att jag gör honom till en bättre författare.” Samtidigt 

har hon själv inte lyckats skriva något: ”det är bara som att det är helt…tomt.” Britta försöker 

bota Selmas skrivkramp genom att dra med henne på olika aktiviteter. De hoppar fallskärm och 

åker bil väldigt fort, eftersom enligt Britta: ”först när du vågar trotsa döden är du redo att skriva.” 

På detta sätt lyckas Selma pressa ur sig en enda mening som ska vara ”litterär”: ”I det djupaste 

mörkrets avgrund står clownen och skrattar åt livet.” Selmas förläggare är dock missnöjd: Selma 

måste skriva ”något roligare” för att tillfredsställa sina läsare, och hon kommer att bli stämd om 

hon inte levererar. Selma bryter med förläggaren. Hon har nu bjudit in Nils att träffa hennes två 

bästa vänner. Dessa vill prata om killar och fest, men Selma skryter om Nils nya bok som kan 

vinna Augustpriset. Nils blir illa berörd av den gelé som serveras till maten och får en 

panikattack. Strax härefter har han en uppläsning hos Dagerman-sällskapet. Det är en uppklädd 

litterär sammankomst. Efteråt talar han och Selma med sällskapets ordförande, varvid Nils kallar 

Selmas böcker för ”lättsamma” och säger att de kan vara ”en inkörsport till riktiga böcker”. 

Selma blir sårad, åker till en klubb där John spelar och hamnar återigen i säng med honom. 

Morgonen därpå har de ett samtal där han lägger ut texten om sin livsfilosofi och hur mycket han 

tycker om Selma. Selma måste dock springa därifrån till ett möte med Britta på KB. Hon kommer 

försent, klädd i Johns kläder. Britta är besviken och menar att hon hade fel som trodde att Selma 

hade något unikt. Selma blir ledsen, trycker bort samtal från förläggaren, men öppnar när Nils ber 

om ursäkt för att han var ”en sprätthök” dagen innan. När Selma berättar för sina vänner att hon 

och Nils ska flytta ihop, leder det dock till en konflikt där Selma hånar sina vänner för att de inte 

läser böcker och sätter detta i motsats till sådant de gillar. Dessutom får hennes förläggare tag i 

henne utanför bostaden och förklarar att hon måste leverera en färdig roman om exakt 168 

timmar. När Selma kommer hem sitter Nils där och berättar att hans bok säkert kommer att bli 

Augustnominerad. John knackar på och säger att han tänker på henne, men hon kör ut honom. 

Härpå sätter sig Selma och skriver. Det är en lång scen vid datorn där orden flyter fram och 

dagarna går. Till slut skickar hon och somnar. Förläggaren är dock inte nöjd. Hon tänker inte ge 

ut boken då hon anser att den sviker Selmas läsare och kommer att förstöra hennes karriär. Selma 

går då istället till Hans. Hon blir fixad tills hon har likadan frisyr och kläder som Britta och man 

tar ett svartvitt porträtt av henne. Nils, Selma, Britta och Hans äter middag tillsammans och 

skålar för ”den nya Selma Trastell”. På releasefesten för boken, som heter ”Musikern”, talar 

Britta och Hans om hur Britta lyckats få Selma ”från trams-Trastell till finkulturell på mindre än 
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ett år”, och Britta får en trisslott av Hans för det vunna vadet. När Hans håller ett hyllningstal till 

Selma på releasefesten tränger sig John in och läser högt ur boken, vilket tydliggör att denna 

bygger på det samtal han och Selma hade i hans säng. Han kastar boken på henne och går. Nu 

förstår Nils att det är John som är ”Musikern”, och att Selma varit med båda under samma 

period. Även han slänger boken på golvet och går. Allt sker inför publiken på festen. Selma 

springer till Johns husbåt och knackar på men han vägrar öppna. När hon vaknar nästa morgon 

känner Selma en dålig lukt och hittar löken hon tidigare fick av Britta. Den har blivit dålig, och nu 

upptäcker Selma att den inte hade någon kärna. Hon åker hem till Britta för att konfrontera 

henne med detta. Hon berättar för Britta att hon ångrar hur hon utnyttjade Johns historia, bara 

för att hon själv inte hade något att berätta – att hon liksom löken saknade kärna. Britta avfärdar 

detta med att alla författare tvivlar på sig själva ibland, vilket går att bota med läsning av 

Kierkegaard. Selma får dock syn på Brittas dator som står öppen. Det är en dialog om en 

obduktionsrapport, och när Selma scrollar uppåt ser hon titeln ”Död snö” och namnet ”Lotta 

Fagerström”. Britta erkänner att hon skriver deckare för att försörja sig, då ”ingen köper mina 

andra böcker längre”. Selma blir besviken och går hem. Hon isolerar sig i hopplöshet, men snart 

kommer hennes två vänner till undsättning, tvättar hennes hår, klär och sminkar henne. Efter 

detta blir det lättare. Selma ser folk på gatan läsa hennes böcker, och reflekterar över det senaste 

året. ”Jag hade tappat bort mig själv. Det handlar bara om att lyfta blicken.” Efter denna insikt 

går Selma tillbaka till sin förläggare och erbjuder sig att återigen skriva böcker om ”brustna 

hjärtan och skor”. På väg därifrån stöter hon på Nils. Hon gratulerar honom till 

Augustnomineringen, varpå han poängterar att hans bok ligger etta på bestsellerlistan. Hon 

nämner att hennes ”Musikern” sålt i cirka sju exemplar, men han påpekar att hon kanske ändå 

behövde skriva den. Dessutom har han läst hennes böcker nu, berättar han: hon är begåvad och 

har ett stilsäkert språk. Selma söker upp John i hans husvagn. Hon ger honom ett ofärdigt 

bokmanus och berättar att det handlar om en man och en kvinna och att hon behöver hjälp med 

slutet. På kvällen kommer John till stranden och de kysser varandra med havet som bakgrund. I 

slutscenen signerar Selma sin nya bok ”Kärlek Deluxe” i en bokhandel. I skyltfönstret syns andra 

nya böcker: ”Död snö” av Lotta Fagerström, ”Lökringar” av Britta Mattson och ”Röd gelé” av 

Nils Tapper. Man ser även Britta läsa Selmas bok och skratta, och John sjunger en kärlekslåt till 

Selma.  

 
Analys  
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5.2.1. – Omgivningar 
 

A. Hur skildras den omgivande vär lden?  

Finns samhällsproblem eller begränsande strukturer? Hur ser f ö r fa t tarens  ro l l  i  samhäl l e t  ut, och hur 

ser författaren på det samhälle hen lever i?  

 

Världen i Kärlek Deluxe är ett samtida Sverige med fokus på olika delar av medelklassens 

Stockholm. Orättvisor eller samhällsproblem existerar inte i egentlig mening inom handlingen – 

det finns klasskillnader, men främst av estetisk karaktär: John har annan smak än deltagarna på 

Dagermansällskapets uppläsning, men längtar heller inte dit där de är. Det gör däremot Selma. 

Hon vill i filmens början inget hellre än att accepteras av etablissemanget – ett annat 

etablissemang än det hon själv tillhör, för ekonomiskt sett är hon mycket framgångsrik. Dock får 

vi redan i filmens första scen veta att denna framgång inte är vad hon egentligen vill ha. Till 

slowmotionbilder av finklädda människor som skålar i champagne hör vi, till klassisk musik, 

Selmas röst som voiceover innan vi ser henne: 

 

”Min högsta dröm som liten var att bli författare. Jag skulle skriva storslagna romaner, böcker som förändrade 

människors liv. Idag är jag Selma Trastell: drottningen av pockets. Och det här är releasefesten för mitt sjunde alster. Mina 

böcker ligger på Sveriges alla nattygsbord, men de får aldrig stå i finhyllan. Kritiker brukar säga att jag är den litterära 

motsvarigheten till en mums-mums: gott för stunden, men alldeles för söt. Och efteråt så ångrar du att du åt den. Ja, jag är 

inte Strindberg precis, men som mina vänner brukar säga: man måste inte vara djup för att ha kul.” 

 
Selma ville gärna ”bli författare” när hon var liten, för att skriva ”böcker som förändrade 

människors liv”. Varför eller hur hon skulle förändra dessa liv, och hur det kom sig att hon 

istället skriver chick lit nu, framgår egentligen inte. Men för Selma är idealet att författare ska 

hjälpa människor som har det svårt, något som också är en del i den större livskris hon 

genomgår. Vid ett annat tillfälle, när hon sitter bredvid sin förläggare Katharina och signerar 

böcker, utspelar sig följande konversation: 

  

Selma: Tycker du jag är ytlig? 

Katharina: Tycker du jag är rynkig? […] 

Selma: Jag menar folk dör och svälter, och vad gör jag, jag skriver om kärleksbekymmer och skor.  

Katharina: Vad är det för fel på skor? 

Selma: Jag menar man kanske ska…engagera sig i någonting…jag menar det här Läkare utan… 

Katharina: …utbildning? 
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Selma: Jamen…i alla fall skriva om någonting som betyder någonting.  

 

Att ”skriva om någonting som betyder någonting” är för Selma något i samma kategori som att 

engagera sig i Läkare utan gränser – ett sätt att göra världen bättre, även om hon inte vet hur, 

eftersom ”folk dör och svälter”. Men ingen hon känner har den typen av problem, och utanför 

Stockholm finns bara ett somrigt Gotland där en del av handlingen utspelar sig, samt idén om 

hennes ideala läsare, kallad ”Gunilla i Borlänge”. Som kontrast finns den världsbild Britta i någon 

mening står för: där författares uppgift är att ”lämna ett bestående avtryck i, och om, tiden”. Att 

Britta vill att Selma ska ta in världen, smaka och lukta på den och ”våga utmana döden” för att 

kunna skriva skildras inte som ett sätt att skapa förståelse för samhället utan som estetiska, nästan 

andligt betonade konstnärsideal.  

 

B. Hur skildras det  l i t t erära systemet?  

Hur framställs institutioner, platser och aktörer, och hur försörjer sig författaren? Vilken blir den 

sammanlagda bilden av hur branschen fungerar? 

 

Kärlek Deluxe utspelar sig i, och skildrar, i nästan varje scen i någon mening det litterärt systemet 

från olika perspektiv. Samtliga centrala karaktärer och platser har koppling till det på ett eller 

annat sätt, samt starka åsikter och känslor kopplade till branschen. I de tidigare analyserna 

(Thomas Graals bästa film undantagen) har det litterära systemet skildrats delvis utifrån, genom att 

nykomlingar, debutanter eller andra med liten erfarenhet av det skildrats. I Kärlek Deluxe möter vi 

istället tre etablerade författare – Selma, Britta och Nils. De är alla i någon mening redan inne i 

systemet, de är en del av det och behöver inte slå sig in i det som sådant. Ändå skildras systemet 

som en arena för hård kamp och intriger. Samtidigt som åskådaren lär känna Selma, och genom 

voiceover lär sig att identifiera med henne som den främsta kausala agenten, etableras också att 

etablissemanget inte uppskattar henne. Vi får antydningar om detta redan i hennes allra första 

monolog, där hon beskriver skillnaden mellan att ”ligga på alla nattygsbord” och att ”stå i 

finhyllan”. Redan här anas konturen av dramats grundläggande konflikt: den mellan högt och lågt 

eller brett och smalt. Selma är ”inte Strindberg precis”, utan istället ”drottningen av pockets”. 

Vad det innebär i praktiken blir tydligt redan nästa dag, då Selma – efter natten med John - är på 

väg in på sitt förlag för att läsa recensioner tillsammans med sin förläggare Katharina. Förlaget är 

ett stort sådant, filmens enda, och förutom Katharina arbetar också Hans, en helt annan typ av 
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förläggare, där. I receptionen mellan deras olika kontor arbetar en manlig receptionist i Selmas 

ålder, som stoppar henne när hon går förbi för att berätta en nyhet.  

 

Receptionisten: Britta Mattsson är på väg hit! Hans har lyckats plocka henne till förlaget! 

Selma: Är det sant? Hon är ju helt fantastisk! 

Receptionisten: De tror att hon kommer att väljas in i Svenska Akademien i år! Så fort nån där går och dör så bara 

då…då…då kommer hon in! 

Selma: Mäktigt. 

Receptionisten: Ja, jag hörde om nya boken förresten, kul. Pockettoppen nästa, eller? 

 

Receptionistens stammande tal om Britta visar att hon för honom är så upphöjd att han knappt 

kan prata om henne. Selma är å andra sidan ”pockettoppen nästa” – inte en överordnad utan ett 

slags kollega. Selma accepterar inte detta – hon tar demonstrativt en kaka från ett fat trots att 

receptionisten förklarat att det är ”kulturkakor till Britta”. Men hans syn på hennes författarskap 

går igen i allt, inte minst i recensionerna hon läser tillsammans med Katharina:  

 

Katharina (läser ur Dagens Nyheter): ”För dig med en enda hjärncell så är Kärlek med förhinder rätt lektyr. Selma 

Trastell visar än en gång att bra smak och god svenska inte är kriterier för att nå litterär framgång i detta land.” 

Selma (läser ur Svenska Dagbladet): ”Trastell har språkbruket av en femtonåring (sic) och djupet av en vattenpöl. 

Kärlek med förhinder är ett hån mot den tänkande människan.” 

[…] 

De lyckas ju bli hårdare för varje bok i alla fall. 

Katharina: Men du tjänar mer pengar för varje bok. Och den här min pudding kommer att slå alla! Vet du, jag tror till 

och med att vi går om deckarförfattarna den här gången! Det här är boken som petar ned Lotta Fagerström! Chicklit är 

superhett! 

 

Även om Selma som etablerad och framgångsrik författare befinner sig mitt i det litterära 

systemet, etableras hon alltså i åskådarens ögon som utanförstående underdog. Systemet ger 

henne uppmärksamhet – men negativ sådan. Detta intryck förstärks på recensionsdagens kväll, då 

hon sitter ensam och sorgsen hemma i soffan. På en kanal finns Svenska Hollywoodfruar – på en 

annan sitter Britta i studion hos Malou von Sivers. Britta är svartklädd och allvarlig, och talar om 

Selmas nya bok.  

 

Malou: Om jag har förstått saken rätt så är du inget fan av Selma Trastell? 
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Britta: Nej…Selma Trastell är ju ingen författare utan hon är ju en fabrik. Och för mig så representerar hon det allra 

sämsta av vår tid. Tomheten, ytligheten, fördummandet. 

Malou: Det ser ju ut idag som att vem som helst kan skriva en bok som dessutom säljer. 

Britta: Ja…men det krävs en riktig konstnär att kunna lägga meningar till varandra som…gör skillnad i människors liv. 

Mitt mål som författare är ju att lämna ett bestående avtryck i, och om, tiden. (Tittar i kameran, oklart om detta är 

Selmas fantasi från och med nu): Och vad lämnar du efter dig, Selma Trastell? 

 

      Sittande i sin TV-soffa suger Selma i sig dessa värderingar, till synes oskyldigt och okritiskt 

absorberande. Britta blir här en representant för etablissemanget, en ”riktig konstnär” som 

representerar allt Selma strävar efter att bli sedd som, och samtidigt den offentlighet där en sådan 

roll är möjlig. Det är en samlad offentlighet där all kultur diskuteras, verkar det som: Kärlek med 

förhinder sågas visserligen, men på DN Kulturs framsida.  

        Ann Steiner nämner just Malou efter tio som en viktig plattform för konsekration av 

författarkändisar,200 och här är det alltså ett forum där Selmas bok diskuteras – som ett problem. 

Egentligen är Britta och Selma två olika typer av kändisförfattare – enligt Forslid och Ohlssons 

”litterära celebritetstypologi”.201 I den första kategorin har författaren ett högt mått av såväl 

massmedialt som kulturellt kapital, anses finkulturell men kan samtidigt delta i sammanhang långt 

utanför denna och förekomma i TV-soffor och på löpsedlar. Här kan Britta placeras. I den andra 

kategorin har författaren litet eller inget kulturellt kapital i traditionell bemärkelse men uppväger 

detta med ett stort kommersiellt eller massmedialt sådant: som Selma. Samtidigt ges i Kärlek 

Deluxe, precis som i Känd från TV, bilden av en samlad litterär offentlighet där TV är ett centralt 

medium, och där sådana som Selma intressant nog inte har tillträde till massmedias arenor. Detta 

trots att de används för att kritisera henne. Hon framställs som maktlös, och blir i TV-soffan 

publikens representant i mer än en bemärkelse: hon betraktar systemet utifrån, som en i den 

passiva massa som varit en återkommande nidbild av populärkulturens publik.202 Man kan också 

se det som att, i den uppdelning av ”dagens unga författarkår” som Ulf Eriksson framlägger i 

essän ”De oföddas förflutna”, Selma hör till den kategori författare som är ”intensivt medveten 

om imagens betydelse”, men som ”undviker allt som kan likna en kritikerroll eller en intellektuells 

roll”.203 Kritikerna är några andra, väsensskilda från henne själv: en helt annan del i systemet.       

       Offentligheten i Kärlek Deluxe är alltså en enda, präglad av en finkulturell smakhegemoni, 

men systemet bakom präglas av ett ojämlikt kulturkrig. För samtidigt som Selma och Britta ges ut 
																																																								
200 Steiner, 2015, s 216. 
201 Forslid och Ohlsson, 2011, s 50. 
202 Engdahl, 2006, s 12. 
203 Ulf Eriksson. ”De oföddas förflutna – till frågan om litterär aktualitet” i Högkultur som subkultur?, 2006, s 27. 



	 139	

av samma förlag och diskuteras i samma forum spelar de efter olika villkor. Selma vill betraktas 

med samma respekt som Britta, vilket får henne att gå med på att försöka förändras. Samtidigt 

pressas hon också från andra håll, av aktörer som inte ser uppdelningen som en hierarki 

(åtminstone inte en där Britta står högst). Katharina anser till exempel att pengar och 

bestsellerlista är det som räknas. Dåliga recensioner viftar hon bort – det är recensenterna det är 

fel på! Detsamma tycker Selmas två bästa vänner, partytjejer med tydliga åsikter om det litterära 

systemet även om de inte är en del av det professionellt. Även John fyller så småningom denna 

funktion – de uppmanar alla Selma att strunta i vad kritiker och Britta tycker. Det gör hon dock 

inte. Personer i alla de olika kretslopp som skildras i Kärlek Deluxe, såväl Britta, Nils och Hans 

som Katharina och Selma, har det gemensamt att de är mycket intresserade av och beroende av 

vad folk i olika delar av systemet tycker. De tar in information från läsare, från media och från 

varandra och förändrar och anpassar sin syn på olika typer av litteraturs värde därefter. I detta 

ingår också det muntliga kretslopp där Selmas vänner kan sägas ingå – deras samtal, även när de 

pratar om böcker och Selmas karriär, är fulla av referenser till allt från mode och shopping till 

teater och konst till damtidningar. I den bemärkelsen kan det litterära system som skildras här 

kopplas till de modeller av bokens livscykel som, med Steiners ord, tar ”hela det socioekonomiska 

sammanhanget” i beaktande för att fånga en texts väg i offentligheten204.  

        Samtidigt är det inte så att de bredare kretsloppen skildras som mer tillåtande. Katharina 

stöttar Selma, men bara så länge hon levererar exakt det som förväntas. När Selma vill skriva 

något annat, och försöker diskutera detta med Katharina, är hon oförstående.  

 

Katharina (läser): ”I det djupaste mörkrets avgrund står clownen och skrattar åt livet.” 

Selma: Jag vet det är ganska rått än så länge men…det visar vart jag är på väg, temat med den nya boken. 

Katharina: Det är en mening. 

Selma: Det är en representativ mening. 

Katharina (skrattar): Menar du att det här är allt du har att visa? Efter fyra månader? 

Selma: Britta säger att det är det bästa jag har skrivit. 

Katharina: Britta? Britta? Britta är inte din läsare! Din läsare heter Gunilla och är tandhygienist i Borlänge. Och hon 

vill inte läsa om mörkrets avgrund! 

Selma: Så du menar att jag ska censurera mig själv för att tillfredsställa Gunilla i Borlänge? 

Katharina: Om du absolut måste skriva något deprimerande så kan du väl i alla fall göra det lite roligt! En trettio 

kvinna nånting som blir sjuk och som möter kärleken när en snygg läkare räddar henne tillbaka till livet, vad vet jag! 

Selma: Originellt.  
																																																								
204 Se Steiner, 2015, s 18. 
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Katharina: Du. Om du inte levererar så kan vi stämma dig för kontraktsbrott. Tro inte att jag inte gör det. Jag ska tala 

om för dig: jag äger faktiskt dig, Selma.  

Selma: Puss puss. (går). 

 

Medan Britta gör sitt bästa för att förändra Selma, gör alltså Katharina motsatsen. Som argument 

använder hon Selmas tilltänkta läsare, av vilken hon har gjort en tydlig profil. Läsaren, ”Gunilla i 

Borlänge”, är den som ska tillfredsställas – att skriva för henne är Selmas jobb.205 Katharinas 

vänlighet är villkorad av genre, Selmas författarskap är ett koncept. Denna förläggarroll handlar 

inte om ”affärsmannen mot konstnären” överhuvudtaget, utan är en uppgörelse mellan två 

affärskvinnor. Även om Selma blir hotad med stämning har hon, jämfört med Alexander i Känd 

från TV, som erfaren författare mer att sätta emot. Hon kan gå till en annan förläggare – där det 

andra, nya koncept hon och Britta utvecklat är det som efterfrågas.  

       Horace Engdahl menar i inledningen till antologin Högkultur som subkultur? att ” den ordning, 

som innebär att Konsten med stort K på ett självklart sätt betraktas som kulturens högre stadium, 

är stadd i avveckling och ger plats för en arkipelag av specialintressen och smaker, som alla 

betraktar sig som likaberättigade och som bara i ringa utsträckning kommunicerar inbördes.”206 

Dessa olika offentligheter och kretslopp kan vara ett problem, i Engdahls ögon, då de omöjliggör 

de speciella anspråk på allmängiltighet som den traditionellt ”högre” kulturen haft: 

”populärkulturen är pluralistisk och tolerant, den högre kulturen beroende av det absoluta.”207 I 

samma antologi använder Dan Wolgers samma bild som Engdahl, den av en ”arkipelag”, men det 

som för Engdahl tycktes vara ett dystert platt landskap i motsats till dramatiskt stolta toppar är 

för Wolgers en spännande värld full av kanaler och biflöden, och framför allt: med kopplingar 

och kontakt under ytan.208 I Kärlek Deluxe är klyftan mellan smalt och brett rent fysiskt inte 

bredare än en reception – direkt från Katharina kan Selma ”gå till Hans” – knacka på en annan 

dörr och träda in i ett annat kretslopp.209 Platser, personer och relationer bryter dikotomin som 

råder på ytan, och samtidigt som delningen åskådliggörs, syns också närheten mellan delarna. Att 

Selma samma kväll som Britta sågat henne i TV-studion stöter på henne på krogen visar också 

hur liten och sammankopplad världen är rent geografiskt. Genom individuella relationer kan den 

dualistiska strukturen brytas på ett ögonblick, och rörelser ske mellan kretsloppen. 

																																																								
205 Se t ex Steiner, 2015, s 176, om profilering av läsargrupper. 
206 Engdahl, 2006, s 10. 
207 Ibid, s 13. 
208 Wolgers, Dan, ”Högkultur som subkultur – leken är det man tar på allvar” i Högkultur som subkultur?, 2006, s 88. 
209 Enligt Escarpits modell en ”blockadbrytare”. 
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          Parallellt med den dubbla press Selma upplever, de skilda ideal hon kämpar med och 

försöker leva upp till, finns härmed också en annan axel i skildringen av systemet: falskheten. 

Precis som i såväl En kärleksnatt vid Öresund som i Känd från TV står det nämligen tidigt klart att 

det litterära systemet fungerar på ett sätt på ytan - med toppar och dalar och tydliga kategorier – 

och ett helt annat, mer godtyckligt och kaosartat sätt under denna yta.  

       Britta uttrycker sig, uppe på ytan, nedvärderande och dömande om kulturuttryck som inte 

liknar hennes egna. Hon är del av ett system som vill hålla bred kultur borta från en tron i en 

tänkt hierarki: en anakronistisk person i ett dito system, som håller ”en skarp och tydlig front mot 

den kommersiella populärkulturen”, som Sven Nilsson uttrycker det i sitt bidrag till Högkultur som 

subkultur?210. Utanför offentligheten, däremot, är Britta glad och nyfiken, ständigt i rörelse – och 

välkomnar Selma in i just högkulturens värme. Hennes uttalanden i den mörka TV-studion kan 

ses som så egentligt karaktärsfrämmande att de verkar som en föreställning. Som Engdahl skriver 

i en kritisk tolkning av Bourdieus utgångspunkter: ”Uppslutningen kring ’svåra’ konstuttryck är 

ett sätt att jaga ut vanligt folk från den bekväma kupé som eliten har inrett åt sig själv med sina 

institutioner, stipendier och sinekurer.”  

        Just så tycks karaktären Britta använda denna smak offentligt - för att trycka ned andra. 

Systemets yta är en maskerad som hon utnyttjar, precis som Ralf i Känd från TV – och spelet 

gäller även hennes eget författarskap. Även om hon besitter en hel del kulturellt och symboliskt 

kapital tycks hon nämligen sakna tillgång till stipendier och andra traditionellt höglitterära 

försörjningssätt. Den som försörjer henne är istället hennes hemliga pseudonym Lotta 

Fagerström, som skriver deckare – vilka Katharina drömmer om att Selma ska ”peta ned” från 

bestsellerlistan. Brittas påstående – när hon blir avslöjad som deckarförfattare - att hon måste för 

att ingen köper hennes andra böcker längre knyter an till idén om en tid då folk köpt mer av dem, 

och att detta att populärlitteratur säljer mer skulle vara något nytt. Här skymtar idén om det 

Engdahl kallar ett ”kulturellt normaltillstånd”, en tid ” där alla skulle ha varit övertygade om den 

högre kulturens allmängiltighet”.211 En fantasi, påpekar Engdahl – folk har i alla tider varit 

”övertygade om att just deras egen tid utmärker sig för ett särskilt hastigt förfall”212. 

     Sammantaget finns i Kärlek Deluxe dels ett verkligt litterärt system, med rörelser mellan 

kretsloppen, och dels ett på ytan, där det råder vattentäta skott mellan dem. Statusjakten skapar 

misstänksamhet och osäkerhet, och alla ord i offentligheten kan tolkas som strategi.  

																																																								
210 Nilsson, Sven. ”Något har hänt. Om kanon, kvalitet, gränser och referensramar”, i Högkultur som subkultur?, 2006, s 56. 
211 Engdahl, 2006, s 11. 
212 Ibid, s 13. 
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         Systemet skildras genom en visserligen i ett kretslopp etablerad, men i ett annat helt ny, 

författares erfarenheter av denna dubbelhet. Författaren som en agent med handlingsutrymme, 

som kan resa mellan samhällets nivåer och platser, som jag använde i Sanningens hjältar, är också 

här en användbar bild213. En väsentlig skillnad mellan karaktären Selmas dramaturgiska funktion 

och den samhällsskildrarfunktion som är möjlig genom sanningssägarmyten är dock att Selma 

genom en stor del av filmen porträtteras som ett offer för det system hon lever i. Hon har, liksom 

Alexander i Känd från TV, en viss typ av kapital – men det innebär inte att hon har auktoritet. 

Liksom Alexander skildras Selma som lättpåverkad och naiv, och som någon som kan utnyttjas 

av olika aktörer med skilda syften. Systemet skildras inte genom att hon medvetet belyser det, 

utan belyses indirekt genom att det blir tydligt hur det behandlar en sådan person.  

Orättvist, enligt henne själv, under en stor del av handlingen. Det finns identifikationsmässiga 

poänger med en sådan protagonist, som gör att åskådaren känner för henne – dessutom ingår 

idag, som Svedjedal påpekat, ”i litteraturens självförståelse […] att det är värdefullt att vara 

underordnad och utanförstående, att det högsta värdet är att sakna makt och tala för de 

maktlösa”.214 Selma må vara framgångsrik – men inte i finhyllan, bara hos de ”maktlösa” chick lit-

läsarna i motsats till de mäktiga kritikerna. Samtidigt blir systemskildringen här mer komplex än 

så, vilket visas nedan. Hierarkin ifråga finns, men skildras också som falsk och ett offentligt 

skådespel som systemets aktörer alla sitter fast i, ibland drar nytta av, men också tar skada av. I 

verkligheten finns vänskap och gråzoner, och kulturvärlden liknar, mer än bilden av toppar och 

dalar, arkipelagen med kopplingar under ytan.215 

 
5.2.2. - Genrer, modus och troper 
 
Vilka genree l ement  o ch modus  använder filmen, och hur används författargestalten inom ramen för 

genrekonventioner? Vilken mimet i sk n ivå  befinner sig författaren på i förhållande till andra karaktärer och 

till tittaren? Finns några nycke l s c ener  e l l e r  t roper  som är gemensamma med andra författarfilmer? Hur 

förhåller sig de l i t t e ra turgenrer  författaren ägnar sig åt till genreelement i den omgivande filmhandlingen? 

 

Kärlek Deluxe är enligt Marklunds definitioner delvis att betrakta som en relationskomedi. Till stor 

del befinner sig filmen i ett komiskt modus, där flera av de centrala karaktärerna hamnar i 

pinsamma situationer, gör bort sig och förlöjligas på olika sätt. Samtidigt finns också allvarliga 

scener präglade av starka känslor och spänningar, ilska och förtvivlan där samma karaktärer tas på 

																																																								
213 Setterwall, 2012.  
214 Svedjedal, Johan. ”Vilhelms besvär” i Högkultur som subkultur?, 2006, s 81. 
215 Se t ex Fornäs, Wolgers m fl i Högkultur som subkultur?, 2006. 
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allvar och blir identifikationspunkter för tittaren. Något ”generellt tillstånd att skratta”, i 

Marklunds termer, finns inte – men de ”komiska parenteserna” är många och hakar, med 

Marklunds ord, i varandra. Därtill tangerar filmen också på många sätt det modus som kallas 

kanoniska berättelser eller Hollywoodberättelser. Det är en tydlig saga där en karaktär kämpar 

med att uppnå ett bestämt mål – i det här fallet att hitta sin plats i kulturvärlden genom en massa 

svårigheter. Den utspelar sig under en begränsad tid – det år som vadet mellan Britta och Hans 

löper – och är indelad i fem akter, eller kapitel, vilka skiljs åt av lika många citat. Dessa projiceras i 

text mot svart bakgrund och sätter en ton och anger riktning för varje ny del av handlingen. Det 

första citatet dyker upp redan innan inledningsscenen på releasefesten. 

 

1. ”Det finns tre bra sätt att undvika kritik – säg ingenting, gör ingenting och var ingenting”. Elbert Hubbard. 

2. ”Alla författare lär väl uppleva att den värld de föddes i är en konspiration mot deras försök att odla talang”. 

James Baldwin 

3. ”En författare är en person som har svårare än andra att skriva”. Thomas Mann 

4. ”Att dikta är att ljuga sig fram till sanningen”. Eyvind Johnson. 

5. ”Bara den som vågar gå för långt får reda på hur långt man kan gå”. T.S. Eliot.  

 

Leken med idén om det finkulturella i citaten skapar redan från början en särskild spänning, i och 

med att de placerar Selma och handlingen i en kontext av klassisk litteratur. Hon blir ett exempel 

som inordnas i historiska diskurser kring skrivande, kulturellt kapital och författarroller. Genom 

att citaten fungerar som kapitelrubriker blir de även stöd i dramaturgin och möjliggör för denna 

att ta sats och ta makten över tittarens tolkning fyra gånger utöver filmens början.  

     Dessutom etableras Selma genast, i och med den förtroliga tonen i voiceovern och en direkt 

inblick i hennes tankar, som en jämlike till åskådaren. Hon är någon att identifiera sig med, en 

vanlig tjej med problem: i det stora hela att betrakta som en lågmimetisk hjälte.216 Hon är tittarens 

representant, den vars relationsproblem åskådaren förväntas engagera sig i. I linje med 

relationsfilmens konventioner byggs dessa kring det klassiska motivet där huvudpersonen måste 

göra ett val mellan olika potentiella partners. Selma är en kärlekssökande ung kvinna, inte primärt 

ute efter äktenskap eller familjeliv, men efter en partner som förstår henne. Jakten är egentligen 

inte aktiv eller desperat, men blir en direkt konsekvens av att hennes pojkvän i filmens första scen 

dumpar henne. Han motiverar detta med att det hon gör är ”trams”, varvid Selmas karriärval – 

och genreval - likställs med henne som person. Detta blir möjligen en ytterligare katalysator för 

																																																								
216 Frye, 1990 (1957), s 34. 
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en livskris Selma ändå redan var på väg in i, där hon ifrågasätter sina val, sina förmågor och sig 

själv. Selmas partnerval blir också ett livsval, och motsvarar i den här filmen ett val mellan olika 

kulturella fält och ideal. Självklart kan detta också uttryckas i Netzows termer: författaren som 

resande och samlande, där uppdraget består i att utveckla författarskapet och sin författarroll. Det 

är en lärdomsresa, där Selma spelar elevens roll – hon är förvirrad i såväl karriär som privatliv, 

lättpåverkad och formbar. Under resans gång kommer hon, i linje med modusets konventioner, 

att göra misstag och hamna i jobbiga situationer samt få insikter, innan allt löser sig i slutändan. 

Det finns flera scener där Selma tas ned till en komisk nivå, i Fryes bemärkelse: där hon framstår 

som maktlös eller utsatt. Kvällen efter releasefesten påminner Selmas voiceover-röst oss om att 

hon är ”Selma Trastell: dumpad av ett as i en taxi och one-night-standad av en man i spandex.” I 

en annan scen blir hon översköljd av vatten från en förbiåkande buss och alldeles lerig – dock 

utan att det blir komiskt i den meningen att identifikationen bryts217. Selma framstår som 

relaterbar och vanlig - och som en underdog. Greppet med voiceover, som återkommer flera 

gånger under filmen, gör också tittaren till Selmas förtrogna. Marklund beskriver hur voiceover 

kan användas för att begripliggöra en karaktärs handlingar i relationskomedier: ”Samtidigt som 

berättarstämman fastställer behovet, används den i komiska syften genom att skapa motsättningar 

mellan huvudpersonens tankar och det som faktiskt låter sig göras och sägas i verkligheten. Den 

inre världen stämmer inte överens med den yttre.”218 

       Det här stämmer i hög grad i Selmas fall. Samtidigt kan man också hävda att Selmas 

berättarröst höjer henne från att vara bara protagonist i vanlig mening, till att också bli berättare i 

filmen: den guide tittaren hänvisas till och som styr perspektiv, tolkning och urval. Detta kan 

benämnas som att Selma är berättelsens ”författare” på flera nivåer - dels i sin yrkesroll, som 

agent på de litterära fält som skildras i berättelsen, men också utanför berättelsen, på den 

berättande nivån.219 Även om det finns flera personer i filmen som är författare till yrket är Selma 

den enda som på detta sätt agerar på flera av narrativets nivåer. 

      Nils blir, på samma sätt som Lillebror i Vi tre debutera, svår att identifiera sig med eftersom 

han och allt han står för förlöjligas. Inte minst handlar detta om att narrativet som helhet arbetar 

emot karaktären: Nils själv ser sig som i någon mening upphöjd, och hans preferens för vissa 

typer av kultur bygger på att se ned på andra typer – som chick lit. Detta blir löjligt i ett narrativ 

där den författarroll han kan kopplas till inte alls är upphöjd, och tittaren kan omöjligt se Nils så 

som han ser sig själv. Britta, däremot, fokaliseras i vissa scener tillräckligt för att vara en möjlig 
																																																								
217 Marklund, 2004, s 45. 
218 Ibid, s 94. 
219 Vulovic, Jimmy, Narrativanalys, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 7. 
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identifikationspunkt. I dessa scener är hon en aktiv, känslostyrd och livsglad person med starka 

åsikter – hon övertygar Hans om Selmas potential, hon snor frukt från en marknad och så vidare. 

När hon sitter svartklädd i TV och spyr galla över Selmas verk blir hon däremot löjlig – den som 

för Selma i TV-soffan är både ledargestalt och hatobjekt blir för tittaren pretentiös och tillgjord. 

     En konvention i relationsfilmer är en scen där ett ”avslöjande” sker - ofta handlar det om 

otrohet. Scenen ifråga utspelar sig här, precis som i Känd från TV, i en offentlighet, inför publik, 

vilket gör det hela värre.220 Dessutom är den dubbel – inte en, utan två män lämnar Selma på 

releasefesten för Musikern. John för att han är sårad över hennes litterära svek – hon har utnyttjat 

hans livshistoria och skrivit om honom på ett föraktfullt sätt. Nils inser samtidigt att det är John 

som är Musikern, och överger Selma på grund av konkret otrohet.  

     En konvention i författarfilmer handlar om att de böcker som kommit till under handlingens 

gång visas upp på slutet. Netzow skildrar detta i samband med såväl Basic Instinct, där en bok 

framställs utan att det visats, som Swimming Pool, där Sarah Morton i sista scenen visar upp den 

bok läsaren sett henne skriva. Vi har också sett hur Ludde i Vi tre debutera lägger ut från kajen 

med en färsk diktsamling i packningen, samt hur Ralf i Känd från TV i slutet av filmen har release 

för sin nya bok Spelet. I Kärlek Deluxe ser vi i slutet inte bara en bok utan flera som producerats 

under filmens gång. Dels har vi ju sett release och recensioner för Kärlek med förhinder, vi har sett 

Musikern skrivas och släppas, och vi vet att Brittas pseudonym ”Lotta Fagerström” ständigt har 

titlar på bestsellerlistan. Men filmens tre författare har hunnit med mer än så, vilket tydliggörs i 

form av ett bokhandelsfönster i en av filmens sista scener. Där står Kärlek Deluxe av Selma 

Trastell – som hon vid tillfället signerar – sida vid sida med Lökringar av Britta Mattsson, Röd gelé 

av Nils Tapper och Död snö av (Brittas pseudonym) Lotta Fagerström. Samtliga dessa verk 

anknyter till sådant som skett under handlingen. Är då samtliga dessa böcker att betrakta som 

”Spiegelung im spiegelung”, alltså en extra, inre dimension av den yttre filmhandlingen? Jag 

hävdar nej. Både Lökringar och Röd gelé är sobert designade och skrivna under Brittas och Nils 

riktiga namn – de för tydligt tankarna till smal litteratur. Titlarna och deras relation till händelser 

vi sett antyder också deras budskap och vilka känslor de vill förmedla. Dessa titlar har ingen 

anknytning till genre eller modus hos ramhandlingen. Det har inte heller den blodiga deckaren 

Död snö. Helt annorlunda är det med Selmas nya bok Kärlek Deluxe. Den delar titel med filmen – 

ett tecken på den starka kopplingen. Vi ser den signeras i slutscenen, och kön av läsare ringlar 

lång. Men dessutom, och främst, är det en chick lit-bok – den bok Selma skrev när hon återgick 

till att ”lyssna till sitt hjärta” och skriva om ”brustna hjärtan och skor” igen. En chick lit-bok i en 
																																																								
220 Marklund, 2004, s 95-97. 



	 146	

romantisk komedi, där dess författare också har en auktoritet som berättare, bekräftas av 

ramhandlingen på många nivåer. Den tillhör samma genre, samma modus – det Selma skriver 

skildrar helt enkelt den verklighet filmen utspelar sig i. Vid sidan av dessa allmänna aspekter vet 

tittaren att boken också konkret handlar om de händelser hen själv sett. Detta blir om inte förr 

uppenbart i scenen då Selma återvinner John genom att knacka på hans husvagn och ge honom 

ett ofärdigt manus, med förevändningen att hon har ”lite problem med slutet”.  

 
Selma: Eh, jag tänkte att du…du kanske kunde hjälpa mig med det. För att det handlar om en man och en kvinna. Och 

den här mannen är helt perfekt för den här kvinnan för han är…varm och kärleksfull och rolig och…han ser henne precis 

så som hon är. Han älskar henne. Men det är som att hon har slutat lyssna på sitt hjärta, som att hon är helt avstängd och 

sen…beter hon sig helt fruktansvärt. Så att jag tänkte att…du kanske kunde läsa den och säga vad du tycker. (Räcker 

honom ett manus). Jag finns här nere i viken sen om…om du vill prata.  

(Hon väntar hela dagen, och på kvällen kommer han).  

Selma: John, jag…så vad händer på slutet? 

De kysser varandra med havet som bakgrund.  

 

Motivet att ett par i slutet av en film tillsammans ska ”skriva sista kapitlet” känns igen från En 

kärleksnatt vid Öresund, där filmtiteln anspelar på just sista kapitlet i det aktuella bokmanuset. I 

slutändan visar sig filmen Kärlek Deluxe vara just en sådan ”Kärlek med förhinder”-historia som 

Selma skrivit förr. Och ”förhindret” i detta fall var den delade, på kulturellt kapital fokuserade 

bransch som fick Selma att tro att hon inte dög som hon var.  

 

5.2.3. Drivkraft och processer 
 
Hur skildras skrivandet och den kreat iva  proce s s en? Vilka delar av processen framgår, hur tycks den gå till 

och vilka stämningar är förknippade med den? Vilken typ av drivkrafter ligger bakom skrivandet? 

 

Den yttre typen av skapandeprocess - den som inte handlar om att framställa litterära verk utan 

om att skapa en bild av en författare som motsvarar och representerar verken - har vi redan sett 

skildras i Känd från TV. Handlingen i Kärlek Deluxe är, liksom den, byggd kring Pygmalionmyten: 

att någon tränar upp någon annan till något annat, ”finare”. 221 Britta tar Selma ”under sina 

vingar”, guidar henne och bestämmer vad hon ska göra och hur. Samtidigt är det för handlingen 

avgörande att Selma själv har en stark önskan att förändras, och till denna önskan är Britta bara 

																																																								
221 Dockson, Tove. ”Bioklubben träffar Moa och Lotta”. Intervju för SF Bio online 17 januari 2014. 
http://www.sf.se/nyheter/2014/01/Bioklubben-traffar-Moa-och-Lotta/. Senast besökt 25 maj 2016. 
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en av flera anledningar. Selmas ”kreativa process” under filmens gång handlar därmed, kan man 

hävda, i första hand om att uppfinna ett nytt jag, ändra sitt utseende och sätt att prata och försöka 

byta personlighet. Den falska ”författare” hon visar upp är lika mycket ett fiktivt verk som 

hennes verk - eller mer. På samma sätt som hon kommer vidare till att tro mer på sig själv genom 

att ta sig igenom skrivandet av Musikern, gör hon det genom att prova att vara en finkulturell 

variant av sig själv, komplett med förklädnad. Båda aspekterna är fel för henne, men de är del i 

samma kreativa prövande av den egna identiteten och kanske, som Nils föreslår, ”behöver” hon 

gå igenom dem.  

      Samtidigt innehåller filmen också ett antal konkreta skrivscener. Den första är inte en 

skildring av faktiskt skrivande, utan av blockering. Selma sitter ensam i stugan på Gotland 

framför en skrivmaskin, men inga ord kommer. Hon är uppenbart obekväm med situationen, 

verktyget (skrivmaskin) och den ”stora roman” hon lovat Katharina. Det är inte en skildring av 

kreativitet utan av ångest, tristess och det som kallas skrivkramp. I Netzows undersökning av 

Barton Fink skildras just detta: det vita tomma bladet, fastspänt i skrivmaskinen, är en oerhört 

stark symbol, menar hon. Det symboliserar början på en resa, men också en typ av urtillstånd där 

alla vägar är öppna men samtidigt alla dörrar stängda.222 Detta leder i flera kända författarfilmer 

till en manisk ofrihet, ett tvångsmässigt tillstånd: en drömsk, men också mardrömslik, 

återkommande scen i exempelvis The Shining. För Selma, precis som för Barton Fink, är det 

tomma papperet ångestframkallande. Hon skriver ”Människan” men knycklar ihop papperet. 

Sedan skriver hon ”Ondskan” med samma resultat. Också miljön, Brittas stuga på Gotland, är ett 

problem: för Selma är den inte en kreativ plats utan en låsning, en instängdhet: också det ett tema 

i flera författarfilmer, vilket Netzow visat223. I Barton Fink handlar det om ett hotellrum, i The 

Shining vestibulen i ett övergivet hotell, och i ett ytterligare exempel – (tillika ytterligare en 

Stephen King-filmatisering), Misery från 1990, handlar det om en övergiven stuga med ett tillslutet 

rum där författaren stängs in.224 När Nils anländer förändras atmosfären i stugan, och Selmas 

skrivande blir än mer komplicerat än det redan var: de två ska nu skriva vid varsitt bord i samma 

rum. Till skillnad från den scen i En Kärleksnatt vid Öresund, där Maud och Viola skriver 

tillsammans, är denna skrivjunta uppdelad och ojämlik. Å ena sidan skrivkramp – å andra sidan 

kreativt flöde. Selma är placerad närmast kameran, Nils en bit bort. Han är oklanderligt klädd och 

ljuset faller vackert på honom – en blinkning till en filmisk konvention där själva skrivscenen blir 

sinnlig. De konventioner med ljus och skrivverktyg Buchanan talar om som ”the visual appeal of 
																																																								
222 Netzow, 2005, s 38. 
223 Ibid, s 39. 
224 Ibid, s 37.	
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the space of the study” och ”the aestheticized views of desk, quill, parchment, inkpot, 

typewriter”225, traditioner som går tillbaka till filmens barndom, blir här en bild av något Selma 

har nära inpå och vill men inte lyckas åstadkomma. Dessutom bidrar den enkla, lantliga 

atmosfären i stugan till en tidlöshet, vilken i sig, i kombination med den ålderdomliga tekniken 

och Nils klädsel ytterligare associerar till äldre författarmyter och roller. För Nils tycks denna 

situation vara harmonisk – han får mycket gjort. Dock inte i kreativ gemenskap med Selma, utan 

bredvid, skild från. Även om han senare ska komma att påstå att Selma ”gör honom till en bättre 

författare”, är denna skrivscen bilden av det ensamma geniet i arbete. När Selma frågar vad han 

skriver svarar han kort ”en romansvit”. På Nils motfråga vad Selma arbetar med ljuger hon, 

utifrån en gammal bok hon hittat i stugan, om att hon skriver om ”en soldatpojke och en 

vallonflicka”. Detta tolkar Nils som ett ”hommage till arbetarlitteraturen”, en idé ”så reaktionär 

att den blir radikal”. Selma sätter sig härvid och skriver ”vallonflickan och soldatpojken” gång på gång, 

för att ge sken av få något gjort. När tittaren ser hela skrivmaskinsark fyllda med samma ord 

visas, precis som i The Shining, att timmarna gått. Selma har, liksom Jack Torrance, här iscensatt sig 

själv som författare226 – men hon har inte skrivit. För henne uppstår flödet istället när hon skriver 

”Musikern” vid datorn hemma i stan. Genom överlappande lager av bild, något förändrade 

skrivpositioner och ljussättning ser vi att tiden går. Vi ser också textpartier flimra förbi, allt till 

musik och utan andra ljud.  

        Det finns starka konventioner kring hur denna typ av flödesscener ofta byggs upp på film, 

menar Buchanan: ”We recognize the anatomized elements of inspiration (poetic shafts of light,  

gazing into the middle distance), perspiration (clickety-clackety typewriter keys, busy fingers) and 

production (the words appearing on the page).” 227Även Netzow beskriver en sådan scen, den där 

det äntligen lossnat för Barton Fink, och kontrasterar den mot skrivkrampsscenens stillastående: 

”Diese Szene ist voller Überblendungen, die Kamerabewegungen sind dynamischer als in den 

Szenen seiner Schreibversuche”.228 

 
 Tre böcker av Selma nämns i filmen: Kärlek med förhinder, Musikern och Kärlek Deluxe. Medan den 

förstnämnda är färdigskriven när filmen börjar, handlar båda de två senare av allt att döma dels 

om hennes processer på det litterära fältet, dels om förhållandet med John. Musikern är skriven i 

en stil Selma egentligen inte trivs med, och gör narr av John – ett användande av verkligheten 

																																																								
225 Buchanan, 2013, s 5. 
226 Netzow, 2005, s 37. 
227 Buchanan, 2013, s 12. 
228 Netzow, 2005, s 41. 
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Selma senare ångrar. ”Jag hade ingenting eget och originellt att berätta så jag stal en oskyldig 

mans historia och gjorde om den till nåt slags cynisk komedi! Från hans mun till mina smutsiga 

händer”. När Britta svarar att den mening Selma just sagt är ”poesi” svarar Selma: ”Nej. Det är 

löjligt.” Att använda John som gestalt för att göra poänger var moraliskt fel, menar Selma. Dock 

är även den bok som kommer sen, Kärlek Deluxe, alltså av allt att döma verklighetsbaserad. Precis 

som i fallet med Sarah Morton i Swimming pool är det inte helt klart om boken innehåller exakt det 

vi sett, eller en historia inspirerad av det – men det ligger nära till hands att tro att det är något av 

detta. Även Brittas skrivprocess, såsom hon beskriver den själv, handlar om att ta in världen och 

omvandla den till konst. Britta har upphöjt denna idé till ideal och pratar mycket om den med 

Selma: hon pratar om livets färger och dofter, om konstnärens relation till världen och om att 

genom att utsätta sig för olika starka känslor bli ”redo att skriva”.  

       Som skildrades ovan är ett viktigt scenografiskt grepp i en av filmens avslutande scener det 

bokhandelsfönster i vilket tittaren ser omslagen till de verk som producerats under handlingens 

gång. Det innebär vissa antaganden kring kreativa processer, då samtliga boktitlar associerar till 

sådant som hänt i filmen och alltså till författarnas verkliga liv. De tre författare vi fått följa har 

bearbetat saker som skett under handlingen och skapat litteratur av det. Även om vi inte vet 

några detaljer om innehållet i Nils och Brittas romaner associerar titlarna tydligt till händelser 

tittaren bevittnat.  

         Nils fick panik vid åsynen av den röda gelé som serverades till maten när han åt middag 

med Selmas kompisar. Brittas boktitel ”Lökringar” kan kopplas till den lök hon tidigt gav Selma 

från en grönsaksmarknad de besökte. Britta använde först löken som metafor för människans 

lager och, som hon uttryckte det, ”inre kärna”, och gav Selma den med uppmaningen att söka sin 

kärna för att kunna skriva bättre.229 När löken ruttnat en tid senare upptäcker Selma att den inte 

har någon kärna, och konfronterar Britta med detta. ”Konstigt” säger Britta då – ”jag trodde 

lökar hade kärnor”. Titeln på den roman som kommer en tid senare är alltså en metafor, kanske 

en bearbetning av tanken att människans lager betyder något trots brist på ”kärna”. I båda fallen 

med Nils och Brittas böcker bjuds tittaren, genom titlar och omslag, in till en bild av 

skrivprocesser som konkret kopplade till sådant som hänt författaren i närtid.  

        Enda undantaget är den deckare, Död snö, som Britta skriver under pseudonymen ”Lotta 

Fagerström”. Det Selma ser på dataskärmen när hon avslöjar Brittas dubbelspel har ingen 

konkret koppling till något inom filmens ram - det är en dialog mellan några poliser om en 

obduktionsrapport. Denna boks syfte är också ett annat än de övrigas: medan de – såväl Brittas 
																																																								
229 En metafor från början använd av Ibsen i Peer Gynt. 
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och Nils som Selmas – på olika sätt försöker skildra en verklighet och erfarenhet – syftar ”Lotta 

Fagerströms” verk helt till att tjäna pengar. Fiktiva verk och skrivprocesser utan hållpunkter i 

verkligheten framställs därmed som mer kopplat till materiella villkor, i det här fallet Brittas 

behov av att försörja sig.  

 
5.2.4. Relationer 
 

Vilka r e la t ioner  påverkar författaren, författarskapet och skrivandet under handlingens gång? Hur gör de 

det? Hur förhåller sig författaren till olika typer av relationer? 

 

Kärlek Deluxe inleds med att protagonisten, Selma, lämnas av sin partner på väg från sin 

releasefest. Samtidigt som hon skriver om kärleksrelationer i sina böcker har hon haft en relation 

med en man som egentligen tycker att detta är ”trams”, och som var helt fel partner för henne. 

Hon inleder alltså filmen som nybliven, förvirrad singel med en önskan att förändra sitt liv. 

Denna förändring handlar inte i första hand om partnerval utan om en dröm om professionellt 

erkännande – men de två aspekterna ska komma att vävas samman. Att en grundläggande 

skiljelinje går mellan olika potentiella partners är vanligt i relationsfilmer.230 Men John och Nils - 

de två alternativa partners som dyker upp - representerar inte bara olika manstyper utan också en 

valsituation mellan estetiska ideal och kulturella fält.  

       Britta säger detta rakt ut under hennes och Selmas första möte på Kungliga Biblioteket, efter 

att de stött på John, som verkligen inte imponerade på Britta. Så fort han gått spänner hon 

ögonen i Selma och säger: ”En konstnär är som en svamp. Hon suger upp influenser från sin omgivning, så 

att ditt umgänge är av yttersta vikt, eller hur?” Britta tar så upp en av Nils böcker och pekar på en bild 

av honom på bakpärmen. ”Det här är Nils Tapper.” säger Britta. ”Vansinnigt begåvad. Han har skrivit 

hela sin roman utan bokstaven E. Ring honom. Hälsa från mig. Och gör honom till din älskare.” 

      Selmas relationsideal i förhållande till hennes konst handlar alltså inte om den klassiska idén 

om att relationer som sådana skulle hindra skrivandet. Att kombinera författarrollen med att ha en 

relation är inga problem - allt handlar om med vem relationen ingås. John är en coverartist utan 

drömmar om att skriva egna verk. Han bor delar av året i husvagn och husbåt, åker rullskridskor 

och klär sig till vardags i jeans och t-shirt. Han är muskulös och lång. Nils, å andra sidan, är 

småväxt och spenslig och klär sig i kostym med slips eller fluga till fest, strikt vit skjorta och ljusa 

byxor till vardags. John grillar – Nils får panik av gelé. På alla dessa sätt ställs Selmas val av 

																																																								
230 Marklund, 2004, s 93-94. 
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partner upp som en parallell till hennes val av karriär. Relationen blir en del av en image, precis 

som hennes egen klädstil, vilken förändras från ljusa pasteller till monokromt när hon försöker gå 

in i den ”smala” kulturvärlden. De dubbla relationerna till John respektive Nils representerar, 

samtidigt som de på ett för genren klassiskt sätt är olika ”manstyper”, också olika förhållningssätt 

till kulturellt kapital och olika normer kring kultur. På detta sätt använder Kärlek Deluxe 

relationsfilmens konventioner, dramaturgiska grepp och klassiska nyckelscener för att värdera 

positioner på det kulturella fältet. Första gången John och Selma möts är han klädd i glänsande 

spandexbyxor och öppen skjorta – och de hamnar genast i säng. Den kväll då Nils kommer till 

stugan är både han och Selma helt vitklädda, och på kvällen sover de i varsitt rum, där de 

kommunicerar genom knackningar i väggen. Denna scens naiva oskuldsfullhet skapar, i 

kombination med en helt annan, blekare färgskala än i stan, ett intryck av en särskild, arkaisk 

värld där Nils blir en representant för ett romantiskt poetideal. Han är en man som på alla sätt 

skiljer sig från Johns världslighet, färggranna kläder och sexualitet. 

       Tittaren vet hela tiden i någon mening att det är John som är rätt för Selma - även när hon är 

tillsammans med Nils är hon och John vad Marklund kallar ett ”osynligt par”. Medan Selma och 

Nils utgör motsatser, representanter för motsatta positioner i dikotomin mellan den ”kvinnliga 

brödskrivaren” och ”det manliga geniet”231 bildas mellan Selma och John snarare något i stil med 

en kreativ gemenskap. John ingår inte i det litterära systemet, men han har tydliga estetiska ideal 

och är i kulturbranschen. Han understryker för Selma att hon inte ska bry sig om vad kritiker 

tycker, och att det viktigaste är ”publik uppskattning”. Musikbranschen och bokbranschen blir 

paralleller, och Johns och Selmas värderingar stämmer väl överens, även om hon under en del av 

filmen tappar tilltron till dem. När hon väl lyssnar på sig själv förstår hon dock att det är en sådan 

partner hon ska ha – en som liknar henne. Man kan, i linje med Norths tolkning av Bright Star232, 

se det som att filmen framställer Johns och Selmas relation som positiv för hennes konstnärskap 

och John som en manlig musa. Att en ”konstnär är som en svamp”, som Britta hävdar, är alltså 

sant i relationsbemärkelse: Selma anpassar sig mycket till, och påverkas av, sina partners. Inte bara 

som flickvän utan lika mycket som författare.  

 
5.2.5. Ideal och sensmoral 
 

A. Vilka värder ingar  och ideal  kring författarskapet/en kan skönjas?  

																																																								
231 Steiner, 2015, s 44-45 samt Engdahl, 2006, s 14. 
232 North, 2013, s 84-85. 
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Vad har författaren för självbild, och hur värderar andra författarskapet? Finns konflikter kring något av 

detta? Vad handlar de isåfall om?  

 

I inledningsscenen glider kameran över Selmas releasefest och in till ett annat rum på förlaget. 

Där står Selma och tittar på en vägg med svartvita fotografier av författare, bland andra 

Strindberg, Kristina Lugn och P O Enquist. Strax därpå kommer Katharina och hämtar henne 

tillbaka till en verklighet där de skålar för ”ytterligare en sjuhelvetes roman” och kompisarna 

viskar att Selma är ”hetast i stan”. Redan här fastslås att det finns en skillnad mellan den 

offentliga bilden av Selma och hur hon ser på sig själv, mellan hennes drömmar och verkligheten. 

Hon ses som framgångsrik men känner sig inte sådan, och hon är en typ av författare men skulle 

vilja vara en annan. Å ena sidan uppskattar många hennes böcker, men hon har inte skapat de 

”storslagna” romaner hon drömt om att skriva, de som skulle ”förändra människors liv”. Selma 

är alltså missnöjd med hur hennes böcker uppfattas, och värderar därför sitt författarskap lågt 

och är osäker på dess syfte. Men det är egentligen inte främst skrivandet av eller innehållet i den 

litteratur hon tror sig längta efter, som lockar henne, utan den status den kan ge. Svartvita 

porträtt och att ses som en ”riktig författare” är det hon vill, medan att ”förändra människors liv” 

mest har att göra med en existentiell och åldersrelaterad kris, kopplad till ett ideal där författare 

ska ”lämna bestående avtryck” och ”engagera sig” – samhällsförändraridealet, alltså.  

      Britta blir för Selma en representant för den ”riktiga” kulturvärlden. Hon är känd och med i 

TV, men anspelar där på idén om en tid där inte ”tomheten, ytligheten och fördummandet” 

rådde. Selma är ”inte en författare utan en fabrik”, och Malou, som intervjuar Britta, underkänner 

därtill att Selma har kompetens inom sitt yrke – ”vem som helst” kunde göra det hon gör. Selmas 

författarskap värderas alltså lågt på en viktig arena, en kulturell TV-studio, där hon själv inte 

deltar utan bara ser på. Detta faktum förstärker tittarens intryck av att Selma har rätt i sitt 

konstaterande att hennes böcker aldrig får stå i ”finhyllan”, trots att de ligger på Sveriges alla 

nattygsbord. Hon blir någon som slår ur underläge. När hon rör sig genom samhället ser hon 

ständigt tecken på att hon visserligen är uppskattad, men bara ”för stunden”.  

     I Akademibokhandelns fönster står ”Selma Trastell – Sveriges mest älskade chic lit författare” 

(sic!), följt av citaten: ”En lättsam historia” – Amelia. ”Underhållning för stunden” – Nerikes 

Allehanda samt ”En sorglös roman med hög igenkänningsfaktor” – Cosmopolitan. Selma är populär, 

men inte på det sätt att hon lämnar efter sig något. Den kvalitet som värderas högt handlar om 

hållbarhet – inte njutning – medan just njutning för stunden är det Selma är bra på.  
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       Själv förstår hon dock inte varför inte det hon skrivit duger, och i en voiceover på 

recensionsdagen förklarar hon själv: ”Det är svårt att lära gamla hundar att sitta, och likt en envis 

afghan kan jag inte låta bli att hoppas varje gång det är recensionsdags. Den här gången kommer de 

att älska den. Den här gången kommer de att se att jag är en riktig författare.” Men så blir det inte, 

och under en shoppingtur med sina två väninnor beklagar sig Selma:  

 

Selma: Läste ni mina recensioner förresten? 

Väninna 1: Var det lika illa som vanligt? 

Selma: Eh nej. Det var värre! 

Väninna 2: Selma. Folk vill alltid kasta sten på sånt som blänker. 

Selma: Karin Boye?  

Väninna 2: Nanne Grönwall! 

Väninna 1: Men kritiker, på riktigt, som om det vore någon konst att bara sitta där och tycka! Du gör ju åtminstone 

nånting. Förresten så hörde jag häromdagen att idag om man är författare så är det liksom tio procent talang och nittio 

procent image. Jag menar talangen har du, frågan är (tar ned en väska) – har du en sån här? 

Selma: Men gud vad fin! (provar väskan) 

Väninna 2: Nu ser du ut som en riktig författare. 

 

Här etableras ännu en värdering i konflikten mellan Selma och etablissemanget: Selma är en 

praktiker, någon som gör, i motsats till teoretiska kritiker som ”bara sitter där och tycker”. 

Dessutom omfattar hennes vänner en bild av yrket liknande – men ännu mer extrem än - den 

Camilla Läckberg givit uttryck för: att vara författare idag består till hälften av att skriva romaner, 

till andra hälften av marknadsföring.233 Även Katharina värderar Selmas författarskap högt, och 

det handlar om just publik framgång. När Selma säger att hon skulle vilja ”engagera sig i 

någonting” eller ”skriva något som betyder någonting” avfärdar Katharina det: 

 

Katharina: Titta på de här människorna. De älskar ju dina böcker! Du ger dem en chans att skratta! Det du skriver är 

viktigt, glöm inte det! […] Inte bara för mig, för alla på förlaget! Vem tror du sätter mat på vårat bord, Ernst Brunner? 

Selma: Det är allt vad jag är för er, jag är en fet mjölkkossa som ni kan pumpa på pengar. 

Katharina: Det påminner mig, har du funderat på din nästa bok?  

 

Det sanna, för Katharina, och det som är värt att ge ut, är det som publiken vill ha: Selma är 

värdefull eftersom många gillar hennes verk. Det anser även John, som försvarar idén om 

																																																								
233 Steiner, 2015, s 28. 
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kompetens inom genrelitteratur via metaforen musik. ”Det spelar egentligen ingen roll vad jag lirar bara 

jag får giga.” säger han, och när Selma frågar om det inte är trist att bara spela andras låtar svarar 

han att det ju är bra låtar. När Selma sedan pratar om att hon ska skriva en annan sorts bok än 

hon brukar frågar John retoriskt om det är något fel på dem hon skrivit förut. ”Nej, många tycker ju 

om mina böcker. Alltså väldigt många.” svarar Selma. ”Publik uppskattning” säger John och nickar, ”det 

är som Kiss på 70-talet. Kritikerna hatade dem men publiken älskade dem. Alltid.” Men det ideal 

Katharina, Selmas kompisar och John ser i hennes verk handlar inte bara om läsarnas reaktioner, 

vilket tydliggörs när Katharina läst Musikern. 

 

Katharina: Den här boken kommer att döda din karriär. 

Selma: Jag har verkligen försökt att… 

Katharina: Men det kanske är det som är felet. Du kanske skulle försöka lite mindre. Skriva från hjärtat istället för att 

försöka gissa dig till vad någon annan tycker om! Den här boken är inte du. Det där är en urvattnad Britta Mattson, en 

blek cover! 

 

Katharina vet alltså vad som ”är” Selma, och vad hon egentligen ska skriva om hon ”skriver från 

hjärtat”. Medan hon försöker pressa Selma till detta, kan John, som nämndes ovan, snarare ses 

som en musa, någon som förlöser hennes författarskap genom att ”se henne precis som hon är”. 

Han är samtidigt också själv igenkännbar som ett konstnärsideal, så gammalt att det kan vara 

svårt att få syn på: rapsodidealet. Det viktiga för honom är inte att vara originell, och det spelar 

ingen roll om någon annan spelat en låt före honom. Och varför ska Selma skriva något nytt, när 

hon redan har en typ av berättelse som fungerar? Konkurrensen mellan de olika 

värderingssystemen i den tudelade värld Selma lever i kulminerar i avslöjandescenen, alltså 

releasefesten för Musikern. Det börjar med att Hans håller tal till Selma, där han - precis som 

Katharina - gör anspråk på att veta vad som är äkta och sant om henne: 

 

Hans: Efter trettio år i förlagsbranschen trodde jag att jag varit med om det mesta, men det som Selma Trastell har 

presterat…äkthet är ett begrepp som vi använder lite slarvigt tycker jag men i det här fallet så är det relevant därför att 

selma har skrivit en bok som är rå, den är personlig, den… 

 

Här hör man plötsligt ett oväsen, och ser en vakt försöka stoppa John från att komma in i 

lokalen. Han tränger sig dock in, och börjar läsa högt ur boken.  
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John: ”Han täcker korven med en kvist persilja, som om garnityr kunde dölja hans brist på förfining.” (Bläddrar). 

”Hans tatueringar andas desperation”. ”Hans hem doftar brustna drömmar”. ”Dansa som om ingen ser på, säger han. För 

ingen vill se när han dansar.” Fy fan!!!  

 

I denna scen råder öppet krig – det är den typ av upplösande och förlösande konfliktscen där all 

spänning och alla lögner som byggts upp går sönder.234  Det är en konflikt mellan världar och 

värderingssystem, men också en konkret konflikt om litteraturens förhållande till ”sanning” i flera 

bemärkelser. För den ”fina” publik Hans och Britta samlat för att välkomna ”den nya Selma 

Trastell” handlar det kanske om idén att ”säga de djupaste sanningarna om människan”, men i 

relation till John är det uppenbart att Selma sagt sanningen i en annan bemärkelse: hon har 

använt hans livshistoria. Samtidigt har hon vridit till dem och därmed framställt honom på ett 

osant sätt. Striden kring att säga sanningen i just denna bemärkelse handlar här om huruvida 

konsten i sig motiverar att såra människor i verkligheten, eller om den inte gör det.235 Britta ser 

det som helt motiverat, Selma kallar det ”löjligt” – och filmen är, som alltid, på Selmas sida. Just 

denna strids kanter slipas dock ned genom att det görs tydligt att Musikern inte var en sanning ens 

i konstnärlig bemärkelse – den var bara Selmas försök att kopiera Brittas stil, och den finner inga 

läsare. Hans hade, trots trettio år i förlagsbranschen, ingen förmåga att skilja på spel och ”äkthet”.  

     Det är viktigt att poängtera att samtidigt som Nils, Britta, Selma och John är vad Marklund 

kallar ”stridande huvudpersoner”, och filmen för det mesta står på protagonisten Selmas sida, 

företräds de olika positionerna och perspektiven alla i någon mening av det Ahlberg kallar 

”resliga representanter för olika livssyner”.236 Och samtidigt som filmen genom en mängd grepp 

skapar en tudelad värld, leker den också på flera ställen med myten om tudelningen och skapar 

gråskalor och undantag. Exempel på sådant är att en av Selmas väninnor gillar konst och teater, 

att John hänger på Kungliga Biblioteket, att Britta och Hans slår vad om något så folkligt som en 

trisslott, och att Nils gillar Kiss. Dessutom innebär slutscenerna - vilket skildras nedan - att 

personliga relationer och ömsesidiga erkännanden suddar ut gränser och öppnar för en mer 

komplicerad bild. 

 

B. Har filmen som helhet någon sensmoral?  

																																																								
234 Marklund, 2004, s 96-97. 
235 Ett tema som också analyseras i Marius Nobachs undersökning av Providence, se Nobach, 2009, s 22 ff. 
236	Ahlberg, 1935, s 33-34.	
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Förmedlar den vissa värderingar kring skrivande, konstnärskap eller något 

författarideal/konstnärsideal, eller någon idé kopplad till detta? På vilka sätt har isåfall sensmoralen 

framgått? 

 

Kärlek Deluxe skildrar tre olika författare. Hur de kämpar med sina självbilder och relationen 

mellan litteratur och liv är centralt, och filmen använder det litterära systemets villkor för att 

diskutera relationer, karriär och vänskap. Koncepten ”högt och lågt”, eller ”smalt och brett” är, 

som skildrats ovan, viktiga för såväl världsbygge som handling. Selmas strävan från 

”nattygsbordet” till ”finhyllan” är en bild så god som någon av det kuperade landskap med tydliga 

bergstoppar och dalar vilket, i flera av essäerna i Högkultur som subkultur?, kontrasteras mot bilder 

av arkipelager av jämställda smak-öar med broar och undervattensförbindelser emellan. Även om 

Selmas vänner struntar i detta, vill Selma själv vara mer än ”god för stunden”. Hon är en av de 

populärförfattare som ”anser sig förtryckta av lyrikerna som recenseras vitt och brett på 

kultursidorna”, medan Britta å andra sidan kan kopplas till ”lyrikerna som talar dystert om hur 

populärkulturen brer ut sig”, som Johan Svedjedal sammanfattar fenomenet.237 Selma vill alltså ha 

erkännande, men det erkännande hon har – från sina läsare, har till en början i hennes ögon låg 

status - vad Bourdieu kallar ”social kvalitet”.238 I slutet av filmen, när hon knackar på Katharinas 

kontor, har hon dock ändrat sig. 

 

Selma: Har du tid en stund? Ehm…jag tänkte fråga dig om du har plats för en ny författare? 

Katharina: Jag vet inte…de böcker som jag ger ut handlar mest om brustna hjärtan. Är det något som den här författaren 

behärskar? 

Selma: Ja…det är faktiskt hennes specialitet. Det och…skor.  

Katharina (sätter sig upp): Det var i sista stund! Åh! Älskling!  

 
Filmen som helhet ger Katharina rätt: att skriva som Britta var inte Selmas grej, och hon bör hålla 

sig till sin ”specialitet” – det som hennes läsare förväntar sig. ”Gunilla” är därmed en rimlig bild 

av de många läsare Selma ”svek” genom att försöka vara som Britta – narrativet som helhet ger 

henne den sociala kvalitet det litterära systemet inte känns vid. Idén att varje författare har en viss 

sann typ av historia att skriva, och ska hålla sig till den, är samma som inleder ”Dikten, diktaren 

och samhället” och som även, som vi tidigare sett, luftas i Vi tre debutera: tanken att det finns en 

sanning som varje författare bör skriva, en essens som är en koppling mellan person och verk. 

																																																								
237 Svedjedal, 2006, s 81. 
238 Bourdieu, 2000, s 183.  



	 157	

Efter att Selma försökt passa in i det hon trodde att Britta stod för, och som hon själv drömde 

om, har hon i slutet lärt sig att inse att det hon hade från början var rätt för henne. Hennes lök 

saknade kärna, hon ”hade inget eget och originellt att berätta” - men det gör ingenting! Selma ska 

skriva just chicklitböcker för att det är den hon är. Det finkulturella var falskt - för henne. Detta 

innebär inte att hon avsvär sig längtan efter att ses som en ”riktig” författare – istället kräver hon 

denna status utan att behöva förändras. Selma behärskar det hon gör – rapsodidealet, återigen, 

eller ”välgjord litteratur”. 

         Här uppstår en intressant paradox. Eftersom narrativet bär fram detta budskap och 

upprättar dessa motiv, och samtidigt tillhör samma modus som Selmas böcker motsvarar, innebär 

det att Selma faktiskt skildrar det samhälle filmens karaktärer lever i. Hennes romaner har ”hög 

igenkänningsfaktor” för att de skildrar verkligheten. Att Katharina vill att Selma inte ska ”svika 

sina läsare” kan därmed, ur ett historiskt och idealmässigt perspektiv, inte bara kopplas till 

underhållning utan också till idén om författaren som folkets representant och samhällsskildraren. 

Att dessa idéer inte alls traditionellt hängt ihop spelar ingen roll i det här narrativet, eller snarare – 

just därför tycks det njuta av att ta över dem. Att skriva för ”folket” framställs som det viktiga i 

Kärlek Deluxe, som lägger in sin egen tolkning av sanningsidealet i underhållningsförfattarrollen.  

      Inte minst är det intressant att notera en scentrop, en likhet med det sätt på vilket Strindbergs 

framgång etableras i slutscenen i August.239 I båda fallen är det viktigt att visa att folk i alla 

samhällslager läser den viktiga boken – ”Röda Rummet” eller ”Kärlek Deluxe”. I August handlade 

det om fattiga i en stuga respektive Kung Oscar II, som alla intresserat bläddrar i boken i filmens 

slutminut. Även i Kärlek Deluxe läses boken av folket - i form av en kvinna Selma går förbi på stan 

– samt av eliten: i form av Britta. Medan Oscar II i August mest ser förbluffad ut, skrattar Britta 

glatt och gillar uppenbarligen det hon läser. Så har Selma heller inte presterat en samhällskritik i 

romanform, utan en bok i syfte att ”ge folk en chans att skratta” samt med ”hög 

igenkänningsfaktor”. Brittas reaktion är alltså, precis som Oscar II:s, precis den som önskas i det 

specifika fallet. I båda fallen är också segern total för den bok som bekräftar, speglar och skildrar 

händelser i ramnarrativet: i det här fallet Kärlek Deluxe.  

     Karaktärerna Nils och Britta och de genrer de representerar har ingen chans i jämförelse. 

Eftersom de lever i en romantisk komedi, men skriver allvarliga romaner med svarta omslag, 

framstår det de gör som verklighetsflykt. De är motsatsen till den speglingseffekt som fungerar så 

väl mellan Selmas böcker och filmens ramnarrativ – de är fast i ett modus de inte alls behärskar. 

																																																								
239 Setterwall, 2012.  
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Slutet skulle alltså kunna bestå i total dominans för Selma och populärkulturen – en bild av att 

den som framställdes som underdog segrade mot eliten, och som ett totalt nederlag för denna.  

       Så enkelt är det dock inte. I en scen nära slutet möts nämligen Nils och Selma av en slump i 

förlagets reception, på väg åt olika håll. Medan Selma är på väg in till Katharina står Nils, 

symboliskt nog, i trappan på väg uppåt. Selma hälsar och han hälsar tveksamt tillbaka.  

 

Selma: Grattis till Augustnomineringen. Jag ska verkligen hålla tummarna, du förtjänar det där priset.  

Nils: Tack. Den ligger etta på bestsellerlistan, visste du det? 

Selma: Ja jag såg det. Jag tror inte riktigt att ”Musikern” kvalar in där överhuvudtaget med sina…sju sålda kopior.  

Nils: Fast du behövde väl skriva den där boken helt enkelt.  

(De gör en ansats att gå.) 

Nils: Förresten. Jag läste dina andra böcker, gjorde jag. Allihop. Du är en begåvad författare. Stringent och effektiv prosa, 

det är…stilsäkert fast det blir aldrig förutsägbart eller…övertydligt utan det är perfekt. Dina böcker är helt perfekta.  

 

Både Nils och Britta erkänner alltså i slutändan, på olika sätt, chick lits kvalitet i allmänhet och 

Selmas kompetens i synnerhet. ”Nutidens triumferande litteraturarter som fantasy och deckare 

gör trots allt inte anspråk på att vara stor litteratur, möjligen ibland välgjord litteratur”, menar 

Engdahl240 - men vad som händer i Kärlek Deluxe är att det välgjorda, det ”perfekta”, genom 

gestalten Selma gör anspråk på att vara just stort. Inte nödvändigtvis större än, men jämlikt, andra 

genrer. Att Selmas bok förmår ge nöje även till Britta bidrar också till uppvärderingen av njutning 

och skratt som motiv bakom skrivande och läsande. Detta behöver inte nödvändigtvis ses som 

bara ett bekräftande av ”enklare glädjestunder” (Engdahl), utan kan kopplas till det Johan 

Svedjedal kallar ”nöjesfilosofi” – att bli ”en underhållningsförfattare i ordets bästa mening”241 – 

ett sätt att överbrygga klyftan mellan budskapsförfattaren och underhållningsförfattaren.  

      Dessutom upphöjer det även karaktären Britta till mer modern: medan man förr kanske 

förknippat ”ideologiskt avståndstagande från så kallad triviallitteratur med en estetisk uppslutning 

bakom modernismen” har denna tankefigur, menar Ulf Eriksson, ”nu omkodats från att vara 

tecken på god bildning till att indikera bristfällig sådan”.242  

      Nils och Britta, som representanter för modernismen, har - för att parafrasera Engdahls 

Bourdieukritik igen - avkrävts erkännande av populärkulturens värde.243 Inte överlägsenhet, som i 

																																																								
240 Engdahl, 2006, s 16. 
241 Svedjedal, Johan, Almqvist – berättaren på bokmarknaden, Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen och Textgruppen i 
Uppsala AB, 1987. Se även Li Bennich Björkman, 1991, s 18. 
242 Eriksson, 2006, s 26. 
243 Engdahl, 2006, s 14. 
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föreställningen om det motsatta kravet: men jämlikhet. I och med detta, och efter att det 

understrukits, kan också deras nyanser tillåtas framträda. Britta är trevlig och glad, och Nils - som 

filmen igenom förlöjligats som fjompig, gnällig, självgod och pretentiös - blir i slutändan 

upprättad till jämlike med Selma. Nils kan, till skillnad från Katharina, se att Selma kanske 

”behövde skriva den där boken” - alltså Musikern - helt oavsett hur bra den sålde. Hans egen bok 

Röd gelé ligger dessutom, hur smal den än kan tolkas som, etta på bestsellerlistan – och har med 

andra ord kanske visst en bred kvalitet som inte framgått. I slutändan kan alltså även Nils 

accepteras som han är, och i detta anas en möjlig ytterligare sensmoral, vid sidan av upprättandet 

av underhållning: en pluralistisk kultursyn. Det är idén om hierarkin, inte skillnaden mellan 

genrerna och kanske inte ens dualismen i sig, som kritiseras av ramnarrativet i Kärlek Deluxe.  

     Selma behövde under handlingens gång betraktas som ”underordnad och utanförstående” för 

att kunna vinna: och det gjorde hon, med hjälp av dels just denna konvention, dels grepp som 

Marklund kallar melodramatiska: protagonisten genomlider svårigheter på det att alla i slutet 

måste inse hens ”moraliska värde”.244 När de väl gjort det, handlade det dock inte om det 

Marklund kallar ”avgörande seger eller nederlag”245. Det handlade, precis som i Vi tre debutera, om 

att olika författare behövde ge varandra erkännande, och kanske upprättelse, snarare än upphöjelse. 

Kärlek Deluxe är möjlig att tolka som ett fiktionaliserat ”historiens slut” på striden om högt och 

lågt – en skildring av den ”arkipelag” där skilda litteraturriktningar och genrer betraktar varandra, 

med Engdahls ord, i värsta fall utan större intresse, i bästa fall med välvilja, men i samtliga fall 

utan aggressivitet. Selma kan därmed i slutet avsäga sig sin martyrroll, sin roll som ”den skönaste 

förloraren”246 – då det råder fred och alla är vinnare på sitt eget sätt. Slutligen landar alltså, menar 

jag, Kärlek Deluxe på ett plan i samma grundläggande kultursyn som Vi tre debutera, som Alf 

Ahlberg i ”Diktaren och livssynen”, och som de flesta deltagare i antologin Högkultur som 

subkultur?. Här finns essentialism: idén att var och en ska göra det hen är bäst på. Men framför 

allt: pluralism. Med nyanser, förstås: medan Ahlberg säger att ”rikedomen ligger i mångfalden”, 

menar Johan Fornäs i Högkultur som subkultur att ”vi måste lära oss att försöka stå ut med estetisk 

mångfald”.247 Kärlek Deluxe hävdar möjligen, beroende på perspektiv, bådadera. 

 

 

 

																																																								
244 Marklund, 2004, s 50. 
245 Marklund, 2004, s 43. 
246 Svedjedal, 2006, s 81.	
247 Fornäs, 2006, s 42. 
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Det är bara en regelrätt uppbyggd krönika som i själva verket skulle kunna få oss att konkret uppleva att detta 

till synes förvirrade och egensinnigt anarkistiska universum – vilket det också är, främst tack vare de sociala 

mekanismer som sanktionerar och främjar autonomin – i själva verket är skådeplatsen för ett slags välregisserad 

balett, där individerna och grupperna dansar sina turer, alltid med rörelser som svarar mot de andra dansarnas. 

Än står de mitt emot varandra, än följs de åt, för att sedan vända varandra ryggen, ofta i iögonfallande 

separationer, och så dansar de än idag… 

Pierre Bourdieu, Konstens regler (2000). 

 

 

 

Det avgörande för människor, det som djupast skiljer dem åt – och detta gäller både det levande livets och diktens 

människor – är knappast vad de tro och tänka, ehuru man ofta brukar linjera upp mänskligheten efter sådana 

schabloner. Det avgörande är vad slags människor de äro. 

Alf Ahlberg, Diktaren och livssynen (1935). 
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6. Slutdiskussion. De inte alltför främmande. 

 

Forskning kring fenomenet ”författare på film” är ett ungt fält med många olika ämnen och 

fokus. I just den här uppsatsen analyseras fem filmer från olika tidsperioder, med såväl likheter 

som stora skillnader: Thomas Graals bästa film (1917), En kärleksnatt vid Öresund (1931), Vi tre 

debutera (1953), Känd från TV (2001) samt Kärlek Deluxe (2014). De fem filmerna har alla författare 

i stora roller, samt utspelar sig i någon bemärkelse inom - och skildrar - ett litterärt system. De 

porträtterar samtidigt vitt skilda personligheter med olika drivkrafter, idéer och mål. Författarna 

och deras böcker är centrala, men också andra aktörer i det litterära systemet har bärande roller. 

Vad kan läsas ut av detta material som helhet?  

     Urvalet är självklart alltför litet för att bestämda slutsatser ska kunna dras om till exempel 

skillnader mellan olika tidsepokers författarroller, genusskillnader, mer eller mindre etablerade 

författare och så vidare. Inte heller har jag haft utrymme att i någon egentlig mening jämföra 

skildringarna av olika tiders litterära system med de verkliga sådana i respektive tid. Däremot tror 

jag att de fem filmerna kan tjäna som exempel på olika sätt på vilka författaryrket och det litterära 

systemet porträtterats och mytologiserats i svensk film, i det här fallet i det som kallas 

relationsfilmer. Som dramaturgiska element, som bärare av budskap och agendor – och som 

skildringar av människor. 

 

6.1 Uppsatsens perspektiv 

 

De perspektiv jag utgått från är i tur och ordning: 1, Omgivningar A och B, där A står för den 

omgivande världen och B för det litterära systemet specifikt. 2, Genrer, modus och troper, ett 

perspektiv som handlar om att spåra genrekonventioner såväl som nyckelscener som visar hur en 

film anknyter till och använder en tradition. 3, Drivkraft och processer, med fokus på hur författares 

inre och yttre arbete skildras. 4, Relationer, med fokus på de nära förhållanden och relationer som 

förlagts i närheten av författaren och hur dessa relationer skildras. 5, Ideal och sensmoral A och B, 

där A handlar om vilka värderingar och ideal kring författarskap som är synliga i handlingen, till 

exempel som parter i konflikter, och B om de ideal jag anser förmedlas av narrativet som helhet. 

Nedan följer en kort genomgång och några tankar kring varje perspektiv i tur och ordning. De 

aspekter de syftat till att fånga diskuteras sedan fördjupat i senare partier.  
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       Perspektiv 1.A. Omgivningar , som handlar om författares relation till den omgivande 

världen, kan knytas till en mängd olika ideal och förväntningar. Det handlar om sådant som att 

skildra, att fånga och att nå ut i samhället, och det handlar om förväntningen på att förändra, att 

ta ansvar för. I en tidigare uppsats om biopics248 argumenterade jag för att författarrollens frihet 

och sociala flexibilitet kan göra den attraktiv som protagonist i filmer med ambitionen att skildra 

samhällsstrukturer. De filmer som analyserats i den här uppsatsen har inga uppenbara sådana 

ambitioner. Dels kan det hänga samman med att de alla utspelar sig i eller nära den tid vari de är 

inspelade, och därmed inte har den distanserade och förenklade blick på en tid och ett samhälle 

som Marklund menar att ”historiefilmer” kan tillåta sig (och som man kan hävda att både August 

och Selma delvis har). Men framför allt har det att göra med att dessa filmer har fokus på 

relationer, och att samhällsskildringen bara är en, av flera, sidofaktorer.  

        Samtidigt vill jag hävda att samtliga här inkluderade filmer också är samhällsskildringar, även 

om det varierar såväl hur uppenbart som hur viktigt det är för deras handlingar. Minst uppenbart 

är det i En Kärleksnatt vid Öresund, där relativt subtila antydningar om olika förläggares värderingar, 

i kombination med förlagsvärldens dammiga korruption, utgör den avläsbara samhällskritiken. 

Allra tydligast är det i Känd från TV, där långa montage av arkivbilder kombinerade med 

förklarande monologer detaljerat beskriver den samhällsanalys filmskaparna vill delge tittarna. 

Däremellan finns den lustiga, ironiska beskrivningen av ett knivskarpt klassamhälle i Thomas 

Graals bästa film, där överklassflickan Bessie ljuger om att hon är fattig och kommer från 

misärförhållanden, och författaren Graal inte tvekar att exploatera denna historia och göra film av 

den – med fokus på dess söta huvudperson och berätterska.  

     Världen i Vi tre debutera etableras redan i inledningsscenen som en både gammal och modern 

plats, en stad med tät trafik, konkurrens och vassa armbågar, men också tidlös kärlek och 

romantik. En plats för drömmar och där drömmar kan slå in. Samtidigt finns dels 

klasskillnaderna där, dels de hårda bud som representeras av direktör Brummer samt av 

”realiteterna” i förlagsbranschen. Utanför tittarens horisont, men närvarande genom Luddes 

poesi och övriga uttalanden, finns dessutom världen utanför Sverige som kastar en mörk skugga 

av oro, förändring och krig. I Kärlek Deluxe är inte samhällsskildringen något framträdande drag, 

utom i den mån man dels betraktar dels driften att vara en samhällsskildrare som en utlösande 

faktor för Selmas livskris, dels ser skildringen av det litterära systemet som en metafor för 

samhällets strukturer. 

																																																								
248 Setterwall, 2012. 
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      Perspektiv 1.B. gäller Det l i t t erära sys temet . I samtliga de analyserade filmerna är det 

tydligt att författarna inte är de enda spelarna, utan ingår i ett fält där förutom böcker också TV, 

tidningar och event är viktiga, och förläggare, journalister och läsare har stor makt. Författarna 

skiljer sig mycket åt, från etablerade till debutanter, från fattiga till förmögna och från poeter till 

chick lit-författare. Deras beteenden, strategier och tankar kring systemet – från Mauds och 

Violas manuslögn till Luddes ovilja inför antologin, Ralfs fräcka kupp och Selmas genrebyte – 

varierar därefter. Andra roller inom fältet löper från Direktör Beyron i Thomas Graals bästa film, 

”alla författares svurne fiende och en skräckinjagande gudomlighet för bävande artisthjärtan”, 

vidare till förläggaren Charlie Ohlsson, ”helsvensk expert på halvfranska band” i En kärleksnatt vid 

Öresund. De är båda korpulenta och sitter i vackra rum bakom fina skrivbord och röker cigarr. 

Denne bild av förläggaren som förmögen affärsman fortsätter framåt i tiden. Precis som i En 

Kärleksnatt vid Öresund är det i Vi tre debutera far och son som tillsammans driver det aktade 

förlaget. Medan Ohlsson öppet konsulterar publikexpert Johansson, och är mån om vad som ska 

komma att sälja, är det dock mer komplext för förläggarna Lundblad i Vi tre debutera som väger 

mellan affärshänsyn och lusten att ge ut poesi. I Känd från TV och Kärlek Deluxe är förläggarna 

mer renodlade. De övertalar, pressar, tvingar – ibland närmast hotar författarna för att få som de 

vill. Affärsmannatypen har i dessa 2000-talsfilmer samtidigt uppdaterats till affärskvinnor.  

       Övriga roller eller funktioner i förlagssystemet skildras i betydligt lägre grad. Den tydligaste 

karaktären utöver förläggarna är ”Trestjärnige Johansson”, den försupne arbetshästen på 

Världsförlaget i En kärleksnatt vid Öresund. Övriga förlagsanställda som skymtar i filmerna är 

framför allt två receptionister. I Vi tre debutera är det en kvinna, av Ludde kallad en ”strong girl”, 

som i rollistan kallas sekreterare. Hon gör sådant som att sköta receptionen och bokar möten åt 

förläggarna, men är också förlagets representant på fotot med Ludde på båten. Den andra 

receptionisten är den man i kofta i Kärlek Deluxe som huserar vid en disk mellan Hans och Brittas 

världar. Han är den som andlöst berättar för Selma att Hans ”lyckats plocka” Britta till förlaget, 

och som samtidigt skämtar med henne om ”pockettoppen nästa”. Hans roll är som en typ av 

grindväktare - ett ansikte utåt som gör stor skillnad på olika typer av författare, och en 

representant för den fundamentala delning som, i en eller annan mening, är så central för 

uppbyggnaden av det litterära systemet i filmen. Samtidigt framträder i samtliga filmer något 

liknande en enda offentlighet, i Habermas mening. Inte minst i bilden av vissa medier, som TV, 

som centrala platser för konsekration. Perspektiv 1 A och 1 B diskuteras nedan framför allt – 

men inte enbart – i stycke 6.2, ”Systemet, fältet, världen”. 
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        Perspektiv 2 , Genrer ,  modus och troper , syftade i analyserna till att fånga hur 

genretypiska element och återkommande drag och scenkonventioner används i filmerna. Framför 

allt handlar det om konventioner inom relationsgenren med dess två undergenrer, men också om 

återkommande grepp i just författarfilmer. Dessutom analyserades frågan om hur de genrer 

författarna i filmerna skriver inom förhåller sig till genren hos den omgivande filmhandlingen, 

och vad detta får för effekter. Det fenomenet är ett av de specifika dragen hos kombinationen av 

författarfilmer och relationsfilmer, men inte det enda.  

       Perspektiv 3,  Drivkraft  och processer ,  har syftat till att fokusera hur författarnas kreativa 

processer skildras. Dels handlar det om konkreta skrivscener – vilka dels i hög grad präglas av 

konventioner, dels är ett av de vanligaste fokusområdena i befintliga studier av författare på film. 

Men det handlar också om andra sidor av författarskapet – yttre processer, administration och 

kreativitet på andra plan än i relation till ett manus. För vissa av författarna i studierna har 

drivkraften element av att vilja bli sedd på ett visst sätt. 

       Perspektiv 4,  Relat ioner ,  har använts för att sätta fokus på relationsfilmens centrum: paren 

och kärleksrelationerna. Dessas dynamik kan analyseras i termer av relationsfilmens 

konventioner, men också på ett annat viktigt sätt: kopplat till det författarideal som handlar om 

frihet och autonomi.  Just kärleksrelationers inverkan på skapande, som hinder eller möjlighet, är 

ett ofta återkommande tema i författarfilmer och skildringar av författarliv överlag. Dessutom är 

relationer som motsats till vissa individers frihet inte et ovanligt diskussionsämne i 

relationsfilmer, vilket Marklund visat. Relationer som indikator på filmens förhållningssätt till 

autonomimyten är en central del i detta perspektiv. Perspektiv 2, 3 och 4 diskuteras nedan 

framförallt i stycket 6.3, ”Relationsfilm och författarfilm – genregrepp och konventioner”. 

       De två sista perspektiven, samlade under rubriken Ideal och sensmoral, handlar om att fånga det 

Marklund kallar filmens ideologi, Buchanan ”agendor”.  

 

       Perspektiv 5 A, Värder ingar ,  har sökt sätta ljus på olika åsikter inom ramen för samma 

film. Det kan till exempel handla om en strid mellan ideal eller mellan representanter för olika 

kulturella kretslopp, eller om hur olika agenter under handlingens gång försöker påverka 

protagonisten utifrån sina idéer. Perspektiv 5 B, Sensmoral , har sökt den punkt där dessa 

strider når ett avgörande. I vissa fall innebär detta, som visats, att en part eller en grupp solklart 

vinner och en annan krossas – som i En Kärleksnatt vid Öresund. I andra fall, som i Kärlek Deluxe, 

slutar den - beroende på perspektiv – antingen i förlikning mellan olika intressen eller i avgörande 
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seger för protagonisten. Också i Vi tre debutera beror tolkningen av slutet på kampen på 

perspektiv. I Känd från TV får samtliga karaktärer del i segern för narrativets enhetliga budskap.  

Perspektiven 5 A och 5 B diskuteras nedan framförallt i styckena 6.4, ”Sanningar, strider och 

spel” samt 6.5, ”Ideal och Sensmoral”. Därefter följer ett sammanfattande stycke samt en 

slutreflektion. 

 

6.2 Systemet, fältet, världen 

 

De analyserade filmerna ger exempel på hur det litterära systemet kan användas som spelplats för 

alla möjliga typer av relationer och handlingar. De värderingar som framför allt styr fältet 

kommer - förutom sådant som sker i förlagsvärlden - i dessa filmer från media. Generellt finns i 

filmerna en samlad offentlighet som rymmer flera olika kretslopp. Det kan handla om att poeter 

är förstasidesstoff för Expressen eller chick lit för DN Kultur. Det finns ytterst få tecken - om 

några alls, ens i de nyaste filmerna - på den fragmentarisering som i verkligheten är en så central 

egenskap hos 2000-talets offentligheter. 

       De stora dagstidningarna spelar viktiga roller i samtliga filmer. I de tidiga handlar det om 

avgörande tidningsartiklar. I Thomas Graals bästa film annonserar filmbolaget efter Bessie, i En 

kärleksnatt vid Öresund ser Maud och Viola i tidningen att manuset vunnit tävlingen, och i Vi tre 

debutera är artikeln om ”roddarbragden” i Expressen viktig marknadsföring. I de senare filmerna 

spelar recensioner stor roll. De betyder i alla fall väldigt mycket för både Ralf och Selma. Ralf 

läser med stor koncentration recensionen i Svenska Dagbladet där De instängda hyllas som en 

”Knivskarp analys av kärnfamiljen”, och Selma plågar sig själv med att i detalj med Katharina gå 

igenom sågning efter sågning av Kärlek med förhinder. I Känd från TV finns dessutom något de 

andra filmerna helt saknar: en rollsatt funktion i media i form av journalisten Åsa. Första gången 

hon och Alexander möts är det för att hon ska intervjua honom. Vid nästa intervjutillfälle - för en 

helt annan tidning och med en helt annan vinkel – inleder de en relation. Medias makt syns också 

i villkoret för Hans och Brittas vad, som formuleras som att Selma ”inom ett år ska ge ut en bok 

som får kulturjournalisterna att kissa på sig”. 

        Utöver de stora tidningarna är det i de senare filmerna TV som framställs som den viktigaste 

arenan där makt utövas i det litterära systemet. I Känd från TV tittar alla namngivna karaktärer 

regelbundet på TV, och många av dem sväljer okritiskt vad som sägs. Flera avgörande scener sker 

i TV-studios, och självklart är det centralt att det är via TV Alexander fått sitt kändiskapital. Det 

tydliggörs också att det är via TV som han förväntas marknadsföra boken. 
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     Något som tydligt framgått i flera av analyserna är att det litterära systemet inte bara skildras i 

sig utan också används som förstärkande faktor och metafor för helt andra saker. Vi har sett det 

skildras som en möjlighet att hitta en kärlekspartner i två tidiga romantiska komedier, som en 

plats präglad av klassmotsättningar i en ung författargeneration och som en av flera arenor för 

konkurrens mellan förmögna män. Vi har också sett ett antal författare kämpa med 2000-talets 

komplexa offentligheter, med medias arenor, konkurrerande genrer och olika typer av kapital.  

     Med allt detta sagt kan man ändå sammanfatta de gemensamma dragen i skildringarna av 

litterära system i dessa relationsfilmer i två ord: falskt och uppdelat – två egenskaper som hänger 

samman på olika sätt i de olika narrativen. I de tidiga filmerna är falskheten det tydligaste temat 

av de två – inte minst i bemärkelsen motsats till sanning, kopplat till manus med 

verklighetsbakgrund. Detta tema är viktigt för handlingen i såväl Thomas Graals bästa film som i En 

kärleksnatt vid Öresund, vilka båda byggs kring att kvinnor framställer påhittade berättelser som 

faktabaserade. I den senare filmen är falskheten även synlig i skildringen av förlaget, som låtsas 

använda en seriös kommitté för att hitta ”seklets sannroman” men som i själva verket låter 

Johansson sköta allt jobb. Bilden av korruption blir total av det faktum att inte ens han bryr sig 

om vilken bok som slutligen väljs: Min smekmånad vinner för att Gunnar är intresserad av Maud 

och inget annat.  

       Uppdelningen i denna film är inget centralt tema inom ramen för förlaget eller mellan olika 

genrer eller författare, utan mellan två manstyper/förläggare. I Vi tre debutera består uppdelningen 

i klasser och olika bakgrund, men också, som skildrats, i olika estetiska ideal och poesigenrer 

motsvarande olika poetideal - mer om det nedan. Dessutom handlar det om kontrasten mellan 

idén om konstens egenvärde och bokmarknadens praktik, sammanfattat i förläggarens ord: ”Den 

skira grönskan, den myllrande trafiken. Poesins värld, och realiteternas”.  

      Falskhetstemat i Vi tre debutera handlar inte om lögner eller avancerade bluffar i 

offentligheten, som i de andra filmerna. Om sådant alls kan sägas förekomma handlar det om 

Luddes anklagelser mot Lillebror för att han skriver om saker han inte förstår, samt möjligen om 

förlagets påstående att de ”inte vill ha några skandaler” fast det egentligen är vad de önskar mest 

av allt. Även den implicita kritiken mot förlagets rikedom och villkor (hur gott om tid Ludde 

föreställer sig att de har), samt det faktum att man uppenbart marknadsför personer snarare än 

litteratur, kan ses som en del i denna bild av falskhet.  

     Vi tre debutera är för övrigt den enda filmen där ett visst strategiskt tänkande från författarna 

inte är ett framträdande drag. Den är ju också, som nämnts, den allvarligaste filmen. Går 
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strategitänkande inte att skildra utan att det blir lite löjligt? Antingen så att den som sysslar med 

det blir löjlig, eller att systemet som skapat behovet av sådant blir löjligt?  

      De två filmerna från 2000-talet har i en mening båda en mörk bild av det litterära systemet. I 

båda fallen drivs bokbranschen av giriga, skrupelfria och självgoda förläggare som sätter 

villkoren. Samtidigt är det två helt olika bilder av branschen som ges. I Känd från TV har vi sett en 

bokbransch som bara låtsas ha något eget men som egentligen drivs av samma fixering vid en 

viss framgångsbild som TV-mediet. Det litterära systemet här är integrerat med en allmän 

”celebritetskultur” där författare samsas och konkurrerar med andra typer av kändisar. Det 

viktiga är att synas i TV, och att skriva en bok är ett av flera sätt att uppnå detta. I Kärlek Deluxe 

ser vi motsatsen – allt som kan anklagas för att vara ytligt föraktas offentligt, de ”fina” och 

seriösa sammanhangen har all makt. Protagonisten är en etablerad författare som är framgångsrik 

inom sin genre men som vill in på en annan litterär arena och få andra typer av kulturellt kapital. 

Den skildrar också några andra författare som redan är verksamma på den arenan. Här skildras 

alltså både litterär celebritetskultur, andra litterära kulturer och relationerna däremellan. Samtidigt 

präglas också denna bild av bokbranschen av falskhet, personfixering och lismande.  

       Tydliggörandet av uppdelningen och av systemets falskhet smälter i dessa narrativ samman. I 

båda filmerna förhandlas och problematiseras klichéer kring ”högt”/”fint”/”smalt” respektive 

”lågt”/”fult”/”brett”, i båda fall genom en dramaturgi byggd kring lögn, dubbelspel och det 

klassiska Pygmalion-elementet att träna upp någon till något ”fint”. Båda berättelserna tematiserar 

också relationen mellan författarnas privatliv och offentliga liv som en del i bilden av ett liv 

framför och ett liv bakom en fasad.  

    Vissa av författarna skildras, på olika sätt, som offer för en cynisk, pengahungrig bransch – alltså 

tragiska hjältar i någon mening, även om de (möjligen med undantag från Lo och Ludde) inte 

lever i tragiska modus. Framför allt Ralf framstår som en från början ärlig människa som 

korrumperats av ett falskt system och blivit bitter och cynisk. Selma råkar visserligen illa ut i 

recensionerna, men hennes statusjakt blir inte löjlig på samma sätt som till exempel Ralfs till en 

början är, när han är utanför systemet och drömmer om fester och kändisskap. Selma har ju 

redan ett visst kapital: kändisskap och ekonomiskt sådant – hon vill bara växla in det. Samtidigt är 

Selma väldigt osäker på sig själv och, till skillnad från Ralf, till synes fullkomligt okunnig om de 

system hon verkar i. Hon förstår till exempel, av allt att döma, inte skillnaden på olika litterära 

ambitioner, och varför inte hennes pockets står i människors ”finhylla” trots att människor gillar 

dem för stunden. Till skillnad från Lo, till exempel, smälter Selma verkligen inte in på de ”fina” 

festerna när hon är sig själv – hon är låst på sin plats i systemet. Just detta är det sätt på vilket 
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uppdelningstemat skildras i Kärlek Deluxe. Här går dikotomin inte mellan känd eller okänd, eller 

för den delen mellan ”tramsig” TV och ”knivskarpa” böcker - den går mellan ”högt och lågt” 

inom litteraturen.  

     I Kärlek Deluxe syns denna tudelning i allt möjligt, från det stora till det lilla: i scener, kapitel, 

filmen som helhet, scenografi, musik och referenser. Mot Brittas finlitteratur står Selmas chick lit; 

mot ensamhet i stugan står fest i stan; mot mingel med Dagermansällskapet står en spelning på 

Rocks; mot Nils matfobier står Johns grillkunskaper; Selma läser en bok på spa när hennes 

vänner läser damtidningar, och så vidare. På samma sätt som Selmas potentiella kärlekspartners 

Nils och John representerar dessa olika typer av kapital, finns också motsvarande professionella 

partners. Britta/Hans på ena sidan motsvaras på den andra av Katharina. Om Britta formar 

Selma i samma riktning som Nils, formar Katharina henne i samma riktning som John. Allt kan 

delas in i två grupper, allt passar i en ”dualistisk struktur”. Och ändå inte – för Kärlek Deluxe är 

också ett narrativ som är noga med att fästa uppmärksamhet på det som bryter mönstret, 

detaljerna som stör. Britta och Hans slår vad om en trisslott. Nils gillar Kiss och köper 

sprutgrädde när han vill be om ursäkt för att han varit ”en sprätthök”. John hänger på Kungliga 

Biblioteket och Selmas ena kompis gillar konst. Det finns mängder av sådana små motsägelser, 

detaljer som tycks peka på en större komplexitet under ytan än ovanför den, varav den mest 

betydelsefulla kan vara de spridda antydningarna om Nils eventuella arbetarbakgrund. Dessa ryms 

i sådant som hans uttalande vid middagen med Selmas kompisar att han just nu skriver på ett 

familjedrama ”mellan två män ur arbetarklassen” i kombination, möjligen, med soldatnamnet 

Tapper, som en subtil referens till Selmas lögn om ”vallonflickan och soldatpojken”. 

     Falskhetstemat här handlar alltså inte bara om att Selma - och Britta - förställer sig för att leva 

upp till en norm, utan om att filmerna komplicerar bilden av vattentät dualism samtidigt som den 

målar upp den. Paradoxerna, glidningarna, de motsägelsefulla detaljerna – allt är inte så svartvitt 

som det ser ut på ytan, är den sammanlagda bilden. Så även i Känd från TV där ”den ytliga 

kändisen” Alexander i slutet håller ett avancerat sociologiskt föredrag medan den ”seriöse 

författaren” Ralf skålar i champagne med sin nya älskarinna för sin lyckade bluff.  

      Det litterära systemet skildras sammantaget, för författarnas del, som en värld de måste 

navigera i med strategier och falskspel, men samtidigt en värld där deras ”sanning” kan komma 

till uttryck till slut. I de filmer som innehåller flera författare finns exempel på såväl kollegialitet 

som solidaritet – men varvat med misstro, konkurrens och smutskastning. Det är ett system som 

ställer författarna mot varandra och där de både genom och trots dess villkor kan finna varandra 

på slutet.  
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6.3 Relationsfilm och författarfilm – genregrepp och konventioner 

 

Samtliga filmer i den här uppsatsen är att betrakta som romantiska komedier, eller 

kärleks/relationsfilmer med mer eller mindre komiska inslag. Kärleksrelationer spelar en central 

roll som motor i handlingen och som spelplats för olika moraliska dilemman och personlig 

utveckling för huvudpersonerna. Tron på den romantiska kärleken beskrivs av Marklund som en 

”grundläggande ideologi” i relationsfilmer.249 Neale och Krutnik menar att, i sådana filmer, 

”heterosexuell kärlek fungerar som en ’magisk’ kraft, eftersom den trotsar förnuft och inte kan 

ifrågasättas; den fungerar som […] ett ’övernaturligt’ medel genom vilket berättelsens upplösning 

kan uppnås trots stundtals överväldigande odds.”250 Denna grund är gemensam för 

relationskomedier och relationsdramer, som också ofta har liknande tematik. Men det finns också 

avgörande skillnader: framför allt, menar Marklund, skiljer sig filmerna åt genom sitt förhållningssätt 

till dessa teman. ”Filmerna tillhör olika modus, söker uppnå olika stämningar. En relationskomedi 

söker efter situationens komiska innehåll, ett relationsdrama lyfter fram något tragiskt eller 

melodramatiskt.”251 Komedier kan också, menar Marklund med stöd av Grodal, betraktas som en 

delvis ”parasitär genre”. Med detta menas att komedin ”utgår från strukturer som redan är kända från 

andra genrer för att sedan (an)vända dem till komiska poänger”.252 Relationsdramer och relationskomedier 

är ändå intressanta att analysera just som helhet, som gruppen ”relationsfilmer”, eftersom deras 

olika sätt att hantera vissa företeelser ger olika perspektiv på dessa och därmed av ”samtidens 

inställning till mänskliga relationers problem och glädjeämnen”.253              

      Dessutom förekommer, i samtliga filmer i den här uppsatsen liksom i relationsfilmer i 

allmänhet, inte sällan både överlappningar, gråzoner och variationer i modus inom en och samma 

film. ”Komiska parenteser” i allvarliga filmer liksom ”allvarliga parenteser” i övervägande 

komiska är regel, inte undantag. ”Relationsfilmer är beroende av små skiftningar i tonfall – 

avståndet mellan olika modus är sällan långt och åskådaren kan lätt hamna i osäkerhet om hur 

situationerna bör uppfattas.”254 

     I relationsfilmer är det vanligt att i början fastslå problem, lögner eller missnöje i en 

existerande relation, alternativt visa hur en relation tar slut. I andra fall börjar huvudkaraktären 

																																																								
249 Marklund, 2004, s 102. 
250	Neale och Krutnik, 1990, s 145. 	
251 Marklund, 2004, s 92. 
252 Grodal, 1997, s 176. 
253 Marklund, 2004, s 92. 
254 Marklund, 2004, s 105. 
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som kärlekstörstande singel. Thomas Graal är ungkarl när filmen börjar, Maud en romantiskt 

sinnad singeltjej som bor med en annan dito. De tre ungdomarna i Vi tre debutera är också 

samtliga singlar – Lo dock nyss kommen ur ett passionerat men olyckligt förhållande. Både Känd 

från TV och Kärlek Deluxe börjar med en scen som visar hur en relation tar slut, en annan person 

tar ett initiativ till samtal, och protagonisten blir antingen lämnad (Selma) eller tvingas erkänna att 

hen vill lämna någon (Alexander). Selma kastas sedan direkt in i nya relationer till först John, 

sedan Nils och därefter båda, och Alexander talar med sin terapeut om sina relationsproblem för 

att strax därefter möta Åsa.  

        Inte sällan är det redan tidigt i relationsfilmer uppenbart för åskådaren vilka de kommande 

paren ska komma att bli – ett grepp Marklund kallar för ”osynliga par”.255 För att - eventuellt - 

uppnå en faktisk parbildning behöver karaktärerna dock först gå igenom den rad av 

förvecklingar, missförstånd, lögner, gräl och uppgörelser som utgör filmens handling.  

      I de filmer som analyseras i den här uppsatsen utspelas denna handling inom ramen för ett 

litterärt system. Berättelserna skildrar författares vardag, ideal, drömmar och arbete, och också 

det litterära systemet i stort. De är både relationsfilmer och författarfilmer samtidigt, där det förra 

är en samling genrekonventioner och det senare en uppsättning teman, troper och konventioner 

gällande, till exempel, konflikters och samtals konkreta innehåll. För att relationsfilmens 

konventioner ska kunna fungera och bygga en filmhandling spelar vanligen inte sådana specifika 

saker så stor roll, menar Marklund. ”För själva konflikten och dess funktion i berättandet spelar 

det mindre roll vad meningsskiljaktigheterna handlar om. Däremot är det av stor tematisk och 

ideologisk betydelse.”256  

        För den som vill sätta ljus på sådant som författarroller och värderingar kring det litterära 

systemet är innehållet i samtal, där dessa saker avhandlas, alltså självklart av intresse. 

Relationsfilmens konventioner blir från det perspektivet inte bara något som möjliggörs av, utan 

också och framför allt något som möjliggör dessa diskussioner.  

        Både gällande de två äldsta filmerna, Thomas Graals bästa film samt En kärleksnatt vid Öresund, 

och de två nyaste, Känd från TV respektive Kärlek Deluxe, kan man säga att förlagsbranschen, dess 

aktörer och intressenter och olika steg i utgivningsprocessen används som motorer och 

hållpunkter i den klassiska romantiska komedins dramaturgi. I mittenfilmen, Vi tre debutera, 

handlar det snarare om ett romantiskt drama i ett mer allvarligt modus. 

																																																								
255 Marklund, 2004, s 94. 
256 Marklund, 2004, s 95. 
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       Det som sker inom det litterära systemet flyter i samtliga filmer ihop med 

relationsprocesserna på olika sätt. Känslor, passioner och hemligheter finns både på ett 

professionellt plan och på ett privat samtidigt, och vänner, fiender och älskare kan alla i någon 

bemärkelse samtidigt vara kollegor, affärspartners eller konkurrenter. Eftersom författarskapen 

och andra delar i de litterära systemen i filmerna vävs ihop med kärlekshistorierna, blir även deras 

grundscener och miljöer arenor för starka känslor. Även lögner har dimensioner av både 

professionell och privat natur, vilka samverkar till att skapa komplicerade situationer. 

       Att Ralf i Känd från TV drar in Alexander i bluffen beror på Alexanders sociala kapital i form 

av kändisskap. Detta växlas genom bluffen in i kulturellt kapital. Att Åsa inleder en relation med 

Alexander beror på detta kulturella kapital hon tror att han har som författare, men inte vet att 

han fått via Ralf. Att Alexander genom dessa två personer ”dras in i” handlingen beror alltså först 

på hans offentliga roll. Att Alexander går med på att låtsas ha skrivit boken, och inte heller 

avslöjar lögnen för Åsa på ett tidigt stadium, är däremot en konsekvens av hans intensiva längtan 

efter relationer i kombination med oförmåga att säga nej och konflikträdsla.  

        Av dessa korsande privata och professionella drivkrafter vävs en handling där professionella 

drivkrafter är tätt kopplade till personliga. En privat förtroendekris är samtidigt ett avslöjande av 

en hycklande bokbransch och en sågning av kändisfixeringens konsekvenser. Varje vändning i 

handlingen är personlig för de inblandade, men representerar också en kamp på den kulturella 

arenan om vad som är äkta och vad som har ett värde. Just denna kamp och vad den kan 

innebära för såväl karaktärernas kärleks- och vänskapsrelationer som för de värderingar och den 

sensmoral filmerna förmedlar har diskuterats ganska grundligt i analyskapitlen. Särskilt gäller det 

de filmer där det förekommer mer än en författare, alltså Vi tre debutera samt Kärlek Deluxe. Båda 

innehåller vardera tre författare som i någon bemärkelse har ett triangeldrama, men som också 

används som ”resliga stora och djupa representanter” (Ahlberg) för olika livssyner eller 

”stridande huvudpersoner” (Marklund). ”I berättelser fungerar meningsskiljaktigheter både som 

motiv till söndring och som underlag för kraftmätning.” menar Marklund, och: ”I karaktärisering 

förtydligar de inte bara enskilda personlighetsdrag utan även karaktärers relation till varandra.”257  

    Konflikterna i filmerna har ett tydligt grundtema som handlar om att karaktärerna 

representerar den ena eller andra sidan i en konflikt kring litteratur- eller kultursyn. Det kan 

handla om olika konstnärsideal, olika förläggartypers åsikter eller olika syn på genrer. De 

ideologiska dimensionerna kopplade till konstnärsideal följer med på köpet, även i de fall 

konfliktämnena på ytan handlar om något annat – som Lillebrors studentmössa eller Nils 
																																																								
257 Marklund, 2004, s 97. 
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oförmåga att grilla. Det förekommer också diskussioner om familjeliv kontra frihet, ett ämne som 

tangerar idén om autonomi. I relationsfilmer är det vanligt att det ”förs diskussioner om 

lämpligheten i att skaffa barn och hus, om nödvändigheten att gifta sig, etc. Dessa frågor kan 

anknyta till spörsmål om arbete och karriär. Här tydliggörs – och ifrågasätts – hur familj, kärlek 

och arbete prioriteras. Många gånger går meningsskiljaktigheterna som nämnts att föra tillbaka till 

ett motsatsförhållande mellan ansvar och personlig frihet, ett motsatsförhållande som för övrigt 

kan vara blott skenbart”.258 Frihetstemat återfinns i Vi tre debutera, där Ludde sliter sig loss från 

tanken på ett fast förhållande för att satsa på skrivandet, medan Alexander i Känd från TV gör allt 

för att undertrycka sin egentliga drivkraft - att skaffa just fru och familj - för att försöka motsvara 

Åsas bild av honom. När det gäller författare på film kan denna konfliktyta, som North visat, bli 

extra komplicerat då dels frihetsmytens specifika koppling till författarrollen är så stark historiskt, 

och dels då det faktiskt finns två olika, motsatta, myter: den om autonomin som nödvändig och 

den om partnern som en musa som stöttar geniet och får kreativiteten att blomstra.   

      I just Känd från TV handlar det faktum att Åsa tror att Alexander är emot kärnfamiljen därtill 

inte om hans författarroll som sådan, utan om teorin i Ralfs bok. När Åsa och Alexander samtalar 

om sin möjliga framtid tillsammans, diskuteras familjelivet framför allt utifrån bokens premisser – 

något som skapar en distanserad och ideologisk diskussion om något mycket intimt. Samtidigt 

gör det också därmed verket personligt genom den makt det ges. 

      I samtliga filmer hänger författarnas roller i de system som skildras samman med deras 

relationer och sökande efter en partner. De är på väg mot relationsfilmens traditionella 

avslutande parbildning, samtidigt som de också söker sina platser på det kulturella fältet. Förlopp 

sätts i samtliga fall igång där huvudkaraktärerna både dras in i relationer – vänskaps- och kärleks- 

såväl som yrkesdito – och i händelser i den litterära världen. Tre av filmerna handlar om 

debutanter, alltså människor som utifrån vill ta sig in i det litterära systemet. Maud från 1931 är i 

början av filmen helt utanför systemet och med en naiv blick på det, men leds in av den 

världsvana Viola som uppmanar henne att försöka vinna romantävlingen. I Vi tre debutera får de 

tre unga poeterna vackert finna sig i förläggarnas antologiupplägg, även om de lyckas förhandla 

upp arvodet något. Ralf i Känd från TV har försökt få sin bok publicerad i många år och har gjort 

en riktig analys av varför det inte fungerat. Sedan skapar det problem för Alexander, som blir just 

det maktlösa, eller kämpande, objekt i förlagets händer som författarna delvis skildrades som i de 

tidigare filmerna.    

																																																								
258 Marklund, 2004, s 98. 
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         De övriga två filmerna, med nästan hundra års mellanrum, handlar om etablerade författare. 

Thomas från 1917 och Selma från 2014 är båda redan inne i systemet vid filmernas början. Ändå 

är de inte i harmoni med sina processer eller med sin omgivning. Thomas Graal är en 

framgångsrik och förmögen man, men lider av svår skrivkramp. Han är visserligen en stjärna 

inför sina nära kollegor, men tas av filmen ned på jorden och blir löjlig med komiska medel – 

åskådarens identifikation bryts konstant för att kunna skratta åt hans krumbukter. Selma Trastell 

är också framgångsrik, men skildras som en outsider. Hon tas dock inte, som Thomas Graal, ned 

med komiska medel - även om det förekommer scener där hon förnedras och tappar kontrollen. 

Istället trycks Selma ned med medel som närmast kan betecknas som melodramatiska. När hon 

blir deprimerad framstår det som sorgligt. När hon blir illa behandlad kvarstår tittarens 

identifikation med henne och ”inser” samtidigt, möjligen, hennes ”moraliska värde”.259  

       Här kan en iakttagelse göras. Kärlekshistorier på film innehåller i allmänhet ofta traditionella 

könsroller och genuspräglade konventioner av olika slag. Också vissa författarideal går att 

analysera i de termerna – även, som visats, på film. 260 I den här uppsatsen, där filmer som tillhör 

både gruppen relationsfilmer och gruppen författarfilmer studeras, hade självklart 

genusperspektiv kunnat tillämpas i betydligt högre grad än jag har gjort. Ändå går det, inte minst 

på grund av mitt medvetna urval som lett till ett nästan jämnt antal författare av vardera kön, att 

göra vissa iakttagelser på temat. En könsrelaterad konvention som Marklund noterar i 

relationsfilmer handlar om att kvinnor mycket mer sällan än män utsätts för det som kallas 

”komisk distansering”.261 Samma mönster går att se i biopics och i hög grad i sådana om 

författare, menar Sonia Haiduc (s 52), och hänvisar till biopicforskaren Dennis Binghams 

sammanfattning: ”films about men have gone from celebratory to warts-and-all to investigatory 

to postmodern and parodic. Biopics of women, on the other hand, are weighed down by myths 

of suffering, victimization, and failure perpetuated by a culture whose films reveal an acute fear of 

women in the public realm”.262 

      Marklunds teori om motsvarande skiljelinje gällande just relationsfilmer är, som nämndes i 

analysen av Thomas Graals bästa film, att, ”den jämställda position som kvinnor på många områden 

har uppnått, möjligen [är] alltför nyligen vunnen för att den ens på skämt ska kunna ifrågasättas. 

Däremot är mannen och mannens traditionella roll i samhället och i parförhållanden tacksamma 

offer för humor”. ”I relationskomedier syns därför”, fortsätter han, ”hur män i högre grad 

																																																								
259 Williams, 1998, s 58. 
260 Se t ex Harris, Norths och Haiducs studier i The Writer on Film. 
261 Marklund, 2004, s 98.	
262 Bingham, Dennis: Whose Lives Are They Anyway? The Biopic as Contemporary Film Genre. New Jersey, Rutgers UP, 2010. s 10. 
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underträffar omgivningens förväntningar, medan kvinnor i högre utsträckning överträffar 

dem.”263  Jag menar att detta stämmer på det undersökta materialet. Man kan hävda att de roller 

som spelas av kvinnor, såväl författare som andra, inte alls förlöjligas på samma sätt som de roller 

som spelas av män. Thomas Graal är en fysisk clown, och kan kosta på sig att vara det, samtidigt 

som han är förste älskare. Charlie Ohlsson, Johansson och de gamla professorerna i kommittén i 

En Kärleksnatt vid Öresund är alla löjliga, på olika sätt. Lillebror i Vi tre debutera förnedras i 

dansscenen och hans far blir direkt komisk i sin konservativa ilska. Alexanders konflikträdsla i 

Känd från TV får honom till en början att framstå som patetisk. Och Nils i Kärlek Deluxe 

framställs som överspänd, pretentiös och – inte minst – asexuell.  

      Kvinnorna framställs tvärtom oftast som handlingskraftiga och kavata. Från den förrymda 

Bessie till självförsörjande unga damer som Maud, Viola och Lo, via den intellektuella Åsa till 

framgångsrika Selma och mäktiga Britta är de personer som noga håller rågången mot 

filmstereotyper som det osjälvständiga våpet. De olika tider de lever i påverkar självklart deras 

värderingar och valmöjligheter, men genomgående kan konstateras att de inte förlöjligas av 

filmerna, inte blir fysiskt komiska, och inte förnedras så att identifikation omöjliggörs.  

        Dessa skillnader handlar om idéer och klichéer om manligt och kvinnligt, men de får också, 

menar jag, en extra dimension i relation till just författarroller och myter kring det litterära 

systemet. De roller som görs löjliga existerar ju nämligen inte bara i egenskap av män, utan 

representerar också idéer och ideal. När Thomas Graal krumbuktar sig och snubblar är det inte 

bara ”en man” som gör det – det är en geniförklarad författare. Att driva med ett sådant ideal, 

bara tio år efter den bombastiska genihyllningen Shakespeare writing Julius Caesar, kan ses som ett 

tidigt exempel på lättsam kritik mot det. I de senare filmerna gäller komiken sådant som 

uppburna manliga professorer och världsfrånvända diktare. Kvinnorna och det de står för backas 

istället upp: idéer om unga fria författarinnor, författarhustrur eller populärlitterära kändisar hyllas 

av filmerna - och de är nästan alltid kvinnor. Undantaget är givetvis Ludde i Vi tre debutera – ett 

viktigt undantag. Han konsekreras av handlingen i sin roll som arbetarförfattare och 

samhällsskildrare – något som dock sker på bekostnad av en annan ung man.  

        De gånger sådant som förknippas med kvinnornas genrer förlöjligas av filmhandlingarna 

kan två saker noteras. För det första är det medelålders, aldrig unga, kvinnor som blir de löjliga. 

För det andra handlar det, med undantag för Britta, om förläggare och inte författare. Såväl i 

Känd från TV som i Kärlek Deluxe finns stenhårda och oerhört giriga affärskvinnor på förlagen, 

																																																								
263 Marklund, 2004, s 98. 
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vilka kan sägas representera de negativa myterna och nidbilderna kring populärlitteratur. Den 

aspekt som handlar om att tjäna pengar dras på så sätt bort från författarna.  

          Trots att det är Selma som tjänar pengarna, är det Katharina som framställs som girig. 

Hon, liksom samhällssystemet och förläggarna i Känd från TV, bär också upp nidbilden ”ytlighet”. 

Varken Selma, Alexander eller Ralf framstår som att de egentligen bryr sig om kändisskap eller 

pengar – de vill bara få ägna sig åt sina yrken. 

     Det faktum att dessa nidbilder i form av kvinnor bara förekommer i filmerna från 2000-talet, 

ger möjligen Marklund rätt även här: det kan ligga något i att det först på senare år ansetts möjligt 

att förlöjliga kvinnor på film på detta sätt, och att detta hänger samman med en i verkligheten 

förbättrad position. I det här fallet i förlagsbranschen. Det går självklart också att här göra 

kopplingen till att den sista filmen, Kärlek Deluxe, är den enda film i urvalet som skrivits av, den 

enda som regisserats av och den enda som producerats av en kvinna. Mönster och troper rörande 

genus i författarfilmer är givetvis, ur ett produktionsperspektiv, lika starkt kopplade till strukturer 

i filmbranschen som i det litterära systemet. 

     Ett annan genusrelaterat, men inte på samma sätt genusuppdelat, mönster som kan noteras i 

filmerna handlar om skildringar av de kreativa processerna. Som vi har sett finns i dessa filmer 

inte bara den klassiska bilden av ensamma sådana: skrivscener används också för att i indirekt 

mening skildra relationer, genom att flera personer ibland befinner sig i rum där det skrivs. I 

harmoni och gemenskap i exemplet Maud och Viola, som under vänskapligt gnabb får fram 

slutscenen till Min smekmånad. Också Ralf och Alexander har ett väloljat samarbete: inte med 

själva skrivandet, men med att mejsla fram ”författaren Alexander”. När de åker ut till en stuga 

där Ralf ska lära Alexander allt om flockteorin i De instängda, är de båda intensivt koncentrerade 

och fyller sina roller i upplägget. Som kontrast till dessa dynamiska duos framstår de scener där 

två personer av motsatt kön ska försöka skriva – tillsammans eller var för sig – i samma rum. När 

Bessie ska ta diktamen av Thomas Graal dröjer det inte länge förrän han helt tappar 

behärskningen av upphetsning, råkar sätta eld på manuset och skrämmer iväg henne. Ludde kan 

knappt tänka tanken på att ”parkera” sig vid Los sekretär utan att känna sig kvävd.      

       Skräckexemplet är ändå när Nils och Selma båda ska försöka skriva samtidigt, i samma rum, i 

Brittas stuga. Denna scen präglas, som visades i analysen, av dels Selmas ångest och skrivkramp, 

vilken bara förvärras när Nils anländer. Dels präglas scenen av den fundamentala ojämlikhet som 

uppstår av att Nils tvärtom jobbar på i bra takt. I filmer om författare kan, menar Netzow, 

rummet där skrivakten sker användas som ett sätt att gestalta en hjärna, och det som händer 
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därinne kan ses som en gestaltning av författarens tankar och sinnestillstånd.264 I det här fallet har 

Selma låst sig genom sin orealistiska förväntan om att kunna byta personlighet: spelet fungerade i 

offentligheten men inte framför ordbehandlaren. Skrivkrampen som var hemsk redan i ensamhet 

blir ett slags tortyr när den dessutom får en social dimension: när Selma inte bara kan stirra på det 

vita papperet utan istället måste låtsas skriva för att inte Nils ska se igenom henne. Att en parallell 

till denna scen går att se i galenskapsskildringen/skrivscenen The Shining blir en stark kontrast till 

Nils harmoniska skrivmaskinsknatter i flödande ljus, vilken anknyter till helt andra 

skrivscenskonventioner.265 Genomgående är alltså de sociala skrivskildringarna i filmerna 

harmoniska när de utövas av två personer av samma kön, men dysfunktionella när det handlar 

om personer av olika kön. ”Författarhjärnan”, gestaltad som rum enligt Netzows metafor, 

behöver alltså i dessa filmer inte följa autonomimyten och föredra ensamhet.266 Däremot fungerar 

den bäst enkönad.  

      Den enda konstellation som i någon mening bryter detta mönster utgörs av Hans och Britta. 

De skriver visserligen inte tillsammans, men är uppenbarligen gamla bekanta, har nu en författar-

förläggar-relation och tycks umgås mycket. Eftersom de är lite äldre än övriga centrala karaktärer 

kräver inte genrekonventionerna att de ska ut på partnerjakt, och deras relation tycks sakna såväl 

drama som större överraskningar. Samtidigt går det att hävda att, även om det inte görs någon 

stor sak av det, filmen på flera sätt antyder att de är mer än vänner. 

      Kreativa processer skildras i filmerna också på andra sätt än genom konkreta skrivscener. 

Även det grepp Netzow kallar ”skrivande utan skrivande” är tydligt skönjbart i flera av dem, och 

tjänar till att visa hur författaren/na samlar näring, det vill säga använder sådant som sker under 

handlingen för att i slutet knyta ihop det i en bok. Thomas Graal iakttar Bessie, Selma iakttar 

John, och Ralf iakttar allt omkring sig på ett sätt som antyder att de snickrar på nya 

”handlingsbyggnader” med ”vardagens smulor” som material.267  

       I Vi tre debutera beskriver ungdomarna sina skrivprocesser i monologer, vilka blir en del i 

presentationerna av dem. Skrivscenerna tjänar slutligen också till att avslöja författarnas mindre 

smickrande scener: Thomas Graals obehärskade sätt ligger i öppen dager, och i skildringen av 

Selmas plågsamma skrivkramp ser vi inte bara hennes obekväma förhållande till Nils, utan också 

hennes lögner och självbedrägeri. 

 

																																																								
264 Netzow, 2005, s 36. 
265 Buchanan, 2013, s 11. 
266 Något som också tematiserats på film, se t ex Haiduc, 2013, s 60.	
267 Netzow, 2005, s 13, min översättning. (se även not 152). 
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      Nära filmernas slut sker i samtliga fall en urladdning av något slag, ett avgörande där 

sanningen avslöjas och pekar mot slutet och upplösningen. I analyskapitlen har jag talat om dem 

som avslöjandescener. Typiskt handlar de här scenerna i relationsfilmer främst om otrohet, men 

som jag visat tycks de vara en konvention även i författarfilmer. I de äldre filmerna handlar det 

om manus sanningshalter, i Känd från TV om författaridentiteter, och i Kärlek Deluxe om både 

och. Dessa scener är avgörande som förlösare av uppbyggda energier och lögner på såväl det 

privata som det professionella planet.268 I En kärleksnatt vid Öresund har flera personer ljugit för 

varandra på olika sätt. Att Gunnar inte är ett stadsbud får Maud reda på efter att de varit gifta ett 

tag, och att han räddade hennes liv inte förrän i sista scenen. I den scen då Charlie Ohlsson 

skäller ut Maud för att hennes bok inte är verklighetsbaserad, får han dock samtidigt – via fotot – 

reda på att hon har gift sig med hans egen son. Den upptrappade utskällning som följer blandar 

därför yrkesrelaterade och relationsrelaterade faktorer. I de senare filmerna utspelar sig 

avslöjandescenen ”inför andra personer, inför en offentlighet, vilket bidrar till pinsamheten och 

skammen”.269 

     I Känd från TV är denna offentlighet dels TV:s osynliga jättepublik, dels den mindre krets som 

sitter i studion. I Kärlek Deluxe inleds scenen med vad som kan tolkas som en blinkning till en 

stark konvention i romantiskt drama: John tränger sig in på releasefesten för Musikern, dit Britta 

och Hans inbjudit en finkulturell publik för att möta ”den nya Selma Trastell”. Han tvingar sig 

fram till podiet där de står, som till ett altare – som för att stoppa ett bröllop. I det här fallet 

mellan Selma och finkulturen.  

     I och med de explosioner av information som avslöjandescenerna innebär – i dessa filmer 

såväl privat som professionellt – blir ”den latenta konflikten […] ett öppet sår, det är dags att 

förklara, gräla, tiga, be om förlåtelse, skiljas åt.”270 Så sker också i Känd från TV och Kärlek Deluxe. 

Alexander jagar Åsa, som lämnat honom efter avslöjandet, och Selma jagar John. Ingen av dem 

får något svar, och det går en tid. Under denna tid hinner både Alexander och Selma skriva saker 

som är mer sanna, mer motsvarar deras eget ”hjärta” – och via dessa slutliga texter vinner de 

sedan åter sina älskade. ”Traditionella relationskomedier plägar sluta vid det romantiska mötets 

fullbordan: förlovning, giftermål eller liknande”271, som Marklund noterar – och i de filmer som 

analyserats i den här uppsatsen spelar böcker och manus avgörande roller på vägen dit. Thomas 

Graal blir lurad av Bessies historia, men tar sedan genom att skriva om den till filmmanus tillbaka 
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269 Ibid, s 97. 
270 Ibid, 2004, s 96. 
271	Ibid, s 102.	
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initiativet och når sitt mål – att gifta sig med henne. Maud i En kärleksnatt vid Öresund förvandlar 

sina romantiska fantasier till ett romanmanus som först leder till en hel del trassel, men sedan till 

att hon får den man hon önskade. Ludde, Lo och Lillebror i Vi tre debutera lär känna varandra 

som följd av sina manus. Både Alexander och Ralf i Känd från TV träffar nya flickvänner som 

följd av utgivning och marknadsföring av De instängda, och Selma i Kärlek Deluxe träffar både 

John och Nils som följd av utgivningen av Kärlek med förhinder – John på releasefesten, Nils 

genom Britta efter att hon sågat den. Sedan skriver Selma först Musikern, därefter Kärlek Deluxe 

baserat på förhållandet med John.  

       I nästan samtliga de analyserade filmerna behöver författarna relationer för att må bra, och 

relationer är alltså kopplat till skrivande genom såväl tematik som gemensam drivkraft. 

Skrivkramp – hela vägen från Thomas Graal till Selma Trastell – handlar delvis om 

relationsproblem. Att ha ”problem med sista kapitlet” – från Maud till Selma – handlar om att 

inte ha fått rätt man än. Också Alexander, Åsa och Ralf hittar till slut rätt relationer, och kan 

därmed gå vidare från sina låsta, kämpande, utsatta positioner i det litterära systemet.  

       Slutet i Vi tre debutera är undantaget – det är inte så entydigt, ens på parbildningsfronten. Lo 

får inte den man hon drömde om, så mycket står klart – Ludde vill göra sig fri från relationer, fast 

det gör ont. Men denna film slutar ändå med något som kan tolkas som parbildning mellan Lo 

och Lillebror. Lillebrors ”bottenfrusna” liv och Los kärlekstörst, samma drivkrafter som utlöste 

deras respektive skrivande, ledde dem också i slutändan till varandra. Framför allt tillhör Vi tre 

debutera ett annat, allvarligare modus än övriga, och innehåller betydligt mer av det som kan kallas 

melodramatiska element. Medan komediers energi generellt strävar efter att lösa problem och 

därmed vill att älskande ska få varandra, driver melodramatiska element dem snarare isär.272 Man 

skulle kunna hävda att detta också, om än på en annan nivå, kan appliceras på Selmas och Nils 

dysfunktionella relation. De lever båda i en komedi, men Nils tillhör egentligen, liksom hans 

böcker, ett annat modus. Han fungerar delvis som en karaktär ur ett drama, placerad i en komedi: 

hans energi platsar inte. De hinder som finns mellan honom och Selma, och mellan honom och 

världsbygget, kan därför inte övervinnas. 

 

       Som visats i analyserna är filmgenreelement och modus i de här filmerna också på flera sätt 

kopplade till de litteraturgenrer författarna är verksamma inom. Thomas Graals bästa film handlar 

om en filmmanusförfattare och ett filmmanus – Den lilla äventyrerskan. Den romantiska komedin 

																																																								
272	Neale och Krutnik, 2002 (1990), s 138 f. (se även not 156). 
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En Kärleksnatt vid Öresund handlar om en kärleksroman, Min smekmånad, och dess romantiskt 

sinnade författare. Det romantiska idédramat och generationsporträttet Vi tre debutera kretsar 

kring en tredelad poesiantologi med samma namn. I Känd från TV förekommer en olycklig kändis 

och en slug, strategisk författare, samt en kriminalroman kallad De instängda, en fortsättning vid 

namn Spelet, och ett föredrag om kändisskapets sociologi. I Kärlek Deluxe, en romantisk komedi 

som samtidigt för en avancerad idédiskussion om kulturella kretslopp och ideal mellan tre mycket 

olika författare, förekommer två chick lit-böcker: Kärlek med förhinder och Kärlek Deluxe, ett antal 

högstämda ”genrelösa” romaner: Musikern, Röd gelé och Lökringar samt en deckare, Död snö.  

       Även gällande genre går det att göra en genusrelaterad iakttagelse. Samtliga kvinnor i dessa 

filmer, utom Britta, skriver i någon mening romantik. Från Mauds romantiska äventyrsberättelse 

till Selmas ”sorglösa” chick lit, via Los trånande poesi, löper en konvention där en kvinnlig 

författare på vägen mot rätt man testar sig fram genom att skriva om kärlek. Andrew Higsons essä 

”Brit-lit biopics” handlar om konventioner gällande författarbiopics, men också dessa är ofta 

byggda kring – inte sällan efterkonstruerade – berättelser om författares kärleksliv. En 

genomgående konvention i dessa filmer är, menar Higson, att ”love is the fountainhead of the 

creative process”273. Författare i romantiska filmer förväntas skriva om sådant de upplever, det 

vill säga kärleksrelationer. Men i de filmer jag analyserat gäller detta alltså främst kvinnorna, 

menar jag. Männen skriver inte om romantik alls, åtminstone finns ingenting som tyder på det. 

Thomas Graal inspireras av Bessie och hennes historia, men det är henne han skriver om, i fiktiv 

version, inte om själva kärleken. I övrigt tycks de manliga författarna i olika bemärkelser ha 

ambitionen att skildra en yttre verklighet – Ludde krig och våld, Ralf sociologiska problem. Nils 

tycks ägna sig åt flera olika teman, men de referenser, jämförelser och brottstycken som 

förekommer pekar på komplicerade romaner med klassperspektiv som tema. Även om männen i 

filmerna i lika hög grad som kvinnorna ägnar sig åt kärlek och relationer, är det alltså inte något 

som avspeglas i deras verk.  

      Såväl Maud som Lo som Selma framställs i sina olika tider som självständiga unga 

singelkvinnor, och får därtill extra auktoritet genom författarrollen. Som Deborah Cartmell 

uttrycker det i sin studie av Jane Austen-adaptioner kan filmskapare enkelt ge sina hjältinnor 

eftersträvad auktoritet genom att förvandla dem till författare.274 Samtidigt används alltså denna 

																																																								
273 Higson, 2013, s 109-110. 
274 Cartmell, Deborah. ”Becoming Jane in screen adaptations of Austen’s fiction”. I The Writer on Film, Basingstoke 2013, s 161. 
”…give her heroines authority by putting the pen firmly into their hands”. 
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auktoritet och alla de idéer om kvinnlig styrka som läggs ned på dessa författarbilder, för att 

ytterligare förstärka bilden av kvinnors längtan efter romantik och ”den rätte”.275  

        Netzow menar, som nämndes i inledningen, att det finns ett mönster där fiktiva författare 

tenderar att förekomma i filmer vars genre motsvarar den de skriver i.276 Jag tror att det ligger 

mycket i det, men det finns i det undersökta materialet också exempel på motsatsen. Som visades 

ovan kan, i just filmer med flera författare, ett användande av en gestalt som skriver i en genre 

som inte stämmer med narrativets modus vara ett effektivt sätt att förlöjliga, kritisera eller 

problematisera det denna genre antas representera – som i fallet Nils. Samtidigt är det tydligt att 

författarrollerna, i kombination med böckerna som förekommer i handlingen, i många fall 

används för att förstärka budskapet i respektive huvudnarrativ. Särskilt centralt är detta i 

filmernas slutscener, där böcker skrivna eller utgivna under handlingens gång presenteras.  

     Netzows begrepp Spiegelung im Spiegelung tangerar, men fångar inte riktigt det jag avser: när ett 

verk inom handlingen blir som en version av den värld i vilken den existerar, och därmed också 

en metafor för denna. I studierna har jag kallat greppet mise en abyme, men jag har också använt 

det mer behändiga begreppet inomverk (i vilket fall det omgivande filmnarrativet ses som 

utomverk). Greppet används, menar jag, i flera av dessa filmer som ett sätt att samtidigt knyta 

ihop filmens budskap och att knyta ihop relationer. Allra tydligast blir detta i fallet Kärlek Deluxe. 

Selma anses ha gjort moraliskt fel mot John när hon använde hans historia i en bok; men hon kan 

läka detta genom en ny bok.  

       I fallet Känd från TV handlar det istället om att den samhällsanalys som från början 

presenterades i bokform, i slutet visar sig stämma. Den förklarar såväl de händelser i 

förlagsvärlden och offentligheten som skildrats som samtliga centrala karaktärers privatliv. En 

intressant trop, kopplad till denna speglings- och förstärkningseffekt, som också bör nämnas är 

namngivningen. I samtliga filmer i analysen, bortsett från Känd från TV, förekommer verk som 

antingen heter samma sak som filmen eller direkt syftar på den. Titeln Thomas Graals bästa film kan 

syfta på den film vi ser, men också på Den lilla äventyrerskan – mest sannolikt är det en medveten 

dubbeltydighet. En kärleksnatt vid Öresund visar sig i slutscenerna inte bara vara titeln på filmen, 

utan också namnet på sista kapitlet i Min smekmånad. Vi tre debutera är namnet på diktsamlingen i 

filmen med samma namn, och i Kärlek Deluxe skriver Selma slutligen en bok som heter just så. I 

Känd från TV används inte det här greppet på samma uppenbara sätt, och den egentliga 

protagonisten Alexander är inte heller den som skriver ”slutboken” (det gör ju Ralf och den heter 
																																																								
275 Det är självklart inte oväntat i relationsfilmer, men ett mönster som återkommer i fler genrer, vilket Sonia Haiduc visar i sin 
studie ’Here is the story of my career…’ (se denna).	
276 Netzow, 2005, s 9.	
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Spelet). Men om Alexanders föredrag som hålls i slutscenen hade en titel skulle det, utifrån det vi 

hör av det, mycket väl kunna heta just Känd från TV. Filmtiteln passar, på samma sätt som i de 

andra filmerna, ihop med ett i slutet presenterat verks budskap - med skillnaden att det i detta fall 

är ett föredrag istället för en bok.  

 

6.4 Sanningar, strider och spel 

 

Idéer om sanning har, som skisserades i kapitel 2, diskuterats i relation till författarroller så länge 

sådana funnits. Det handlar om, med Bo Bennich Björkmans ord, att författare förväntats ”säga 

de djupaste sanningarna om människan”277. Idealet är kopplat till idéer om budskap, om stil, om 

originalitet, och om inre och yttre betydelser av ordet sanning. Det handlar om diktens relation 

till verkligheten, diktens frihet och författares beteende – det finns snart sagt ingen aspekt av 

författares liv som inte diskuterats i dessa termer.  

      Sanning i bemärkelsen budskap, till att börja med, tematiseras i ett par av filmerna. I Vi tre 

debutera drömmer Ludde om att visa folk ”hur det verkligen är därute”, och i Känd från TV vill 

Ralf sprida en samhällsteori genom boken De instängda. Om Luddes budskap är ”sant” är en 

tolkningsfråga, då åskådaren inte själv ser något av det han talar om. Bara hans utsagor, i 

kombination med de ideal om den unge samhällsskildrarförfattaren han kan kopplas till, finns att 

tillgå. Det räcker dock ganska långt, och i hans fall är sanningens koppling till att skildra verkligheten 

upphöjd till ett uttalat ideal när han säger till Lo att han gillar henne för att hon är ”riktig”.  

      I Känd från TV blir Ralfs budskap ”sant” inför tittaren genom dramaturgiska grepp som 

voiceover och illustrerande scener. Samtidigt problematiseras författarens relation till sanning 

generellt: Ralfs mål är att sprida en sanning om samhället, men han använder sig av lögner för att 

uppnå det. Sanningens motsats lögn behöver alltså inte hindra att ett sant budskap når fram, 

tvärtom: å ena sidan helgar ändamålen medlen, å andra sidan kan en från början ärlig person 

genom kändissystemet bli falsk. Som diskuterades ovan kan man se det som att, i dessa filmer, 

falskhet och dubbelspel skildras som bärande delar i det litterära systemet. Självklart påverkar det 

bilden av författarnas roller i det, även om det – som här - inte rör sig om filmer om politiska 

samhällsskildrare. 

       Hur den offentliga bilden av en person samverkar med eller förvanskar det som finns bakom 

tematiseras framför allt i de senare filmerna. I Känd från TV används temat sanning/lögn/falskhet 

som dramatisk motor på det privata planet, samtidigt som det också har en offentlig dimension, 
																																																								
277 Bennich-Björkman, Bo, 1997, s 347. 
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representerad främst av TV-arenan. Sanningen och lögnen existerar alltså på flera plan: i nära 

relationer och samtidigt som kapital för en offentlig persona, vars trovärdighet bygger på dem. I 

och med att Alexanders och Åsas relation inleds som en direkt följd av att hon tror att han skrivit 

boken, finns djupa trådar mellan den offentliga lögnen och relationen. Även filmens motiv på ett 

övergripande plan rör mänskliga relationer, och temat sanning och lögn och dubbelspel lyfts här 

till en samhällsnivå där en kändis och författare lurar inte bara en partner utan också en stor 

mängd TV-tittare och potentiella läsare. TV-mediet och offentligheten, inklusive den litterära, blir 

en typ av relation, och förutsätter som alla sådana tillit. När denna bryts, måste relationen läkas 

och förklaringar till lögnen ges. Den litterära offentligheten blir ett passionerat fält där kärlek kan 

vändas i hat om något inte stämmer. I samtliga fem filmer förekommer någon typ av lögn som till 

slut spricker. Detta kan relateras till ett av relationsfilmens vanligaste teman: otrohet, ett tema 

som ”nästan osvikligt genererar handlingsförlopp med tydliga spänningsmoment och tacksamma 

variationsmöjligheter.”278 Denna konvention kan, har det visat sig, i relationsfilmer med författare 

lika gärna handla om till exempel en osann relation till ett manus, upphovspersoner, genrer eller 

identitet. Åtminstone i den bemärkelsen att den dramaturgiska konstruktionen av otrohet i hör 

grad liknar den för andra typer av lögner, dubbelspel – och svek. 

         Detta tematiseras i fyra av de fem filmerna i analysen, utan att det på något vis eftersökts i 

mitt urval. I Thomas Graals bästa film handlar det om ett filmmanus som författaren själv tror är 

baserat på en verklig berättelse, en berättelse som dock är helt påhittad. I En kärleksnatt vid 

Öresund rör det sig om ett fiktivt romanmanus som vinner en tävling för ”sannromaner”, vilket 

skapar en situation där författaren måste låtsas att det påhittade hänt i verkligheten. I Känd från 

TV handlar det om en offentlig bluff där en författare medvetet, för att få ett manus utgivet, 

övertalar en kändis att låtsas vara dess författare. I Kärlek Deluxe är lögnen mer komplicerad, men 

inte mindre central: en författare ingår ett vad med sin förläggare om att förändra en annan i 

grunden, något som bygger upp en stark spänning och leder till såväl plågsamma skrivprocesser 

och ett falskt förhållande som en konkret förklädnad komplett med peruk. Alla dessa dubbelspel 

och dolda agendor är kopplade till de skildrade systemens falskhetsdimension, men kan också 

beskrivas i linje med otrohetens konventioner i relationsfilmer:  

 

Otrohetens passion måste leva i det fördolda. Den otrogne vill osynliggöra det nya förhållandet. Denna 

den otrognes önskan ger upphov till dramatiska situationer, till ett konfliktfyllt dubbelspel med 

spänningsmoment då otroheten hotar att avslöjas och tillspetsade ögonblick då avslöjandet sker. Nästan 

																																																								
278 Marklund, 2004, s 93. 
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alltid sker ett avslöjande. Det visar sig vara en omöjlig uppgift att göra det osynligt som faktiskt sker i 

verkligheten. […] Behovet av – och beredskapen till – förklaringar skapar spänningsmoment. Åskådaren 

undrar hur länge det är möjligt att vilseleda, och när avslöjandet ska ske. Spänningsmomenten är ofta inte 

bara spännande utan också utformade för att vara komiska.279 

 

      Genom att titta närmare på just otrohetshistorier i relationsfilmer kan man komma åt deras 

djupare ideologi, menar Marklund. ”Förutom att se hur otroheten används i berättelsen och 

enstaka redogörelser för hur den antyds eller öppet skildras, finns det anledning att särskilt se hur 

otrohet motiveras och vilka möjliga förhållanden till karaktärerna som erbjuds åskådaren. Det är 

nämligen där som moral och livssyn kan skymta förbi eller tydliggöras.”280 

       I både Kärlek Deluxe och Känd från TV leder avslöjandena till att den som ljugit måste be om 

ursäkt. I Kärlek Deluxe, som är den enda film där traditionell fysisk otrohet spelar en viktig roll, är 

det dock den professionella sådana som framställs som mest genomgripande. Selma har varit 

otrogen med John mot Nils – men framför allt har hon varit otrogen med Britta och Hans, mot 

Katharina och sina läsare. Mot chick lit – som var den rätta - med finkulturen. Förhållandet 

mellan författaren och boken måste, enligt denna films semsmoral, vara ”sant”. Selma måste 

”följa sitt hjärta” och ta av sig den förklädnad - både i konkret bemärkelse och som genreskrud – 

hon använt för att passa in i ett kretslopp som var fel för henne. För Alexander handlar det om 

att genomskåda systemet och se det för vad det är, för att hitta sin egen, sanna, roll i det.  

 

        Ytterligare en dimension av sanningskonceptet i relation till författarrollen handlar om 

fantasi och fiktion kontra verklighetsskildring. Att skildra ”verkligheten” är alltså ett ideal i Vi tre 

debutera, antingen det handlar om minnen av kärleksrelationer eller krig. I En Kärleksnatt vid 

Öresund är på ytan ”sannromanen” idealiserad, ett begreppet som definieras som att 

”sanningshalten” måste kunna ”styrkas”. Samtidigt är romaner egentligen inte något kommittén 

bryr sig om. Filmen som helhet idealiserar i motsats till den snarare motsatsen: att Maud vågar 

drömma, att hon struntar i att hon i ”i verkligheten” är en liten maskinskriverska och istället 

hänger sig åt den fantasi där hon är ”en stor romanhjältinna”. Genom att skriva en roman gör 

hon också detta verkligt, i relationsbemärkelse i alla fall: drömmen blir sann, inklusive äktenskap 

och ”sista kapitlet”. Även Bessies fantasier leder henne, via fabulering, till rätt man. Lillebror i Vi 

tre debutera – den enda manliga författare som tydligen fantiserar, ska enligt Luddes och filmens 
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280 Ibid. 



	 184	

ideal ”låta det vara ifred” och hålla sig till det han ”begriper sig på”. I Känd från TV finns inga 

fantasier alls i relation till Ralfs författarskap – han skildrar liksom Ludde verkligheten om än i 

fiktionens form. Fantasierna i detta kändisfixerade världsbygge står istället dels Alexander för: 

han vill ha ”fru, barn och fluffiga gardiner”. Dels uppbärs de av TV-tittarna i sina soffor, som 

fantiserar vilt om kändisar, inklusive författare. Den ensamma kvinnan framstår som ett extremt 

och varnande exempel – tills hon i slutscenen får ihop det med Ralf så att även hennes drömmar 

blir verklighet. I Kärlek Deluxe handlar allt om Selmas fantasier på olika nivåer. Vanligen skriver 

hon, med Johns ord, ”om kärlek, så som [hon] skulle önska att den var”. Sedan skriver hon, 

baserat på fantasier om vem hon vill bli sedd som, en uppdiktad bok. Därefter återgår hon till att 

skriva chick lit – något som inom filmens världsbygge visserligen kan vara ”verklighetsflykt” men 

som framför allt framställs som en skildring av hennes ”sanning”.  

     Alla de möjliga dimensioner av ”sant och falskt” som kopplas till författarrollen i filmerna - 

rätt eller fel författaridentitet, sant eller falskt manus, rätt eller fel genre – kan, som visats, vävas 

samman med frågan vem som är rätt partner för någon. Även moral och värderingar som kan 

kopplas till konstnärsideal åskådliggörs, som visades i analyserna, i samtliga fem filmer också 

genom partnerval. Bessie i Thomas Graals bästa film uppmanas att gifta sig med en greve – men vill 

hellre ha en författare. I En kärleksnatt vid Öresund uppvaktas Maud av dels den hätske Hagenberg 

på Nationalförlaget, dels den trevlige Gunnar på Världsförlaget. Viola har haft ihop det med såväl 

Hagenberg som Charlie Ohlsson. Den som i slutändan får Maud är samma person, Gunnar, som 

såg till att manuset blev utgivet och alltså förvandlade Maud från en av alla tusentals i den 

refuserade manushögen till ”författare”. Både Maud och Viola väljer i slutändan bort den onde 

förläggaren för far respektive son på det goda förlaget.  

      I Vi tre debutera ska Lo göra valet mellan den romantiske, priviligierade skrivbordspoeten 

Lillebror och den politiske budskapspoeten – eller arbetarförfattaren - Ludde. Hon väljer det 

senare, men kan inte få honom eftersom han inte vill ha en relation alls, och i slutet står hon i 

Lillebrors armar och ser det autonoma författaridealet i form av Ludde segla bort.  

    I Känd från TV inleder journalisten Åsa ett förhållande med Alexander, som hon tror är en 

samhällskritisk författare. Hon avskyr ”ytliga kändisar”, vilket komplicerar situationen när hon 

inser att Alexander är just en sådan - eller åtminstone att han inte skrivit någon bok i 

verkligheten. Från Alexanders perspektiv väljer han ett fast förhållande i motsats till en massa 

flyktiga. Den verklige författaren, Ralf, väljer å sin sida ett nytt spännande förhållande med en 

främling som dyrkar honom – i hans roll som kändisförfattare - framför sitt trygga äktenskap.    
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    I Kärlek Deluxe, slutligen, väljer chicklitförfattaren Selma mellan den hyllade, finlitterärt kodade 

författaren Nils och den slarvige men charmige coverartisten John. Först väljer hon 

Nils/högkulturen – som är fel för henne, sedan John/populärkulturen, som är rätt.  

Författarnas relationsproblem i filmerna, inte sällan med flera möjliga partners inblandade, hänger 

alltså samman med problem och missförstånd i relationen till arbetet, författaridealen och det 

litterära fältet. Allt detta är i sin tur kopplat till såväl självbilder som kreativa processer.  

Relationerna representerar, samtidigt som de på ett för genren klassiskt sätt är olika ”typer”, 

också olika normer kring kultur. Vägen till att hitta den rätta är samtidigt författarens väg till att 

hitta sig själv och sin egen sanning – att få slut på den inre delen av striden mellan olika ideal. 

 

6.5 Ideal och sensmoral 

 

Flera av de analyserade filmerna porträtterar, som skildrats ovan, ett litterärt system präglat av 

kontraster och motsatser. Det handlar om idéer om sant och falskt, om högt och lågt, om rätt 

och fel. Det handlar om olika poetideal, förläggartyper och genrer. I de flesta fall leder dessa 

motsättningar på ett eller annat plan till konflikter. I Thomas Graals bästa film tampas en kvinna och 

en man, i En Kärleksnatt vid Öresund skildras två kvinnliga författares harmoni och två manliga 

förläggares strid. I Vi tre debutera för tre olika typer av poeter diskussioner. I Känd från TV 

problematiseras förhållandet mellan och värderingen av olika medier och kulturuttryck, och i 

Kärlek Deluxe förs en intensiv statuskamp mellan olika litteraturgenrer. 

       Spänningar uppstår mellan idealen eller principerna och byggs upp till kamp för att sedan 

förlösas i slutscenerna. Oavsett om man ser de fiktiva författarna i de här filmerna som 

representanter för olika ideal, eller som människor som kämpar med dessa ideal, går det inte att 

förneka att de använder relationsfilmens konventioner, dramaturgiska grepp och nyckelscener för 

att iscensätta positioner på det kulturella fältet. Det går inte heller att förbise att frågor om lögn 

och sanning, högt och lågt och olika författarideal diskuteras på ett ganska avancerat sätt i filmer 

som Kärlek Deluxe.  

       Att måla upp konfliktfyllda kulturvärldar och dysfunktionella litterära system är ett sätt att i 

film framföra värderingar kring de författare som rör sig i dem. Att iscensätta strider mellan 

aktörer med olika åsikter är ett annat, och att lägga till publikens mäktiga utslagsröst ett tredje. 

Hur alla dessa faktorer samverkar för att skapa en sensmoral avgörs dock i slutändan lika mycket 

av hur hjälten/protagonisten porträtteras i termer av modus och mimetisk nivå. I slutändan 

handlar dessa dimensioner om filmiska grepp, om ljus, kameravinklar och, inte minst, 
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skådespeleri. Den scen där Selma tydligast skildras som en hjältinna att sympatisera med är inte 

nödvändigtvis slutscenernas triumf, utan snarare scenen på gatan efter att hon läst sina usla 

recensioner. Selma blir då överstänkt med vatten från gatan av ett passerande fordon. När hon 

sedan hoppar in i en taxi är hon kall, blöt och ledsen. Det är en ordlös scen som med hjälp av 

melankolisk musik skildrar Selmas inre tillstånd och illustrerar det med bilder i det offentliga 

rummet, reklam för såväl hennes egen bok som en begravningsfirma. Tittaren ser Selmas ansikte 

titta ut genom fönstret på regnet och läser samma skyltar som hon ser. Hon framstår som ett 

offer, en maktlös person i en värld och ett medielandskap hon inte kan kontrollera. Den yttre 

bilden av den lyckliga ”drottningen av pockets” kontrasteras mot den verkliga, förvirrade unga 

kvinnan, den yttre författaren mot den inre. Dessutom har Selma oklara men betungande 

förväntningar på sig från krafter som inte ens är intresserade av den yttre framgång hon redan 

har, och vars annorlunda författarideal för Selma blir en bild av något hon istället borde vara. 

Hon framstår på samma gång som ömkansvärd och beundransvärd.  

       Det är intressant att notera att Selma, en chick lit-författare i en komedi, tveklöst är den som 

vid sidan av Ludde och Lo ligger närmast en melodramatisk hjältetyp.281 Denna hjältebild hänger 

också samman med synen på systemet hen rör sig i – enligt Fryes termer givetvis, men också i 

relation till filmiska konventioner för implicit systemkritik.  ”Mot bakgrunden att melodramen 

gör hjälten till ett offer och att hjälten vill uppnå något bättre än att förbli ett offer kan en 

ofördärvad, idealiserad plats – må det sedan vara tal om en konkret plats, eller kanske ännu hellre 

en abstrakt, speciell ordning – bli en symbolfylld arena för hjältens kamp.”282 En sådan 

”ofördärvad, idealiserad plats” i form av en ”abstrakt, speciell ordning” – kan det vara ett namn 

på en alternativ verklighet där Selma kan skriva vad hon vill utan att hetsas – och hetsa sig själv - 

till att byta identitet? Och vad händer om bilden appliceras på de andra filmerna – hur ser då den 

idealiserade platsen ut? Är den drömmen om att Bessie skulle ha fått spela rollen som ”den lilla 

äventyrerskan” oavsett vad föräldrarna tycker? Ett system där kommittén för ”seklets 

sannroman” är sammansatt av folk som älskar romaner, och där Ludde, Lo och Lillebror får ge 

ut sina dikter i varsin bok, på sina egna villkor? En ordning där Ralf får chansen att ge ut sin bok 

under eget namn från början, även om han inte är kändis? Inget av detta händer i filmerna, men 

möjligheterna finns under ytan.  

        I de flesta av filmerna uppnås istället i slutändan någon form av försoning, förlikning eller 

harmoni (utom i fallet med Hagenberg, som besegras). Men världarna som helhet är, trots 

																																																								
281 Marklund, 2004, s 50 samt Williams, 1998, s 66. 
282 Marklund, 2004, s 51. 
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systemfel och orättvisor, i samtliga fall intakta i filmernas slut. Hjältar och hjältinnor har kanske 

fått som de velat – men de system som delvis orsakat deras problem får stå kvar. Allt detta är, 

resonerar Marklund, egentligen kännetecken för melodrama.  

 

De gånger en melodram får ett lyckligt slut – och det är inte ovanligt – har problemen fått en ytlig lösning; 

kanske har de lösts på ett personligt, individuellt plan, eller så har endast problemets synliga effekter 

åtgärdats. Problemet i sig består, och bruket att presentera skenlösningar bevarar det samhälle som skapat 

problemen. Emellanåt framförs också ett annat perspektiv, nämligen att melodrama just på grund av sina 

så överdrivna strävanden efter det ouppnåeliga blir till en kritik av rådande ideologi.283 

 
Men också komediers överdrifter synliggör, som nämnt, saker under ytan och anspelar på 

möjligheten att saker skulle kunna vara på ett annat sätt. Komedier har nämligen en ”förmåga att 

åskådliggöra alternativ till hur saker är i verkligheten” genom sin ”diskreta invitation till 

annorlunda tankevärldar”.284 Sådana anspelningar kan tolkas som kritik av ”rådande ideologi”, 

även om de är skämtsamma. Samtidigt kan ”komediers optimistiska – kanske alltför optimistiska 

– behandling av problem [väcka] frågor om komediers ideologi.” påpekar Marklund. ”Komedier 

omfattar en syn på tillvaron som säger att även om man ställs inför svårigheter, ges man 

möjligheter att finna något positivt som gör att livet kan upplevas som roligt.”285  

       Med detta sagt menar jag att det går att se en dimension av systemkritik i nästan samtliga 

filmer i analysen. Oftast lättsam, men i vissa fall med allvarlig udd. Det som kritiseras är 

systembärande instanser: olika inkarnationer av idéer om eliten och etablissemanget. Kritik mot 

äldre generationer och obsoleta system finns i både En kärleksnatt vid Öresund och Vi tre debutera, i 

form av förläggare men även andra. I Thomas Graals bästa film är det Bessies konservativa, rika 

föräldrar som är problemet. I Känd från TV handlar kritiken om ytlighet och kortsiktig 

kändisfixering hos förlagen, men framför allt om girighet. I Kärlek Deluxe slår kritiken åt flera håll: 

mot pretentiösa såväl som giriga förläggartyper på varsin sida klyftan mellan brett och smalt, men 

också mot äldre – Britta - och yngre – Nils – självgoda finlitterära författare. I nästan samtliga fall 

handlar det på ett eller annat vis om att driva med extremerna på börs-katedral-skalan. Skenhelig 

och uppblåst omsorg om Litteraturen med stort L framstår som lika löjlig som ytligt fjäsk och 

girighet. Särskilt illa är det när det ena förkläs till det andra – vilket man också kunde hävda att 

samtliga filmer på ett eller annat vis porträtterar. Som den brittisk-amerikanske 

																																																								
283 Marklund, 2004, s 52.  
284 Ibid, s 48. 
285 Ibid. 
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litteraturprofessorn Eric Bentley konstaterar är komedi i en mening en ”parasitär” genre: den 

”utgår ofta från allvarliga saker, men lyckas sällan ta dem på allvar.”286  

       De fem filmerna utgör ett litet urval, och några vidare slutsatser kan självklart inte dras. Ändå 

är det intressant att notera att vad som tas på allvar inom fiktionen, och som narrativen därmed - i 

ett genomgående komiskt modus eller i komiska parenteser - driver med, skiljer sig något åt, och 

att denna skillnad skulle kunna antyda en kronologisk förskjutning. Thomas Graal har en central 

och upphöjd position i branschen, men Thomas Graals bästa film driver med honom och med 

författarrollen. Även om också direktör Beyron är komisk är han en sidofigur – systemet tas med 

en klackspark och det är författaren, om någon, som här implicit kritiseras. I de två filmerna från 

seklets mitt skildras istället unga debutanter som är helt i händerna på gammaldags förläggare – far 

och son i båda fallen. Förläggarna är inte onda (utom Hagenberg), men narrativen driver med 

dem på många sätt och är på författarnas sida. Författarna här är fattiga underdogs, beroende av 

de stormrika förlagen, och även om de på ytan och i media framställs med stora ord ser tittaren 

hur det egentligen går till.  

         I de två filmerna från 2000-talet skildras människor som är etablerade i kulturbranschen på 

olika sätt, men som ändå kämpar och är osäkra. De förhandlar med förläggare, allmänhet och 

varandra: författare är på det hela taget jämlikar med en massa andra personer i litteratursamhället. 

Det som ifrågasätts och drivs med är offentlighetens villkor, varav förlagen är en del, men också 

media och, inte minst, författarna själva. Med detta kronologiska perspektiv på ett, förvisso litet, 

material, skymtar möjligen en utveckling. I så fall pekar den mot att det som behöver drivas med, 

för att det i verkligheten tas på alltför stort allvar, med tiden förflyttats utåt från själva 

författarrollen, via förlagen, till den litterära offentlighetens maktstrukturer.  

      Medan det som kritiseras och förlöjligas i dessa filmer är eliten i en eller annan mening, kan 

det som upphöjs kopplas till motsatsen. Det är inte alltid så enkelt eller entydigt, men jag vill 

hävda att samtliga filmer i den här analysen på någon nivå har ett drag som Marklund diskuterar 

som typiskt för igenkänningskomedier och kriminalkomedier: det folkliga idealet. Filmerna hyllar, 

i en eller annan mening, ”en jordnära syn på livet”. Strävan efter makt ses som ett problem, och 

idealet är ”det enkla livets seger över höjdare”.287 Det kan handla om att välja en författare 

framför en greve, en publikfriande kärleksroman framför en pompös professor, en man från 

arbetarklass framför en från överklass, en partner som duger trots att han är TV-kändis istället för 

																																																								
286 Bentley, Eric. The Life of the Drama (1964), New York, 1991, s 301. 
287 Marklund, 2004, s 117. 
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författare - eller en underhållningsförfattare framför de som påstår sig lämna ”ett bestående 

avtryck”.  

        Underhållningslitteratur, populärlitteratur och romantisk litteratur – kategorier som under 

stora delar av historien förknippats med ekonomiska aspekter – knyts istället implicit till ett slags 

samhällsskildrarideal, och driften att ge läsare förströelse kopplas ihop med idén om en 

författares innersta avsikt. I Kärlek Deluxe uppvärderas chick lit som genre dels genom en 

relaterbar, lågmimetisk utövare som protagonist, dels genom att applicera det sanningsanspråk 

som annars kopplats till – och ibland varit förbehållet - andra genrer. Detta upplägg är, intressant 

nog, inte helt unikt: flera exempel finns på filmer som uppvärderar och hyllar dels en kvinnlig 

författare, dels den folkliga genre hon utövar med hjälp av ett outsiderperspektiv och kamp mot 

en oförstående elit.288 Självklart får hon rätt i slutändan.  

        I upphöjandet av det folkliga ingår också en hyllning av den stora publiken, eller 

överhuvudtaget läsarrollen. Åtminstone idén om en sådan, som diskuterats i flera tidigare kapitel. 

I En Kärleksnatt vid Öresund är publiken central, för även om ”seklets sannroman” basuneras ut 

med stora ord om ”vitterheten” är det avgörande att vinnarboken ska sälja bra. Och det, menar 

Gunnar när han argumenterar med Johansson, kommer den inte att göra om det blir Johanssons 

föreslagna vinnarmanus: ”Det kan du inte inbilla mig att folk vill läsa något som kallas för ’Själens 

melodi!’” I Vi tre debutera målar förläggaren upp ett dilemma mellan sin egen lust att ”ge ut dikter 

av unga poeter” och frågan ”vem kommer att köpa dem?” ”Det är väl inte så lätt att säga på 

förhand?” svarar Ludde, men förläggaren fortsätter att inskärpa att ”Det är ju dem [läsarna] vi 

arbetar för herr Lans!” Här står förläggarens idé om den bokköpande allmänheten delvis i 

konflikt med Luddes om att ”väcka dem” – men båda vill nå ut. I Kärlek Deluxe fräser Katharina 

att Britta minsann inte är Selmas läsare – det är ”Gunilla, tandhygienist i Borlänge”. Denna 

Gunilla är inte en verklig person, utan ett namn på en profilerad kundgrupp, men hon är en 

förutsättning för Selmas karriär. Samtidigt visas i Kärlek Deluxe, till skillnad från i de andra 

filmerna, också konkreta läsare. Nästan alla är kvinnor, och utöver att berömma Selma i utbyte 

mot blyga leenden på fester och signeringar spelar de en avgörande roll som konsekrationsinstans 

i slutscenerna. 

    När författaren inte respekterade sina rätta läsares vilja tappade hon också bort sig själv, får 

åskådaren veta i dessa scener. I Selmas fall är det genren som är sanningen – den är Selma, både 

inför henne själv och i relation till läsarna.  

																																																								
288 Andra exempel på sådana filmer är Miss Potter om Beatrix Potter och Enid om Enid Blyton, vilka båda skriver barn- och 
ungdomslitteratur. Se t ex Haiduc, 2013, s 56 samt Buchanan, 2013, s 13. 
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     Dessutom är hela hennes författarskap och värderingarna i såväl som bakom det – som 

handlar om driften att ”ge dem en chans att skratta” – byggda på samma genomgående genre och 

sensmoral som filmen som helhet. Kärlek Deluxe är förvisso i sig en berättelse om ”brustna 

hjärtan och skor”, men på ett annat plan är den också och samtidigt ett försvar för sådana 

berättelser i allmänhet.  

     På motsvarande sätt kan drifterna med de uppblåsta typer som tar sig själva på för stort allvar 

sägas utgöra ett slags komedins metakritik mot just den sortens självgott allvar. Såväl i kritiken av 

det självgoda allvaret och idén om ”eliten” som i hyllandet av det lättsamma och ”folkliga” talar 

dessa komedier, samtidigt som de skildrar det, självklart i egen sak. På ett annat plan ställer de sig 

bakom uråldriga folkliga författarideal, sådana som handlar om att helt enkelt vara bra på att 

berätta, medan de i motsats till andra filmgenrer289 avfärdar olika tiders upphöjande myter – från 

”geniet” till ”kändisen” – med komedi som vapen. 

 

6.6 Varför just författare?  

 

Flera som intresserat sig för ämnet författare på film har börjat med någon variant av frågan: 

varför? Varför ska en viss filmkaraktär vara just författare? Vad tillför de ideal författare 

förknippas med, eller skildringar av yrket? Varför tycks det så intressant för filmskapare att 

återkomma till skrivscener – så intressant att det, som Buchanan visat, skapats tydligt urskiljbara 

konventioner för sådana scener?290 Handlar det framför allt om nya, mer nyanserade varianter av 

att hylla författare – om att bygga monument till deras ära i form av biopics? Är filmhistorien 

med författare i fokus framför allt en del i dyrkandet av författargestalten i olika individuella 

inkarnationer, hela vägen tillbaka till flaggviftande och kransnedläggning vid den store diktarens 

byst i Shakespeare writing Julius Caesar? Jag tror, liksom Buchanan, att det är en delförklaring. Det 

finns drag av såväl blind dyrkan som kommersiella överväganden bakom framför allt vissa 

biopics – något också Andrew Higson är inne på. Filmer med författare i centrum skildrar inte 

bara – de är i sig själva exempel på ”the monuments we collectively erect”.291 Jag tror även, som 

Sonia Haiduc, att författarfilmer inte bara sprider positiva myter om yrkesgruppen utan också 

negativa och/eller förenklande, och att det är viktigt att vara medveten om det.292 Men i slutändan 

menar jag att det också finns många andra dimensioner i användandet av författargestalter på 
																																																								
289 Se t ex Buchanan, 2013, s 13 ff om ”myths of elevation” i vissa författarfilmer samt Higson, 2013, s 112, om biopics som 
monument. 
290 Buchanan, 2013, s 12. 
291 Ibid, s 23. 
292 Haiduc, 2013, s 62. 
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film. Den funktion de fyller berättartekniskt, och de möjligheter de ger att diskutera olika ämnen 

på flera nivåer samtidigt, ska inte underskattas.  

        När Kirsten Netzow utgår från frågan ”Fungerar handlingen annorlunda med just en 

författare som karaktär?” är det förstås inte en forskningsfråga av den typ som kan besvaras med 

ett klart ja eller nej. Det beror ju på perspektiv – annorlunda än vad, till att börja med?  

         Om man ska våga sig på att svara överhuvudtaget, tror jag att mitt svar skulle vara ja, med 

förbehåll. Åtminstone har handlingen möjlighet att fungera delvis annorlunda, om filmskaparen så 

önskar. Det beror på, menar jag, att författargestalten gör det möjligt för handlingen att arbeta på 

flera plan samtidigt. Ett av de tydligaste exemplen på detta är, som skildrats ovan, den extra 

dimension som uppstår när en bok som förekommer i handlingen på något sätt förstärker dennas 

tes, budskap, livssyn eller allmänt bekräftar och speglar handlingen. Det kan göras på flera olika 

sätt, som har visats i analyserna. Ofta handlar det om skildring av en skrivprocess, i någon 

mening: inte nödvändigtvis det konkreta skrivandet, utan i minst lika hög grad de andra faserna i 

processen: de som kan kallas inkubation, elaboration och så vidare. Detta grepp möjliggör att 

åskådaren, samtidigt som hen själv tar till sig och upplever en filmhandling och dess budskap, 

bredvid sig har en författare, ett slags ställföreträdare, som också upplever detta och dessutom 

förvandlar det till en bok. Boken som blir slutresultatet tydliggör för åskådaren den essens filmen 

har sökt förmedla och förtydligar den. Filmskapare utnyttjar helt enkelt i dessa fall möjligheten till 

en extra version av handlingen inom handlingen, en metafor för den, särskilt i termer av 

sensmoral. Jag föreslår ovan att detta grepp kan kallas mise en abyme eller inomverk eftersom jag 

inte hittat något befintligt begrepp som jag anser fångar fenomenet helt och hållet.  

          Greppet att i slutscenen visa läsare som tar del av ett sådant under handlingen producerat 

verk kan skänka det ytterligare konsekration och understryka det producerades – och därmed 

filmsensmoralens – budskap. Som noterades i analysen av Kärlek Deluxe används detta grepp såväl 

där som i en annan skildring av en författare som framställs som underdog i ett orättvist system: 

August från 2007. En sådan fiktiv slutbok i en filmhandling, och ett sådant budskap, kan för 

övrigt, precis som de strider en författargestalt är involverad i, handla om vad som helst.  

      De filmer som ingår i den här uppsatsen innehåller en rad olika tvisteämnen: författarna 

diskuterar och debatterar allt från förhållanden till ekonomi, politik, historia, drömmar och ansvar 

– och kärlek, vänskap och förlåtelse. Sådana allmänmänskliga teman diskuteras av 

författarkaraktärerna som av vilken fiktiv karaktär som helst, men också i flera fall i relation till 

den extra dimension som utgörs av deras roll och verk. Detta kan göra diskussionerna mer 

komplexa men ger också större möjligheter att åskådliggöra dem. 
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       Jag tror att fiktiva författarkaraktärer i film fungerar som användbara protagonister och 

budbärare för i stort sett vilka agendor som helst. Att använda en författare snarare än en 

karaktär med något annat yrke ger möjligheter till en samhällsskildring byggd på iakttagande och 

resande, men också undersökande och kritik – allt kopplat till frihet i termer av 

handlingsutrymme. Rollen har i den bemärkelsen likheter med sådant som poliser och 

journalister, men bär också med sig något annat: sekler av författarideal och konstnärsmyter. 

Författargestalter kan därmed inte bara användas för att diskutera olika ämnen, utan innebär 

genom sin blotta existens i en handling också att diskussionen om konstnärens roll flyttar in i och 

– mer eller mindre tydligt - blir del av denna handling.  

       Det har varit intressant att notera att, i dessa filmer, bilden av det kulturella systemet i så hög 

grad är förknippat med och framställs i termer av dualism och delning i en eller annan mening. 

Samtidigt som offentligheten ofta framställs som en enda, är det lika tydligt att de icke offentliga 

delarna av litteratursamhället betraktas som motsatsen till helt: aktörer som är kända eller okända, 

folkliga eller elitistiska eller skriver inom olika genrer bara måste slåss, även i de fall då de sedan 

försonas. Vad beror det på? Varför tycks idén om klyftan så viktig i världsbyggen som innefattar 

just kulturbranschen? Handlar det om Bourdieus dualistiska struktur? Och isåfall: för att den är 

en seglivad myt, eller för att Bourdieu och dessa filmer utgår från samma verkliga dikotomi? Jag 

tror att det ligger något i bägge perspektiven, men att det också kan finnas en annan förklaring 

som handlar om dramaturgi. Kan det vara så att Hollywoodstrukturen – ”den kanoniska 

berättelsen” som koncept – tacksamt tar emot ersättare för dikotomin gott och ont? Kan det vara 

så att just filmer där kulturbranschen är grunden för världsbygget, där den utgör det ”natural 

environment” som hjälten ska navigera i – erbjuder detta? Isåfall finns kanske också dubbla skäl 

till de olika sätt att hantera denna klyfta på slutet vi har sett – försoning/pluralism eller 

seger/nederlag. Kanske tillfredsställer de på en och samma gång ett faktiskt intresse för kultur- 

och samhällsdebatten, och en av vana präglad längtan efter en tydlig slutsensmoral.  

      Oavsett filmgenre handlar det i sådana fall om att det litterära systemet i någon bemärkelse 

blir en metafor för världen i stort. ”Författaren” – i de fall denna är protagonist – blir med detta 

perspektiv den enskilda människan, ”Envar”. Tragisk, komisk eller neutral är hen alltid hjälte i 

den bemärkelsen att åskådaren förväntas ta hens parti i det stora hela. Författarna måste inte 

nödvändigtvis vara ”sanningssägare” inom narrativet i traditionell mening, men de är ändå 

sanningsvisare för åskådaren. Och den omgivning de skildrar är kanske inte ett förstockat 

sekelskiftssamhälle utan kan lika gärna vara 2000-talets offentlighet.  
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       Självklart kan många av dessa funktioner också fyllas av andra än just författare på film. Det 

kan lika gärna handla om filmiska skildringar av regissörer, konstnärer, skulptörer, musiker, 

dirigenter, dansare, skådespelare eller andra verksamma i kulturvärlden. Ett känt svenskt exempel 

på en sådan film är Bröderna Mozart från 1986 – den enda film med fokus på ett skapande yrke 

som Marklund har med i sin undersökning. (När han hävdar att skildringar av 

”konstnärsproblematik” i film inte är ”särskilt vanligt” har han en betydligt snävare syn på vad 

sådan ”problematik” innebär än jag, tror jag).293 Vissa av aspekterna kan också som nämnts 

appliceras på andra yrken som journalister, poliser med mera. Möjligen kan författarrollen vara 

extra praktisk även i detta sällskap, men det är inte nödvändigt.  

     Med detta sagt tror jag att författargestalten på film, utöver att fungera som vilken annan 

karaktär som helst, kan erbjuda filmskapare:  

 

• Hög rörlighet mellan mimetiska nivåer under en berättelses gång, som jag visade i 

Sanningens Hjältar. Genom myten om autonomi såväl som genom yrkesrollens förment 

fria villkor i kombination med branschens eventuellt begränsande verklighet kan en 

mängd olika såväl tragiska som komiska situationer och beundransvärda såväl som löjliga 

egenskaper iscensättas av författarkaraktärer.  

• Ett moraliskt övertag för huvudkaraktären (ibland byggt på en mimetiskt högre nivå, 

ibland en lägre) som stärker filmens tes och budskap. Delvis genom att gestalten blir 

åskådarens ställföreträdare i dessa insikter och sedan dessutom berättar om dem. 

• Möjlighet till mise en abyme / inomverk, delvis kopplat till ovanstående, där en berättelse 

berättas på två parallella plan. Dels i huvudhistorien, dels genom den bok som blir till. 

• En extra spänning genom att karaktären i sin yrkesrolls bagage bär med sig mytiska 

konflikter mellan sanning och lögn, mellan privat och offentligt med mera.  

• Om det förekommer flera författarkaraktärer i samma film kan de som inte eller endast i 

liten grad fokaliseras användas för att representera andra, konkurrerande värderingar 

medan protagonisten förkroppsligar huvudnarrativets. En eventuell kamp och dess 

utgång kan då användas för att ytterligare förstärka dettas poäng – eller nyansera den. 

• Möjlighet att diskutera konstens relation till livet, människors sätt att berätta – och läsa - 

och så vidare. Som jag nämnde ovan anser jag att till exempel Kärlek Deluxe inte bara är en 

																																																								
293 Marklund, 2004, s 166-167. Marklund anser att Bröderna Mozart handlar om ”skapande och respekt för det sanna i konsten” 
samt att ”Filmen tar ställning för [huvudpersonen] och för konstverk som försöker undvika invanda mönster”. 
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berättelse om ”brustna hjärtan och skor”, utan också samtidigt ett slags manifest för 

sådana berättelser.  

 

6.7 De inte alltför främmande  

 
I slutreflektionen i Sanningens Hjältar funderade jag på om författare av filmskapare anses extra 

lämpade som parter i komplicerade kärleksrelationer, i och med att författarrollen för med sig 

den spänning mellan arbete och privatliv, autonomi och passion som förknippas med vissa 

konstnärsmyter. Att filmskapare är intresserade av att få med en kärlekshistoria i en biopic om en 

redan känd, kanoniserad författare är lätt att förstå, menar Andrew Higson – det ger självklart 

filmen en mycket bredare publik än den annars skulle fått. I romantiska filmer överlag är det 

däremot inte lika självklart varför en filmskapare ska välja att en eller båda parter i en relation ska 

vara just författare.294 Varför filmskapare väljer författare som protagonister i filmer i allmänhet 

kan ha många skäl, som diskuterades ovan. Men fyller de dessutom någon funktion som är 

specifik för relationsfilmer, eller som fungerar särskilt bra där? 

       Anders Marklund menar att i många filmgenrer är ”materiella förändringar drivkraften i 

berättelsen”.295 I relationsfilmer, däremot, antas relationerna vara huvudsaken, även om också 

andra teman vanligen förekommer. Filmerna i den här uppsatsen är relationsfilmer, men 

samtidigt är också professionella relationer och förändringar avgörande såväl på materiella som 

mer abstrakta plan. De är viktiga för handlingen, för sensmoralen – och för relationerna. Och 

vice versa. Angående skillnaden mellan relationsfilmens två undergrupper, relationsdrama 

respektive relationskomedi, menar Marklund att rena relationsdramer ofta kännetecknas av att de 

”berättar om projekt av delvis symbolisk natur, projekt som till viss del ligger utanför 

huvudpersonernas egen kontroll”.296 Han menar även att dessa filmer öppnar för ”mer 

distanserade, symboliska tolkningar” än komedier. Jag menar dock att, när det gäller 

relationskomedier som samtidigt utspelar sig på ett kulturellt fält, ett symboliskt projekt – som en 

bok – mycket väl kan spela en viktig roll även i en komedi. När någon är författare följer sådana 

projekt med yrket. Att dramer tenderar att ge betydande roller åt flera karaktärer, och ge 

åskådaren ”möjlighet att uppleva fler ståndpunkter” (vilket diskuterats i analyserna) är också 

																																																								
294 Cartmell, 2013, s 161: ’The desire to turn lover into author is not so easily explained’.  

295 Marklund, 2004, s 91. 
296 Marklund, 2004, s 102. 
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något som fungerar även i komedier när dessa ståndpunkter rör just ett sådant ”symboliskt 

projekt”. Som en bok, eller ett författarskap. 

      Relationsfilmer bygger, som Marklund konstaterar, på att åskådaren ska kunna känna igen sig.  

De världar som skildras ska ha kopplingar till den tilltänkta publikens egen värld och vardag. 

Samtidigt förväntas de avvika precis tillräckligt mycket från denna och från ”livets mest 

vardagliga situationer” för att bli exotiska och intressanta. Det brukar, nämligen, ”förväntas att 

biobesökare för en stund vill se något annat än sin vardag”. Marklund sammanfattar detta i ett 

slags beskrivning av ”lagom” främlingskap. Främmande som i intressant är bra, men samtidigt 

måste det vara relaterbart: alltså inte alltför främmande. Relationen mellan åskådarens värld och 

filmens kan beskrivas i termen tillgänglighetsrelationer – hur tillgängliga olika världar i fiktion är för 

olika grupper av åskådare, baserat på erfarenhet.297  

      Hur tillgänglig är just förlagsbranschen som värld för majoriteten av tittarna? Utifrån statistisk 

sannolikhet har de flesta ingen personlig erfarenhet av den. Men så främmande är den inte. I de 

fem filmer som analyserats i den här uppsatsen befolkas den av ganska vanliga människor. 

Författarna har kärleksproblem, nojor och småttiga konflikter, de är lågmimetiska, komiska eller 

pendlar däremellan. De framställs inte som genier eller generellt upphöjda över andra karaktärer i 

berättelsen. Så fungerar inte relationsfilmens, och särskilt inte relationskomedins, modus: den 

fokuserar inte på ”exceptionella människor eller handlingar”.298 Samtidigt som karaktärerna rör 

sig i en värld som kanske för de flesta åskådare i verkligheten är ganska vag, gör de välkända 

genreelementen litteratursamhället därmed till en lagom spännande spelplats.  

        Inom narrativets ram kan författare visserligen framstå som både samma sorts och en annan 

sorts människor än åskådaren, och de kan av andra karaktärer både beundras, upphöjas och 

fjäskas för. Men när en protagonist jagar status handlar det antingen, som i Ralfs fall, om att han 

känner att han måste eller - som i Selmas - om dålig självkänsla. De som inom fiktionernas ram 

faktiskt ser sig själva som upphöjda tenderar, som visats, att förlöjligas, medan det folkliga 

upphöjs och försvaras. Sammantaget är författare i relationsfilmer alltså inte alltför främmande – de 

kan som privatpersoner, kärlekspartners och så vidare anses befinna sig inom tittarens 

erfarenhetshorisont tillräckligt för att denne ska kunna relatera. Genom att Selma i Kärlek Deluxe 

både utesluts ur de delar av det litterära systemet hon helst vill in i, framställs som maktlös i 

allmänt gällande offentligheter, och därtill är en lågmimetisk, relaterbar protagonist, framstår hon 

som tittarens jämlike i att se detta system som bitvis obegripligt. En protagonist som Selma 

																																																								
297 Marklund, 2004, s 55. 
298 Marklund, 2004, s 91. 
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tillgängliggör på så sätt systemet, men också själva författarrollen för åskådaren: den blir den 

begripliga, folkliga funktionen i systemet. 

      Samtidigt erbjuder alltså litteraturbranschen med dess intriger, roller och aktörer såväl som 

själva skrivakten element som också ger tittaren det lilla extra äventyr som gör det intressant. 

Element specifika för denna tydliggör de spel om lögn, sanning och missförstånd som ofta ingår i 

relationsfilmer, samtidigt som de också erbjuder en mängd andra dramaturgiska möjligheter. 

Även de mest till synes lättsamma filmerna diskuterar på något plan konstsyn och ideal – de 

rymmer så att säga både etik- och estetik- dimensioner för den som är intresserad. I vissa fall till 

och med systemkritik, om än mer av det litterära/kulturella systemet/offentligheten än av 

samhället i vidare bemärkelse. I vissa fall, som i Känd från TV, blir dock det ena delvis en metafor 

för det andra och de hänger tydligt samman. Andra tar systemets falskhet med en klackspark, 

som En kärleksnatt vid Öresund, medan ytterligare andra snarast undersöker flera positioner i 

systemet med hjälp av flera författarroller.  

         I vissa fall kan en viss författarposition användas för att förstärka intrycket av att en 

protagonist har ”rätt” och därmed öka åskådarens sympati genom att visa hur vederbörande 

behandlas illa av ett system. Sådant leder inte bara till systemskildringar utan också till en viss syn 

på författaren, såklart. Men på det hela taget är författarrollerna i dessa berättelser privatpersoner, 

kärlekspartners – deras yrkesliv blir en spegling av vad de längtar efter privat. Som svar på 

Netzows fråga kan exemplet Maud i En Kärleksnatt vid Öresund möjligen anföras: om det inte var 

en författare i rollen hade filmskaparen haft svårare att skildra hennes olika sidor – den tuffa yttre 

tjejen och den romantiska inre samtidigt. Med mycket små medel förs fler dimensioner in med 

yrkesrollen - författarskapet behöver knappt skildras för att åskådaren ska veta att det finns en till 

värld som en av karaktärerna också lever i, en dimension av drömmar såväl som av samlande.  

 

      Samtliga filmer i analysen - möjligen utom Thomas Graals bästa film - kan samtidigt, vid sidan 

av de komiska inslagen, i olika grad kopplas till det modus Marklund kallar kanoniska berättelser 

eller Hollywoodberättelser. De är sagor med en eller flera tydliga protagonister med önskningar 

och mål, och handlingen de lever i kan ses som en resa i Netzows termer, under vilken 

protagonisten (författaren) möter ett antal gestalter och lär sig något. Det litterära systemet blir i 

dessa filmer kanske inte bara en metafor för världen, inte heller bara en spelplats på samma 

villkor som andra branscher. Den kan också ses som en allegori för livet, där den ”bok” som 

visas upp i slutet symboliserar en persons sanning och det hen lärt sig efter vägen.  
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       Många aspekter av författares arbetsprocesser, yrkesliv och tankevärldar må vara svåra att 

fånga på film – kanske är rentav mycket av vikt omöjligt att skildra då det, med Judith Buchanans 

ord, är ”profoundly uncinematic” så fort man försöker ta sig bortom den ”ytestetik” som omger 

yrket.299 Samtidigt går det inte att komma ifrån att filmer med konstnärstematik både använder 

och sprider ideal och påverkar åskådares upplevelser och uppfattningar. De fem relationsfilmer 

som analyserats i den här uppsatsen är fulla av klichéer, förutsägbara parbildningar och 

tillrättalagda slut. Samtidigt har det varit intressant att upptäcka att vad de i grunden förmedlar är 

att författare är vanliga människor, och litteratursamhället inte alltför främmande.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
299 Buchanan, 2013, s 4. 
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7.1. Författare i svensk film. En kort historisk översikt. 
 
 
När författare kom in i filmen var det förstås som del i flera redan existerande kulturella 

kontexter. Dels litteraturvärlden i sig, intriger i förlagsvärlden och mediala bilder av författare. 

Därtill kommer förstås tidigare fiktiva – och autofiktiva, och med historisk ambition - skildringar 

av författare inom litteratur och teater. Sådana hade levt på scen och på boksidor i sekler innan de 

dök upp på film.  

    Bara elva år efter den allra första visningen av rörlig bild i Sverige - i Malmö 1896300 - kom vad 

som kan vara världens första skildring av en författare på film, Shakespeare Writing Julius Caesar.301 

Denna film från 1907 framställer Shakespeares skrivprocess som ett konkret mottagande av 

storslagna bilder, skildrade i avancerade scenerier, varvade med bilden av den engagerade mannen 

vid sitt skrivbord. Även om filmen tyvärr är förlorad idag vet man, tack vare bevarade bilder och 

manus, mycket om hur den såg ut. Ytterligare tio år senare var det dags för svensk films första 

egna skildring – Thomas Graals bästa film, som skildras i kapitel 3. Nedan följer en översiktlig 

historik över författarskildringar i svensk film, från 1910-2010-talet. Ett antal av varje periods 

utmärkande filmer beskrivs kort, utan minsta anspråk på representativitet. All information om 

filmerna är hämtad från Svensk Filmdatabas om inte annat anges. 

 

    Den svenska filmhistorien med författare i bild börjar alltså på 1910-talet, och det svenska 

1910-talets främsta biografsuccéer var till övervägande del signerade Mauritz Stiller. Så även de 

två filmerna om författaren Thomas Graal, den av allt att döma första författarskildringen inom 

svensk film. Herr Graal gör först entré i Thomas Graals bästa film 1917, och återkommer året därpå 

i uppföljaren Thomas Graals bästa barn. Graal spelas av Victor Sjöström, som arbetade med Stiller i 

många av hans mest kända verk. Redan innan Thomas Graal hade Stiller skildrat konstnärliga 

och/eller skrivande människor i filmer som När konstnärer älska (1915) och Kärlek och journalistik 

(1916), men Thomas Graal tycks alltså vara hans – och svensk films – första kända 

författarporträtt. Han förekommer också i inte mindre än tre filmer. Vem är då Thomas Graal? 

Han är en välbeställd, välklädd herre, och presenteras som ”den kände novellisten och 

filmförfattaren på modet”. Filmerna om honom handlar dels om hans skrivmödor i olika 

																																																								
300 Liljenberg, Bengt. Filmen kommer till Sverige, Kolibri Förlag, Malmö, 2002, s. 43. 
301 Beskrivning av denna samt bilder från inspelningen finns hos Buchanan, 2013, s 7-9.  
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bemärkelser, men också om hans relation till flamman och sedermera hustrun Bessie. Filmerna är 

komedier med mycket fysisk komik och stora, tydliga gester.  

    Utöver filmerna om Thomas Graal har jag bara hittat en ytterligare filmisk författarskildring 

från det svenska 1910-talet. I Jefthas dotter från 1919 spelar Ernst Eklund den unge poeten Runo 

Procopé som har en kärleksrelation med flickan Maria. Marias far, den elake stjärnadvokaten 

Juhani Leno - filmens huvudperson - hotar att gifta bort henne med en mördare han lyckats 

frikänna. Tyvärr finns inte Jefthas dotter bevarad, men av allt att döma representerar Runo Procopé 

en yngre, romantisk mansroll i motsats till den råbarkade mördaren och den iskalle advokaten, 

och är i kraft av detta den som vinner kvinnan i slutet. 

En liknande tematik har Kärlek och hypnotism från 1921, där författaren Harly Harlyson räddar den 

unga Alice från den förlovning hennes far professorn vill att hon ska ingå med en förmögen men 

trist bekant till honom. Harly och Alice iscensätter, via förklädnader och meddelanden från en 

förment spiritist, ett händelseförlopp som får friaren, Skönberg, att framstå som vansinnig. 

Historien slutar med att Harly och Alice själva gifter sig. 1922 kom Thomas Graals myndling, den 

sista i trilogin om Thomas Graal - den beskrivs närmare i kapitel 3. En helt annan genre tillhör 

Johan Ulfstjerna	från 1923 (baserad på verkliga händelser samt en pjäs med samma namn) som 

utspelar sig i Helsingfors under det ryska väldet i början av 1900-talet. Diktaren Johan Ulfstjerna 

(Ivan Hedqvist) har på gamla dagar blivit slö och konservativ och lever ett bekvämt liv. Som 

yngre var han en brinnande fosterländsk kämpe och engagerad för ett fritt Finland, något som 

präglade den ungdomsdiktning han är berömd för, men som äldre höjer han inte rösten när den 

ryska närvaron blir allt tydligare och mer hotfull. Det gör dock Johans son Helge, dennes fästmö 

Agda och deras kamrater. De bildar en underjordisk rörelse för att göra uppror, varav den yttersta 

konsekvensen blir att de beslutar mörda den ryske guvernören. När det efter en lottdragning 

bland revolutionärerna står klart att det är Helge som ska utföra dådet, blir Agda förtvivlad och 

berättar det för Johan. I och med detta väcks den gamle diktaren ur sin politiska apati, hittar 

tillbaka till sin ungdoms glöd och bestämmer sig för att själv utföra mordet i sin sons ställe. Han 

gör det och offrar därmed sitt liv, men räddar sin heder.  

I den svensk-tyska samproduktionen	Bara en danserska (1927) spelar Walter Janssen den blyga 

notarien Paul Zentler, som vid sidan av skriver. Han är en tillbakadragen, vänlig person med 

depressiva drag som helt skyms av den oärlige råe Heinrich. Ändå får Paul rätt kvinna, sin 

ungdomskärlek Grete, på slutet, något som sammanfaller med att hans första roman äntligen blir 

antagen. I Gustaf Molanders film Fridas visor från 1930 - en tolkning av de kända visorna - möter 

vi poeten och butiksbiträdet Åke Brunander. Han är förälskad i kassörskan Frida, men det krävs 
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mängder av förvecklingar, konkurrens med den falske och girige suputen Hans, samt en hel del 

sångnummer, innan det blir de två. Året därpå, 1931, gör de kvinnliga författarna entré i svensk 

film, i form av den unga debutanten Maud i En kärleksnatt vid Öresund (närmare skildrad i kapitel 

4.1). Värt att notera är att skådespelarna Elisabeth Frisk och Bengt Djurberg, som gestaltar 

kärleksparet Frida och Åke i Fridas visor, också spelar Maud och förläggaren Gunnar i En 

Kärleksnatt vid Öresund. Utöver deras kärlekshistoria innehåller filmen också en tidig filmisk 

skildring av arbetet och intrigerna på ett förlag. 1936 kom en ny filmatisering av Johan Ulfstjerna.  

I Sara lär sig folkvett från 1937 möter vi författarinnan Monika (Aino Taube), en av tre i en 

konstnärlig syskonskara där en bror är målare och en skådespelare. Trots sin förmögna bakgrund 

hamnar de på obestånd efter faderns död, men ser en utväg när hembiträdet Sara oväntat ärver 

en förmögenhet. Hon hjälper syskonen ekonomiskt mot att de lär henne att bli ”fin”, och filmen 

är full av diskussioner om estetik och ideal, konst och litteratur. I komedin En flicka kommer till 

sta’n från samma år hjälper huvudpersonen Ulla, under ett jobb som korrekturläsare på en 

tidning, den unge författaren Gösta Brehmer genom att ändra en sågning av hans roman till en 

hyllning, varpå hon förlorar jobbet.  

   Under 1940-talet exploderade mängden svensk film i allmänhet i takt med att svensk 

filmindustri blev allt större och mer framgångsrik. Det gäller också mängden filmer med 

författare i rollerna. Från den här tiden finns mängder av inte minst komedier och thrillers, men 

också den mellangenre Marklund benämner ”kriminalkomedier”.  

    Ett sådant exempel är Hon trodde det var han från 1943. Huvudkaraktären Max Storm är en känd 

författare, men ligger i konflikt med sin förläggare som inte tycker att han anpassar sig tillräckligt 

efter verkligheten och publikens smak. Efter ett bråk med förläggaren ger sig Storm ut på stan 

och träffar av en slump en inbrottstjuv, ”Kurret”, som är hans dubbelgångare. De bestämmer sig 

för att tillfälligt byta liv, vilket ger upphov till en lång rad farsartade situationer. 

    En klassisk 40-talskomedi är Sussie från 1945. Här finner sig den unge författaren Harry 

Hellberg efter en skilsmässa stå ensam med hushållsarbetet, något han är mycket missnöjd med. 

Han har därtill just skrivit en bok, ”Olyckligt äktenskap”, i vilken kvinnors i allmänhet och hans 

förra frus i synnerhet negativa egenskaper och fel skildras. När boken kommit ut får den 

humoristisk kritik av krönikören ”Sussie” på Extraposten. Även om Harry blir irriterad svarar 

han, uppmuntrad av sin förläggare som ser en möjlighet till publicitet, på kritiken, och snart är en 

ordväxling igång som kommer att leda till en rad förvecklingar, förklädnader och slutligen kärlek. 

Ett exempel på en renodlad thriller är Det kom en gäst… från 1947, där en mystisk författare gästar 

en rik familjs julfirande på ett ensligt säteri och blir indragen i ett morddrama. 1949 kom 
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metadramat Farlig vår, en mordhistoria bland studenter i Uppsalamiljö med okänd författare i en 

central roll. Under 50-talet fortsätter svensk films guldålder i allmänhet, liksom trenden med 

författarroller inom komedi och thrillers. I passions- och moraldramat Hjärter Knekt från 1950 har 

författarinnan Gun Lovén en romans med sin förläggare Wilhelm, men hon har också haft ihop 

det med den notoriske kvinnokarlen och förskingraren Anders. Hennes nya roman, ”Hjärter 

knekt”, är baserad på deras romans. Problemet är att Anders och Wilhelm är bröder. Titelrollen 

som den oförbätterlige Anders spelas av Hasse Ekman, som också regisserade filmen. Ekman 

gjorde under femtiotalet ett flertal filmer med författare i rollistan. Ett exempel är Vi tre debutera 

från 1953, närmare skildrad i kapitel 4.2., som handlar om de tre unga poeterna Ludde, Lo och 

Lillebror och deras snåriga triangeldrama i samband med att de debuterar i samma volym.  

Samma år kom dramat Skuggan med manus och regi av Kenne Fant. Den tillbakadragne 

bibliotekstjänstemannen Erik får av sin hustru Vivianne ett romanmanus, ”Skuggan”, som 

hennes döde första man skrivit. Vivianne övertalar Erik att publicera boken i eget namn för att 

han ska bli berömd och framgångsrik. Det lyckas, han får ett stort romanpris och blir känd, men 

han plågas av mardrömmar och svåra skuldkänslor över lögnen, och hatar berömmelsen och alla 

som fjäskar för honom. Först efter ett totalt psykiskt sammanbrott kommer sanningen fram. 

Tematiken med oklarheter eller lögn om vem som egentligen skrivit en bok återfinns också i 

Hasse Ekmans Med glorian på sned från 1957. Birgitta (Sickan Carlsson) är sekreterare på ett förlag 

och olyckligt gift. I hemlighet har hon skrivit en roman, ”Ärbarhetens vanmakt”, om just ett 

dåligt äktenskap. Hon postar den under pseudonym, och hennes chef, förläggaren Karl-Axel 

(Hasse Ekman) tycker att den är fantastisk, men utan att veta att den är Birgittas verk. Diverse 

förvecklingar uppstår – bland annat försöker Birgittas otrogne makes älskarinna ta åt sig äran för 

boken – men tillslut får Birgitta och förläggaren varandra. Samma år kom också En drömmares 

vandring, en biopic om Dan Andersson med Jarl Kulle i huvudrollen. 

    Under 1960-talet blir filmer med författare i rollerna, liksom svensk film överlag, i högre grad 

politiskt och psykologiskt intresserade. I Bergmans Såsom i en spegel tematiseras författarrollens 

parasitära aspekter i ett kammaspel på en ö. Romanförfattaren David betraktar med distans sin 

dotter Karins psykiska lidande medan han skriver. En liten pjäs om konstnärsrollen som Davids 

sjuttonårige son Minus skrivit kopplar till Davids beteende och blir en metadiskussion. Klassiska 

Kvarteret Korpen från 1963 (som utspelar sig 1936) följer den unge aspirerande författaren Anders 

(Thommy Berggren) och hans liv i ett fattigt och hopplöst Malmö. Han får chansen till ett möte 

på ett förlag i Stockholm angående ett manus han skrivit, men det blir ingen utgivning, något som 

utlöser flera kriser men slutar i en frigörelse från alla band. 1966 kom Adamsson i Sverige, baserad 



	 202	

på Olle Länsbergs roman med samma namn, med delvis liknande tematik. Även här är 

huvudpersonen en ung, manlig aspirerande författare från svår bakgrund. Rikard Adamsson 

hamnar ofta i slagsmål, och när en brinnande lust att förändra samhället, men samtidigt söker han 

kärlek och lugn. Under en fängelsevistelse – ett straff för att ha rymt från sin militärtjänstgöring – 

lyckas Rikard färdigställa sin första roman. Han lyckas inte få den utgiven, men har i filmens slut 

funnit kärlek och inte givit upp hoppet. 

   1968 kom två mycket olika filmer med författare i mellanstora roller och båtar och hav i 

centrala. Dels ett komiskt kärleksdrama med titeln Pappa varför är du arg – du gjorde likadant själv när 

du var ung där en rivig författarinna av romantiska noveller påverkar det unga kärleksparet på 

avgörande sätt. Dels den kända Vi på Saltkråkan, där barnen är i centrum men farbror Melker, 

författare på sommarviste, spelar en stor roll som opraktisk men älskad fadersgestalt. När idyllen i 

slutet hotas av rivning och försäljning är det han som räddar den med ett stipendium han plötsligt 

får från Författarfonden. (Torsten Lilliecrona, som spelar farbror Melker, gjorde också rollen som 

barsk major i ”Pappa varför är du arg…”.) 

    Även under 1970-talet kom ett antal filmer med författare i rollerna – på svenskt håll, vad det 

verkar, med en tillfällig manlig övervikt. 1975 kom två filmer som båda har surrealistiska inslag 

och drömsekvenser kopplade till en författares resa och skrivprocess. I mjukpornografiska Lejonet 

och Jungfrun följer vi en filmförfattare som pressas av sin producent att skapa ett ”svenskt” 

filmmanus. I jakt på skrivro ger han sig ut på en seglats med en mystisk kvinna och hamnar till 

slut i Edens Lustgård.  

    I Skärseld från samma år hamnar författaren Dante, som skriver om sin namne Alighieri, i en 

djup kris. Han vill helst börja skriva politiska texter i linje med sin radikala övertygelse, men hans 

förläggare vill inte stötta ett sådant projekt. Efter självmordsförsök, misslyckat familjeliv och 

fängelsevistelse hamnar Dante på psyket – en process tittaren ser inifrån, metaforiskt och 

drömskt skildrad som en bokstavlig helvetesvandring hämtad ur Den gudomliga komedien. Olof 

Lagercrantz förekommer i en biroll som sig själv – och/eller Cato. 

    Klassikern Jack från 1977, baserad på Ulf Lundells roman, tar upp temat med unga manliga 

aspirerande författare som festar och kämpar med kärleken och skrivandet.  

I Lasse Hallströms Jag är med barn från 1979 kämpar copywritern Bosse (Magnus Härenstam) med 

att förverkliga sin dröm om att skriva en roman samtidigt som hans fästmö Lena är gravid, vilket 

skrämmer honom och går emot de ideal om manlig frihet och ungkarlsliv han hittills levt efter. 

    Under 1980- och 90-talen är författare på film inte fullt lika vanligt förekommande som under 

guldåldern, men flera karaktärsstarka porträtt finns såväl bland biopics som bland de vanligare 
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helt fiktiva författarna. 1984 kom Bakom jalusin, en thriller i regi av Stig Björkman. Författaren 

Daniel (Erland Josephson) reser från sitt stelnade äktenskap till Marocko för att få inspiration. 

Istället börjar han spionera på ett par som bor i närheten, fantiserar om deras liv – och alltmer 

flyter fantasi och verklighet, romanmanus och hallucinationer ihop. En ännu mer känd thriller, 

som dessutom innehåller flera författarroller, är Falsk som vatten från 1985 i regi av Hasse 

Alfredsson. Förläggaren John och poeten Clara (Malin Ek) inleder ett förhållande trots att de 

båda har förhållanden – John är (olyckligt) gift, och Clara har en svartsjuk och instabil pojkvän, 

författaren Stig (Stellan Skarsgård). Den i slutändan blodiga thrillern har undertiteln ”En film om 

svartsjuka och död” och drar paralleller till ”Othello”.  

    Under den här tiden kom också en smärre våg av biopics om svenska kanoniserade författare. 

1986 kom Mai Zetterlings Amorosa, om Agnes von Krusenstjerna (Stina Ekblad). 1988 kom den 

mer nedtonade Postmästarfrun från Hörby om Victoria Benedictsson, och 1990 Guds djärvaste ängel 

om Edith Södergran – båda TV-produktioner. 1994 kom Peter Watkins Fritänkaren om 

Strindbergs liv från debut till död.  

    Fiktiva författare i svensk film under 1990-talet är inte vanligt, med några viktiga undantag. 

Honungsvargar från 1990, i regi av Christina Olofson och baserad på Sun Axelssons kända roman 

med samma namn, skildrar den unga poeten Mignons (Maria Grip) väg genom kärleken och 

litteraturbranschen. Veranda för en tenor från 1998, i regi av Lisa Ohlin och med manus av Klas 

Östergren, skildrar en filminspelning och författande av dess filmmanus parallellt med relationen 

mellan författaren Thomas (Johan H:son Kjellgren) och skådespelaren Hoffman (Krister 

Henrikson) och behandlar frågor om minnets subjektivitet och konstens relation till sanning. 

     2000-talets första decennier har inneburit en återigen något mer frekvent användning av 

författarroller i svensk film. Dels är återigen vanligt, inte minst i thriller- och deckarsammanhang, 

där ett tydligt exempel är filmatiseringen av Camilla Läckbergs Fjällbackaserie där författaren 

Erika Falk löser mordfall samtidigt som hon skriver. Även filmatiseringarna av några av Maria 

Langs mest kända verk – såsom Farliga drömmar, Inte flera mord och Mördaren ljuger inte ensam 

innehåller olika typer av författarroller. Dessutom kan nämnas filmatiseringen av Klas Östergrens 

Gentlemen från 2014, liksom den udda och stjärnspäckade kriminalkomedin Skenbart, i regi av 

Peter Dalle, från 2003 där huvudpersonen är en osedvanligt klantig men välvillig författare.  
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       Utöver thrillers har också ett antal påkostade författarbiopics gjorts under 2000-talet. Mest 

kända är August från 2007, med Jonas Karlsson i rollen som Strindberg, och Selma från 2008, med 

Helena Bergström i titelrollen.302  

     Dessutom finns, slutligen, ett antal filmer från 2000-talet som utspelar sig på och skildrar ett 

litterärt fält – förläggare, flera författare i samma film och intriger i bokbranschen är 

återkommande teman, liksom diskussioner om författarens roll. Två sådana filmer - Känd från TV 

från 2001 och Kärlek Deluxe från 2014, analyseras närmare i kapitel 5 i den här uppsatsen. Andra 

exempel är Detaljer från 2003, Stockholm Stories från 2014 och Måste gitt från 2017. 

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
302	Båda dessa filmer analyserades i min uppsats Sanningens Hjältar.	
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7.2. Litteraturlista och källor. 
 
 
Filmer 
 
Primärmaterial 
(I kronologisk ordning) 
 
 
Thomas Graals  bästa f i lm (1917) 
 
Producent: AB Svenska Biografteatern 
Huvudproducent: AB Svenska Biografteatern 
Manus: Harald B. Harald 
Regi: Mauritz Stiller 
Distribution: AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå 
 
En Kärleksnatt  v id Öresund (1931) 
 
Producent: Per Håkansson, Olof Hallberg, Fred Winter 
Huvudproducent: Svensk Ljudfilm  
Manus: Sölve Cederstrand och Torsten Lundqvist 
Regi: Sölve Cederstrand 
Distribution: AB Sveafilm 
 
Vi tre  debutera (1953) 
 
Producent: Allan Ekelund 
Huvudproducent: AB Svensk Filmindustri 
Manus: Herbert Grevenius och Gustav Molander 
Regi: Gustav Molander 
Distribution: AB svensk Filmindustri 
 
Känd från TV (2001) 
 
Producent: Jan Blomgren, Waldemar Bergendahl 
Huvudproducent: AB Svensk Filmindustri 
Manus och regi: Fredrik Lindström 
Distribution: AB svensk Filmindustri 
 
 
Kärlek Deluxe (2014) 
 
Producent: Anna Wallmark Avelin 
Huvudproducent: Eyeworks Sweden 
Manus: Anna Platt 
Regi: Kristina Kjellin 
Distribution: Nordisk Film AB 
 



	 206	

 
7.2 Filmregister 
 

Registret avser endast filmer som nämns i uppsatsen (i analyser och/eller historikbilaga). Det har alltså inga 

anspråk på fullständighet. Filmerna är indelade i kategorierna svenska författarfilmer, övriga svenska filmer samt 

internationella författarfilmer, och listas i bokstavsordning inom respektive kategori. Filmer som baseras på 

historiska personers liv i någon mening är märkta ”biopic”, övriga handlar om helt fiktiva författare.  

 
Svenska författarfilmer  
 
  
Adamsson i Sverige. 1966. Manus Olle Länsberg. Regi Stig Ossian Ericson. 
 
Amorosa (biopic). 1986. Manus och regi Mai Zetterling. 
 
August (biopic). 2007. Manus Peter Birro. Regi Stig Larsson. 
 
Bakom jalusin. 1984. Manus och regi Stig Björkman. 
 
Bara en danserska. 1927. Manus Olof Molander och Paul Merzbach. Regi Olof Morel. 
 
Detaljer. 2003. Jonas Frykberg och Lars Norén. Regi Kristian Petri. 
 
Det kom en gäst. 1947. Manus Stieg Trenter och Arne Mattsson. Regi Arne Mattsson. 
 
En drömmares vandring (biopic). 1957. Manus och regi Lars-Magnus Lindgren. 
 
En flicka kommer till sta’n. 1937. Manus Börje Larsson. Regi Carlo Keil-Möller och Thor Brooks. 
 
Falsk som vatten. 1985. Manus och regi Hans Alfredson. 
 
Farliga drömmar. 2013. Manus Jonna Bolin-Kullberg och Charlotte Orwin. Regi Molly Hartleb. 
 
Farlig vår. 1949. Manus Rune Lindström och Arne Mattsson. Regi Arne Mattsson.  
 
Fridas visor. 1930. Manus Ragnar Hyltén-Cavallius. Regi Gustaf Molander. 
 
Fritänkaren – filmen om Strindberg (biopic). 1994. Manus Peter Watkins och Daniel Strömberg. Regi 
Peter Watkins m.fl. 
 
Gentlemen. 2014. Manus Klas Östergren och Mikael Marcimain. Regi Mikael Marcimain.  
 
Guds djärvaste ängel (biopic). 1990. Manus Magnus Nilsson. Regi Frej Lindqvist.  
 
Hjärter knekt. 1950. Manus Hasse Ekman och Lasse Swärd. Regi Hasse Ekman.  
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Hon trodde det var han. 1943. Manus Edvin Adolphson. Regi Per-Axel Branner.  
 
Honungsvargar. 1990. Manus och regi Christina Olofson.  
 
Inte flera mord. 2013. Manus Jonna Cullberg och Charlotte Orwin. Regi Peter Schildt.  
 
Jack. 1977. Manus Ulf Lundell och Jan Halldorf. Regi Jan Halldorf.  
 
Jag är med barn. 1979. Manus Lasse Hallström, Lars ”Brasse” Brännström och Olle Hellbom. Regi 
Lasse Hallström.  
 
Jefthas dotter. 1919. Manus Laurids Skands. Regi Robert Dinesen.  
 
Johan Ulfstjerna. 1923. Manus Carlo Keil-Möller. Regi John W. Brunius.  
 
Kvarteret korpen. 1963. Manus och regi Bo Widerberg.  
 
Kärlek och hypnotism. 1921. Manus och regi Lau Lauritzen.  
 
Lejonet och Jungfrun. 1975. Manus och regi Lars-Magnus Lindgren.  
 
Med glorian på sned. 1957. Manus och regi Hasse Ekman.  
 
Måste gitt. 2017. Manus Ivica Zubak och Can Demirtas. Regi Ivica Zubak.  
 
Mördaren ljuger inte ensam. 2013. Manus Jonna Bolin-Cullberg och Charlotte Orwin. Regi Birger 
Larsen.  
 

Pappa varför är du arg – du gjorde likadant själv när du var ung. 1968. Manus Erik Norlander. Regi Arne 

Stivell.  

Postmästarfrun från Hörby (biopic). 1988. Manus och regi Sonja Pleijel och Marianne Söderberg.  

Sara lär sig folkvett. 1937. Manus Gösta Stevens. Regi Gustaf Molander.  
 
Selma (biopic). 2008. Manus Åsa Lantz. Regi Erik Leijonborg.  
 
Skenbart. 2003. Manus och regi Peter Dalle.  
 
Skuggan. 1953. Manus och regi Kenne Fant.  
 
Skärseld. 1975. Manus och regi Michael Meschke.  
 
Stockholm Stories. 2014. Manus Erik Ahrnbom. Regi Karin Fahlén.  
 
Sussie. 1945. Manus Sölve Cederstrand, Adolf Schütz och Paul Baudisch. Regi Arne Mattsson.  
 
Såsom i en spegel. 1961. Manus och regi Ingmar Bergman. 
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Thomas Graals bästa barn. 1918. Manus Harald B. Harald. Regi Mauritz Stiller.  
 
Thomas Graals myndling. 1922. Manus och regi Gustaf Molander.  
 
Veranda för en tenor. 1998. Manus Klas Östergren och Lisa Ohlin. Regi Lisa Ohlin.  
 
Vi på Saltkråkan. 1968. Manus Astrid Lindgren. Regi Olle Hellbom.  
 
 
Övriga svenska filmer  
 
 
Bröderna Mozart. 1986. Manus Etienne Glaser, Suzanne Osten och Niklas Rådström. Regi Suzanne 
Osten.  
 
Kärlek och journalistik. 1916. Manus Harriet Bloch. Regi Mauritz Stiller.  
 
När konstnärer älska. 1915. Manus Johanne Skram Knudsen. Regi Mauritz Stiller.  
 
Vingarne. 1916. Manus Mauritz Stiller och Axel Esbensen. Regi Mauritz Stiller.  
 
 
Internationella författarfilmer  
 
 
Adaptation. 2002. Manus Charlie Kaufmann. Regi Spike Jonze.  
 
Barton Fink. 1991. Manus Joel och Ethan Coen. Regi Joel Coen.  
 
Basic Instinct. 1992. Manus Joe Eszterhas. Regi Paul Verhoeven.  
 
Bright Star (biopic). 2009. Manus och regi Jane Campion.  
 
Das Leben der Anderen. 2006. Manus och regi Florian Henckel von Donnersmarck.  
 
Enid (biopic). 2009. Manus Lindsay Shapero. Regi James Hawes.  
 
Henry and June (biopic). 1990. Manus Philip och Rose Kaufman. Regi Philip Kaufman.  
 
Misery. 1990. Manus William Goldman. Regi Rob Reiner.  
 
Miss Potter (biopic). 2006. Manus Richard Maltby Jr. Regi Chris Noonan.  
 
Naked Lunch (biopic). 1991. Manus och regi David Cronenberg.  
 
Pandaemonium (biopic). 2000. Manus Frank Cottrell Boyce. Regi Julien Temple.  
 
Providence. 1977. Manus David Mercer. Regi Alain Resnais.  
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Shakespeare in Love (biopic). 1998. Manus Marc Norman och Tom Stoppard. Regi John Madden.  
 
Shakespeare writing Julius Caesar (biopic). (Shakespeare Écrivant La Mort de Jules César). 1907.  
Manus och regi Georges Méliès.  
 
Swimming Pool. 2002. Manus Francois Ozon och Emmanuèle Bernheim. Regi Francois Ozon.  
 
Sylvia (biopic). 2003. Manus John Brownlow. Regi Christine Jeffs.  
 
The Edge of Love. 2008. Regi John Maybury.  
 
The Shining. 1980. Manus Stanley Kubrick och Diane Johnson. Regi Stanley Kubrick.  
 
 
 
Webbaserade källor:  
 
https://www.littvet.uu.se/forskning/avdelningen-for-
litteratursociologi/profilomraden/fiffi/profilomradesbeskrivning/ 
 
Tyvärr ej längre fungerande länkar: 
 
http://www.schriftstellerfilme.de  
 
Dockson, Tove. ”Bioklubben träffar Moa och Lotta”. Intervju för SF Bio online 17 januari 2014. 
http://www.sf.se/nyheter/2014/01/Bioklubben-traffar-Moa-och-Lotta/. Fungerade i maj 2016. 
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