
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 
Centrum för praktisk kunskap 
Vt. 2010 
Handledare: Ulla Ekström von Essen 
 

 
 

 
 
 

Bakom Spegeln 
 

En essä om tvivlet  
eller  

det goda beslutet i en filmproduktion 

 
av 

Christina Olofson 

 
                                   



 2 

 

Abstract 
The essay depicts the opposite views of the director and an actor during the filming of a 

specific scene in a feature film. The actor feels that he is not being listened to. This leads to 

unforeseen consequences for the director, as the actor no longer wishes to take part in the 

marketing of the film prior to its opening night. Everything is seen from the director’s point 

of view, she is working in a film world dominated by men.  

    Questions are being asked if the director’s instructions are clear enough or if the actor, 

fearing getting lost, is mixing up his own feelings with those of the character he is 

portraying? What happens to the collaboration and how does it affect the rest of the team ant 

the completion of the production? The director is also the producer. How does this influence 

thing? It is an exploration of what is going on behind the camera. How does it affect trust? 

How easily misgivings gain ground and a certain degree of ruthlessness takes root. 

    Mediating upon this I find support in Hannah Arendt’s philosophical thought-themes. She 

writes that she is thinking without a banister to hold on to (Denken ohne Geländer)(Thinking 

without Banisters). In my way of working I am inspired by her thoughts about imaginary 

banister. 

    Each film is unique and brings new unforeseen challenges, technical, economical or 

personnel. Film is people, technique and money. When unpredicted situations arise I have to 

deal with those and I create an imaginary banister, a tool – a method which is useful in 

finding solutions. 

    Film is about co-operation. A director’s role is to use the team’s abilities and to create an 

atmosphere of trust. In my essay about the production and the collective I use Ludwik 

Flecks ideas of thought collectives and thought-style. 

    Which skills does a film director need? The skills and experience, which I have gained, 

having no formal training, I have learnt by making film after film. In the essay I deliberate 

about Aristotle’s concepts called Phronesis, Praxis and Techno and apply them to my 

experience of the built-in conflict between the actors and me as the director. Always trying 

to achieve what Aristotle called Phronesis, practical wisdom. 
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”Tack”. Scenen vi just har spelat in en tagning av handlar om hur han, rollkaraktären 

Anton, försöker övertyga henne, rollkaraktären Anna, om att delta i en gatuteater på ett 

köpcentrum. De skall inför publik ta livet av två små kycklingar. Allt för att 

uppmärksamma människorna i köpcentret på hur illa djuren behandlas, en 

djurrättsmanifestation. De sitter bägge i soffan hemma hos henne. Hon försöker förklara 

varför hon inte längre vill delta i deras gatuteater. Enligt henne är det inte rätt metod, det 

kan inte vara rätt att döda de små kycklingarna för att upplysa om djurens rätt. Han menar 

att det är det enda sättet att tala om för människorna, och få dem att ta sitt ansvar och göra 

något saken. 

     Scenen utspelar sig mellan Anna som spelas av Malin och Anton som spelas av Robin. 

De är hemma hos Anna och vi spelar in i en befintlig miljö. Det är ett äldre 3-våningshus 

som står tomt i väntan på att beslut skall tas om vad som skall hända med det huset. En av 

lägenheterna gör vår scenograf om till huvudpersonen, Annas, lägenhet och en annan 

används för mask och kostym.  För att få bra kamerapositioner och kunna lägga scenerier 

har scenografen byggt upp väggar i den befintliga lägenheten och skapat rummen så att det 

passar oss. Våningen under blir uppehållsrum för teamet och för tekniken, det vill säga 

kamera, lampor, stativ, räls och allt övrigt som behövs vid en filminspelning. Eftersom en 

stor del av historien utspelar sig i och runt Annas lägenhet är detta ett idealt förhållande. Allt 

är samlat på en plats. Inspelningen sker i en mindre stad vilket gör att vi inte behöver 

använda tid till att transportera oss till plats. 

     Historien vi berättar bygger på en bok och det är en fiktiv berättelse. Vare sig det är en 

påhittad eller icke påhittad historia så måste det finnas ett liv i bilderna. I filmens 

berättelse möter publiken Anna, filmens huvudperson, som tar dem med i berättelsen. 

Min vilja är att de samtidigt som de känner igen sig i hennes beteende, skall få en 

möjlighet att se sig själva i ett annat ljus. Filmens berättelse ger publiken möjligheter att 

se på sitt eget liv med en större vidsynthet. Huvudpersonen Anna blir en person de kan 

identifiera sig med, finna tröst i, och se att de inte är ensamma om att fundera över hur de 

vill leva sina liv. Om filmen inte förändrar deras liv så vill jag att den skall finns 

jämsides, som en inspiration till att se världen på ett annat sätt. Jag vill att filmen skall 

skapa och ge identifikation, insikt och möjligheter till ett annat sätt att vara ung. Maria 

Hammarén anknyter i boken Skriva - en metod för reflektion till Aristoteles Om 

diktkonsten från 350-talet f Kr:  ”att diktkonsten inte är en efterbildning av människor, 
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utan av handling, av liv.”1 Att skapa liv på film är min strävan, att låta fiktionen röra sig 

mot det dokumentära och omvänt. Livsnerven i filmen är att skapa det oväntade i det 

vardagliga, att låta den moraliska frågeställningen vara del av filmens konstnärliga 

uttryck. I scenen jag beskriver mellan Anna och Anton skildras Annas osäkerhet om det 

verkligen är rätt att döda kycklingarna för att påverka människorna att sluta äta 

broileruppfödda kycklingar.  I filmen blir det en moralisk fråga för Anna, Anton däremot 

har sin inställning klar. I ett samtal jag hade med filmregissören Bo Widerberg om olika 

konstnärliga uttryck menade han att: ”Moral är det viktigaste. Det finns ingenting annat 

att göra film om. De stora enkla moralfrågorna: Kan vi göra så här utan att skada oss 

själva och varandra?” Bo Widerberg var en filmregissör, som var lysande på att i sina 

filmer skildra den svenska vardagen på ett realistiskt sätt, i såväl dialog som miljö och 

personer. På ett annat sätt men med samma andemening uttryckte sig den franske 

filmregissören Jean-Luc Godard, ”Varje kameraposition är ett moraliskt 

ställningstagande.” Det överensstämmer med min egen inställning. Det är en skillnad mot 

att förhålla sig på ett registrerande och betraktande sätt. Jag vill att publiken skall dras in i 

historien i de filmer jag gör och då handlar det om att gestalta moraliska såväl som 

existentiella frågor i livet.  

     Sceneriet innebär att Anton kommer in i rummet och stannar till ett ögonblick. För att 

understryka hur viktigt det är att Anna är med honom, går han och sätter sig bredvid henne i 

soffan. Anton tycker sig i Anna äntligen ha funnit en själsfrände som delar hans tankar om 

djurens rätt i vårt samhälle och han känner en samhörighet med henne. Nu vill han inte att 

hon skall ändra sig. På soffbordet framför dem står en liten kartong med två små livs 

levande kycklingar som piper hjärtskärande.  

     Vad vill jag med scenen? Utöver det berättarmässiga att han vill ha henne med på sin 

aktion, vill jag också skapa en atmosfär där Anna känner sig attraherad av honom, även om 

hon ännu inte är medveten om det. Handlingen är förenad med en känsla. Anna har föresatt 

sig att vara tydlig och tala om för Anton att hon inte vill vara med på hans aktion. Hon 

tvivlar på att det är rätt att låta kycklingarna dö för sakens skull. De sitter intill varandra i 

hennes grönklädda sammetssoffa. Anton ser intensivt på henne när hon säger att hon inte 

kan genomföra demonstrationen. Anton argumenterar väldigt bestämt och försöker övertyga 

                                                
1 Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion, Stockholm:Santérus Förlag, 2005 s. 23. 
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henne om att vara med. Hon har ju redan kopierat upp flygbladen där hon skrivit varför det 

är viktigt att genomföra aktionen. Varför har hon ändrat sig? 

     Efter tagningen är Robin missnöjd med sin insats, han tycker inte att han är tillräckligt 

bra. Vad det är i scenen som han inte nöjd med får jag inte något grepp om. Om han 

ställer sig utanför rollen och betraktar sin egen insats eller om han ifrågasätter tolkningen 

av rollen som vi gjort tillsammans, det vet jag än idag inte. Eller är han otillfreds med att 

jag inte tar mig an honom och hans karaktär tillräckligt mycket? Robin blir osäker och 

missar sina repliker. Det blir många omtagningar. Inspelningsplatsen känns trängre och 

trängre. Värmen från lamporna gör sitt, syret börjar ta slut och maskören får arbeta med 

att pudra bort blankheten i de bägge skådespelarnas ansikten. Tiden rinner iväg och allt 

svajar betänkligt.  

     Alla medarbetarna vet vad vi skall hinna med, för att inte ligga för långt efter i 

inspelningsschemat. Det är lätt att oron sprids som medför att tempot och energin dras ner. 

Min uppgift är att behålla ett lugn, att sprida känslan av att ”självklart kommer vi att klara 

detta på utsatt tid” och ”scenen kommer att bli bra”. Jag kan likna det vid att vara kapten på 

fullriggaren Narcissus, som Allistoun i romanen Negern på Narcissus.2 Han står stark, när 

det stormar bland manskapet ombord på båten såväl som genom havets stormar. Han vet att 

det inte finns någon återvändo, som en inspelning, det går inte att ”vända om” och starta på 

nytt.  

      Vi spelar in på film, celluloid, och varje kassett håller i 10 minuter därefter måste 

kassetten bytas.3 Ljudbandet håller längre i tid. Fotografen och jag har bestämt att det skall 

vara en åkning med kameran på en liten vagn. Dessutom skall scenen tas i enda tagning 

eftersom det är en kort scen med få repliker och själva kamerarörelsen blir i sig ett sceneri. 

Kameraåkningen ger scenen fart och andning. Förhoppningsvis får vi fram känslan av 

nervositet som jag vill att vår huvudperson Anna skall känna när hon säger att hon inte vill 

delta i hans aktion.  

     Inspelningsdagen lider mot sitt slut. Vi har ytterligare två scener att spela in innan vi är 

klara för dagen. Jag är angelägen om att vi skall hinna med dem för att inte ha för mycket 

rest till kommande inspelningsdagar. De bägge skådespelarna tittar på mig för att läsa av 

                                                
2 Joseph Conrad, Negern på Narcissus, Lund, 1997.    
3 Dagens filminspelningar sker digitalt i större och större utsträckning. 
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min reaktion när jag säger ”tack”. Jovisst är jag nöjd. Malin som spelar Anna, är bra helt 

enkelt. Hennes sätt att ge liv till sin karaktär överträffar det mesta, och hon får scenen att 

leva. Även Robin, som spelar Anton, är i den här tagningen bra och jag nickar bekräftande 

till honom. Han är fortfarande missnöjd och vill ta om. Jag försäkrar honom om att scenen 

fungerar utmärkt, vilket han inte tror på. Jag ser hans osäkerhet och hans ifrågasättande av 

mig. Fotografen inser situationens känslighet och vill göra en tagning till för att 

kameraåkningen inte blev som han hade tänkt sig. Fotografens kommentar gör att jag vinner 

tid. Vi har samarbetat på flera filmer och vi har en väl utarbetad metod. Den innebär att vi 

kan använda tekniken som ett kodord för att säga att ingen eller en av oss inte är nöjd med 

tagningen. Alla har respekt för och förstår att det kan bli fel med det tekniska, till exempel 

att kameraåkningen blev hackig eller skärpan inte höll tagningen igenom. På så vis blir det 

ingen diskussion som gör att koncentrationen förloras. 

     Vi gör en tagning till. Men nu spelar osäkerheten hos Robin honom spratt. Den får 

honom att ”snubbla” över replikerna. Jag försöker skapa en lugn stämning så att han inte 

skall känna sig jagad. Det är otroligt lätt att det tippar över, skådespelaren tappar 

självförtroendet och ”stiger ur” sin roll. Den självkritiska blicken motarbetar skådespelaren 

och tar ifrån honom hans kraft. För att Robin skall komma tillbaka in i rollen försöker jag få 

honom att hitta sin egen rörelse. Jag ger honom instruktioner så att han förstår och själv 

inser varför han går och sätter sig intill Anna i soffan. Vi förändrar kamerasceneriet och han 

får ett annat rörelseschema. Redskap för Robin för att förankra replikerna på ett djupare sätt 

i honom själv.         

     Jag ber om en kort paus för att kunna tala med de två enskilt. Till Malin säger jag att hon 

måste vara än mer övertygad i sitt beslut att inte delta, för att ge honom ett ännu starkare 

motstånd. Till Robin säger jag att han skall sätta sig närmare henne för att göra det svårare 

för henne att säga nej. Det är en balansgång i hur jag ger dem mina instruktioner så att det 

inte blir spänt utan att ”lekfullheten” finns kvar. Vår scripta som är svenska, men bor och 

arbetar i Australien, har många och bra erfarenheter från stora inspelningar. Efter några 

tagningar ber hon mig komma och titta på tagningarna hon har spelat in på sin lilla 

videobandspelare. Hon tipsar mig om att vi kan ”preframa”, det vill säga låta kameran rulla 

innan jag säger mitt ”börja” och likaså i slutet av scenen, att kameran får rulla ett antal 

sekunder efter mitt ”tack”. Det ger mig bilder där skådespelarna är mer avspända. Bilder 
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som jag använda i klippningen av scenen för att uppnå den rådvillhet som jag vill att Anton 

skall ha och den beslutsamhet som jag vill att Anna skall utstråla.  

     Vi gör klart för ytterligare en tagning. ”Nu”, säger jag, ”nu blir det bra”. Allt för att 

ingjuta självförtroende hos skådespelarna och medarbetarna. Tagningen blir bra, bägge två 

är övertygande och så även kamerasceneriet. Men Robin håller inte med. Han ifrågasätter en 

av sina repliker, den var otydlig. Jag håller med honom om det. Men eftersom vi har 

repliken från en tidigare tagning, och den är bra så går det lätta att byta ut den. Robin vill 

inte hålla med om det. Han visar sitt missnöje genom att sitta kvar i uppställningen. Nu har 

jag ett problem. Vi skall göra klart för nästa scen och teknikerna behöver plats för att göra 

en ny ljussättning och lägga om rälsen för kameran. Jag ber Robin följa med mig till 

uppehållsrummet. Malin har redan gått för att byta kläder. Jag försöker vara så pedagogisk 

jag kan och förklara för honom hur jag menar att repliken går att byta ut. Det är en rent 

teknisk fråga. Om Robin inte vill förstå eller om han bara har bestämt sig, det vet jag inte 

och eftersom vi inte har arbetat tillsammans tidigare så kan jag inte heller avläsa det. På 

plats och i samtal med skådespelare vet jag att det inte är någon idé att vara irriterad, jag 

uppnår inget med det. Dessutom kan jag i själva situationen hitta ett ”lugn”, hur märkligt det 

än låter. Min specifika uppgift är att få honom att arbeta med mig, inte mot mig. Efter 

diverse lirkande så är Robin för ögonblicket i varje fall, med på att vi går vidare. Om han 

verkligen är helt övertygad kan jag inte vara säker på men just då inser även han att vi inte 

kommer längre. I sin yrkesroll som skådepelare i en film vet han också att han inte kan 

överblicka allt som sker under inspelningen. Min förmodan är att det låg kvar hos honom 

som en olust, som senare resulterade i hans negativa upplevelse av filmen när den var klar. 
 

På spaning  
 
För att efterforska varför just den här scenen kommer tillbaka till mig tar jag fram scripta-

rapporten.4 Den, tillsammans med mina arbetsdagboksanteckningar, blir delar av mitt 

efterforskande av varför jag minns just den här scenen och väljer att skriva om den.   

     Under alla inspelningar oavsett om det är fiktivt eller icke-fiktiv film, som jag genomför 

skriver jag ner mina tankar och funderingar kring vad jag vill med scenen, personerna eller 

situationen som vi skall filma. I en paus av inspelningen gör jag också anteckningar om det 
                                                
4 Scripta är en person som skriver ner allting väldigt noggrant runt inspelningen av scenen, en rapport. Hon gör   
  också anteckningar i manuskriptet om vad som ändras beträffande dialogen, ifall scenerna byter plats, vad   
  skådespelaren har på sig och alla detaljer i bilden. 



 9 

är något speciellt med scenen, en idé om ljud, musik och någon gång om det är extra 

besvärligt. Mina svarta vaxduks-pärmade böcker, i storlek så att de lätt går ner i jackfickan, 

blir som loggböcker. Loggboken är ett extra öga, ett extra seende som jag använder i 

efterarbetet av filmen tillsammans med scriptans anteckningar. Aldrig, har jag använt dem 

på det sätt som nu. Jag har arkiverat dem och gått vidare. Nu blir det ett återupplevande av 

inspelningen och ett sätt att få syn på varför mötet med Robin fortfarande sitter som en tagg.  

     Senast jag gick igenom scriptarapporterna och mina loggböcker var i samband med att vi 

klippte och mixade filmen, för fem år sedan.5 En besynnerlig känsla infinner sig nu, som att 

återvända till ”brottsplatsen”. Scriptarapporter kan se olika ut, den jag nu går igenom är 

väldigt gediget utförd.  

     När jag nu försöker reda ut varför det blev som det blev funderar jag över ordens 

betydelse. Vilken mening har de och vad ger de uttryck för? Hur klingar de? Ord och 

kommandon som används när en scen spelas in som ”tystnad”, ”tagning”, ”börja” och 

”tack”. Alla vet vad de betyder och vad de skall göra. Ibland är det regiassistenten som äskar 

tystnad och därefter tar regissören vid. Det beror på hur många statister som är med eller hur 

regissören vill ha det. Orden ger en riktning om vilken sorts koncentration som skall infinna 

sig. Tonen de sägs med är av betydelse för hur de skall uppfattas. När vi repeterar en scen 

säger jag oftast ”varsågod och börja” men vid tagning ”börja” och när scenen är slut ”tack”. 

Jag gör skillnad mellan repetition och inspelning. Jag använder ordet ”börja” när scenen tas 

och det anger att nu är det allvar. Det finns tillfällen när jag har hört mig själv säga ordet 

”tack” och där tonen i ”tack”, väldigt subtilt har uttryckt min frustration över att tagningen 

inte blev så bra som jag hade förväntat mig. Skådespelare är oerhört känsliga och kanske 

hörde Robin, en ton som jag själv inte var medveten om, då?  

     Varje film är unik till sin berättelse, sin form och hur den produceras. Kanske har min 

upptagenhet av detta faktum gjort att jag sett framåt och gått vidare till nästa film? Idag är 

det en utmaning för mig att återvända och se vad som hände mellan Robin och mig vid 

inspelningen av scenen med kycklingarna. Att våga inse betydelsen, som jag menar att det 

fick för filmen, och att genom min blick och upplevelse reflektera kring processen. Fram 

tills nu har jag egentligen aldrig gått igenom en filminspelning som jag gör nu. Det har 

varken funnits tid, tillfälle eller om jag skall vara ärlig, reell önskan från mig att göra det. 

Någon gång har några av mina närmaste medarbetare sagt att vi skulle ses och tala om 
                                                
5 Mixa film betyder att alla ljud, musik och dialog förs samman och avvägs mot varandra. 
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inspelningen i förhållande till hur filmen blev. Jag kunde ha tagit initiativet men gjorde det 

aldrig. Min tilltro till att gjorda erfarenheter undermedvetet lagras och följer med till 

kommande projekt fick mig att inte vilja se bakåt. Nu är tiden kommen att våga ta risken och 

avslöja den bakomliggande processen och göra en form av bokslut. Fredrik Svenaeus, 

professor i filosofi, skriver: ”Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad 

kunnighet som tagit plats hos individen – och i den mänskliga gemenskap där han eller hon 

handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt”.6 Insikterna om betydelsen av de konkret 

upplevda erfarenheterna som jag bär med mig måste jag våga ta på allvar och de måste få sin 

berättigade plats i min filmvärld.  

 

Filmens innehåll 
 
Filmen vi spelar in är en berättelse om en ung kvinna som är 18 år, en ålder mitt emellan att 

fortfarande vara ungdom och ändå vara vuxen. Hon funderar mycket på hur hon ska leva 

och hur mycket plats just hon får ta på jorden. Hon skriver dikter som hon sprider genom att 

lämna små lappar med dikterna varhelst hon går. Tillsammans med jämnåriga känner hon 

sig ofta som en främling. Hon möter en man, många år äldre än hon själv som hon upplever 

förstår och respekterar henne. Han utger sig för att vara någon annan än den han är. När han 

möter Anna uppträder han som gymnasielärare men i verkligheten är han en TV-producent 

som gör en ”realitysåpa”, där Anna har huvudrollen, utan att veta om det. Han griper in i 

hennes liv och frågan ställs vad som är äkta och vad som är falskt. Verkligt och osant? I 

berättelsen om Anna finns också mötet med två killar i hennes egen ålder. Anton är en av 

dem. Det är en skildring om en ung kvinna som vågar gå emot strömmen och som vill 

bestämma över hur hon skall leva sitt liv. Anna är vegan och hon vill att vi bryr oss om hur 

vi behandlar jordens resurser. Hon söker ett annat sätt att vara 18 år och ung kvinna.  

 

En god filmregissör 
 
Vad är en god filmregissör? Är det som den amerikanske filmregissören John Cassavetes 

(1929-1989) uttryckte det: ”Say what you are. Not what you would like to be. Not what you 

have to be. Just say what you are. And what you are is good enough”. Cassavetes gjorde 

bland annat filmen En kvinna under påverkan. I sina filmer förhöll han sig med en frihet 
                                                
6 Fredrik Svenaeus, ”Vad är praktisk kunskap”, Vad är Praktisk Kunskap, red. Jonna Bornemark & Fredrik   
 Svenaeus, Stockholm 2009, s. 13. 
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gentemot tekniken och hans manus kom till efter ett tätt samarbete med skådespelarna. Det 

sägs att han var den som skapade den amerikanska oberoende filmen, "the father of 

American independent film". För mig innebär hans ord att det aldrig går att ”spela rollen av 

en god regissör”. Jag är övertygad om att jag når längre och skapar ett förtroendefullt 

samarbete om jag är den jag är med brister och förtjänster. Skådespelare är skickliga på att 

genomskåda. Det ingår i deras yrke att gestalta olika personer och de är tränade i att 

avlyssna tonfall och se ansiktsuttryck. Eftersom jag inte har någon regelrätt utbildning har 

jag sökt upp erfarna skådespelare och samtalat om hur de ser på regi och skådespeleri. För 

mig handlar det om ett utforskande och ta till mig det som jag behöver för att berätta den 

historia jag vill berätta.  

     I processen av filmen krävs en förening av kunskaper och intuition. ”Intuition är syntesen 

av tanke och känsla, ’intelligensens förädlade form’”.7 Utmärkande för en god filmregissör 

är också trovärdighet, uppriktighet och poesi sammanflätade till en förening. Ett komplext 

yrke som kräver närvaro, känslighet och fingertoppskänsla. Hans Larsson skriver:  

 
Ett poetiskt uttryck står för oss så på en gång färdigt och helgjutet, att vi icke tänka på den 
tankeprocess, hvaraf det framgått. Konstnären måste göra sitt verk så fullbordat, att vi icke se 
spåren efter hans möda, måste på förhand så vara mästare öfver ämnet, att han icke synes 
arbeta, eller så intensivt gå upp i sitt arbete, att han glömmer det.8  
 
 

 
Det bästa med att var filmskapare, regissör, är att kunna genomföra en berättelse från idé till 

färdig film och slutligen mötet med publiken. Att realisera och förverkliga ett uppslag som 

ligger mig närmast om hjärtat. Från ett embryo av en tanke eller en anekdot, fördjupa den till 

en skildring som blir till en film, som jag i bästa fall ger mitt personliga uttryck av i form av 

skådespeleri, verklighetens folk, bild, ljud och musik… att gå på upptäcktsfärd och 

synliggöra det som publiken ännu inte visste att de ville se. Utmaningen i filmskapandet är 

att kunna göra filmen med ”lätt hand”, att låta gestaltning och form att utstråla en elegans 

oberoende av temat. Larsson skriver om att inte låta ”mödan” synas, publiken inte skall vare 

sig känna eller se tillstymmelse av det som skett bakom kameran - om det regnade när det 

inte skulle regna i scenen, eller om alla frös och var trötta eller om ekonomin inte tillät den 

speciella utrustningen för att få bilden att bli än mer levande och liknande. För mig som 

                                                
7 Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur 1998, s 23. 
8 Hans Larsson, Intuition, 1892, s. 16. 
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filmskapare är alla umbäranden värt besväret för att få se glittret i ögonen hos publiken när 

de ser den färdiga filmen.  

 

Idéhistorikern Ulla von Essen, skriver i sin essä om Tankestil och Tankekollektiv, där hon 

utgår från romanen Negern på Narcissus, om den kunskap som behövs för att för vara 

kapten på fullriggaren. Liksom kapten behöver en regissör kunskap och förmågor. Von 

Essen skriver: ”Kunskapen inom en praxis kan delas in i tre fält genom begreppen 

påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.”9 Min ingång i regiyrket är 

filmklipparen och därefter har jag lärt mig genom praktiken. För att bli säkrare på det jag gör 

har jag tagit reda på allt jag kan om tekniken, kamera, ljus och ljud, produktionsvillkoren, 

pengar och ekonomi och personinstruktion. Jag har frågat mig fram, läst det jag kunnat och 

gjort film. Allt integreras i min yrkespraxis och blir en påståendekunskap, från kännedom 

om det tekniska, via mina färdigheter och lärdomar kring att veta hur jag gör, till att landa i 

förtrogenhetskunskap, ”den intuitiva, tysta kunskap, det utvecklade omdöme som innebär en 

förtrogenhet med verksamhetens mångfald,”.10Varje film ger mig nya lärdomar.   

     I filmregissörens yrke ingår att bearbeta och tolka filmmanuskript, överföra det till en 

filmisk och emotionellt stark upplevelse för publiken. Regissören gör bildmanus i samarbete 

med fotografen eller själv, där kamerapositionerna finns för varje scen i filmen. Regissören 

väljer skådespelare och de viktigaste medarbetarna som, scenograf, fotograf, ljud, ljus, 

kompositör och klippare. På plats instruerar regissören skådespelarna och är arbetsledare för 

medarbetarna. Regissören skall kunna delegera och ta tillvara på allas förmågor och 

dessutom förhålla sig till ekonomin för filmen.  Regissören håller samman inspelningen och 

allas olika viljor. Som kaptenen på fullriggaren Narcissus som seglar sitt skepp i hamn, så 

för regissören filmen i hamn. För att göra det på ett lyckosamt sätt krävs erfarenheter och ett 

kunnande som bygger på mina samlade lärdomar, som inte alltid låter sig formuleras och 

som ständigt utvecklas.  Drivkraften är något utöver, som Joseph Conrad skriver: 

 
Och konstens själv kan definieras som ett målmedvetet och uppriktigt försök att göra största 
möjliga rättvisa åt den synliga världen genom att bringa i dagen den mångfacetterade och 
odelbara sanning som döljer sig bakom varje anblick av den. Den är ett försök att i världens 
former, färger, ljus och skuggor, i materiens skiftningar och i livets realiteter, finna vad som i 

                                                
9  Ulla von Essen, ”Tankestil och Tankekollektiv”, Dialoger nr 47 1998, s.22.  
10 Ibid. 
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varje enskilt fall är grundläggande, vad som är bestående och väsentligt […] själva sanningen 
om deras existens.”11 

 

 Regiyrket är liksom dirigentyrket ett ensamt yrke och de påminner om varandra. Den 

internationellt kände dirigenten Sixten Ehrling, uppmärksammade mig på likheterna, han sa 

att som dirigent gäller, ”det första är att veta vad man vill, det andra är att veta om man får 

som man vill och till det krävs stor arbetsförmåga och en stark vilja. För kvinnor krävs 

naturligtvis ännu mer av allt detta”.12 Filmregissören tolkar och gestaltar ett manuskript 

tillsammans med skådespelare och medarbetare. Dirigenten tolkar partituret tillsammans 

med orkestern. För de båda är det svårt att på förhand veta hur resultatet blir.  

 

Insikt kunskap  
 
Christian Nilsson skriver i Vad är praktisk kunskap om hur Aristoteles använder sig av två 

begrepp, praxis (handlande) och poiesis (framställning) för att avgränsa den praktiska 

kunskapens olika former.13 Två typer av olika mänskliga aktiviteter där poiesis är en 

planerad handling, i mitt fall att spela in scenen som jag beskrivit, där vi från de skrivna 

orden i manuskriptet skall forma och förkroppsliga själva scenen, skapa något nytt från det 

förelagda manuskriptet. Det planerade handlandet, poiesis, det vi rent tekniskt, 

instrumentellt, hade bestämt skulle hinnas med den inspelningsdagen, enligt vårt 

inspelningsschema, fick övertaget. Kanske blev det i inspelningsögonblicket en kamp 

mellan innebörden av dessa bägge begrepp, praxis och poiesis?  Det vill säga att tiden vi 

hade till vårt förfogande inte räckte till och att den tog över.  

     När jag idag ser om scenen, ser jag svagheterna och jag ser också hur vi skulle ha gjort. 

Idag skulle jag ha lagt till ytterligare tagningar, tätare närbilder av dem bägge, andra utsnitt 

och fler kamera positioner. Det som Aristoteles benämner techne. ”Techne hjälper oss inte 

att fundera ut vad som skall framställas, utan visar oss bara hur. Och techne ger oss ingen 

överblick över det yttersta syftet med processen…”.14 Som Nilsson skriver så är techne eller 

”kunnigheten” det som behövs för techne. Jag skulle ha lyssnat mer på min intuitiva känsla, 

den lilla figuren som sitter på min vänstra axel och viskar i örat, när Robin fortsatte att 

                                                
11 Conrad, s. 5. 
12 Dirigenterna, en långfilmsdokumentär, Regissör och Producent Christina Olofson, 1987. 
13 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, Vad är praktisk kunskap, red. Jonna Bornemark  
& Fredrik Svenaeus, Stockholm 2009, s. 46-47. 
14 Ibid. 
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uttrycka missnöje efter att vi hade spelat in scenen. Nilsson skriver: ”Praxis, däremot är en 

handlingsform där målet för handlandet inte är externt: Den väl utförda handlingen är ett 

mål i sig”.15Erfarenhetsvärlden skulle för mig ha gjort sig dubbelt påmind då hade jag 

kunnat uppnå vad Aristoteles kallar fronesis, det vill säga klokhet. Fronesis är inte enbart ett 

intellektuellt tillstånd utan bär också med sig en omdömeskraft, som påverkar hur vi skall 

handla.  Därmed blir det blir mer och mer tydligt för mig hur jag skulle ha handlat i den 

givna situationen. Sett i backspegeln borde jag ha tagit mina ”5 minuter”, det vill säga tagit 

Robin avsides, talat med honom och låtit honom känna att han fick sitt utrymme, sin plats. 

Följden hade säkert blivit att vi hade gjort ytterligare en tagning av scenen, vilket hade 

medfört ännu mer överdrag av tid och pengar. Men vi, Robin och jag hade varit gladare 

idag. Film är film och det som finns på celluloid remsan finns där. Det går inte att göra 

ogjort. I den stunden med 15 personer runt omkring mig som inväntar ett snabbt beslut från 

mig, är det lätt att glömma bort och låta poiesis ta över. Nilsson skriver, ”… att fronesis inte 

kan traderas i form av en samling sanna påståenden: fronesis kan bara existera i rörelse”.16 

Mina genomlevda erfarenheter efter varje film adderas. Jag har en tilltro till att jag kan 

spränga mina begränsningar och att de filmer jag gör blir mer och mer omsorgsfullt utförda 

– innehållsligt och formmässigt. Är det ett naivt övermod som jag ger uttryck för? 

 

Tåget rullar och det är jag, som regissör, som är loket. För mig i egenskap av regissör gäller 

det som Martha C. Nussbaum, samtida amerikansk filosof, skriver: ”det som räknas är 

flexibilitet, känslighet och öppenhet mot omvärlden”.17 Under hela filmprocessen, förarbetet, 

inspelningen och efterarbetet gäller det att jag kan se och lyssna för att förmera den vision 

jag har med deras förslag. Det är i sig en process som kan få filmprojektet att växa om jag 

väljer rätt, det vill säga ju tydligare jag är i min vision av filmen desto mer kan medarbetare 

och skådespelare bidra. Under själva inspelningen måste jag vara öppen för att 

skådespelarna kan agera på ett sätt som vi inte har bestämt men som kan vara bättre för 

scenen och ytterst för filmen. Nussbaum skriver vidare om: ”ett slags komplex känslighet 

för de framträdande dragen i en konkret situation”, vilket jag direkt kan överföra till min 

filmverklighet.18 Att kunna avgöra hur scenen spelas fram av skådespelarna för att scenen 

skall bli så stark och komplex som jag eftersträvar. I förordet till sin roman Negern på 
                                                
15  Ibid. 
16  Ibid. s. 49. 
17 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi, Stockholm, 2000, s. 190. 
18  Ibid. s. 189. 
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Narcissus skriver Joseph Conrad om mödan att formulera sig kring vad konsten betyder och 

vikten av att vara varsam med orden. Hans uppmaning känns aktuell även om den skrevs för 

100 år sedan: 

 
Den uppgift jag försöker genomföra är att med det skrivna ordets makt få er att höra, få er att 
känna – och framför allt få er att se. Detta – och ingenting annat, och det är allt. Om jag lyckas 
finner ni där, allt efter vad ni gjort er förtjänta av, uppmuntran, tröst, skräck, förtrollning – allt 
vad ni begär – och kanske även den glimt av sanning som ni glömde bort att begära.19 

 
 

Han ger uttryck åt det jag vill inom filmens och konstens värld. Sträva efter att nå det 

oväntade och mest exakta återgivandet av livet om det så gäller i fiktiv som i ickefiktiv 

form.  
 

Tanketrappan 
 
Även om den tysk-judiske filosofen Hannah Arendt (1906-1975) inte använde tänkandet 

som ”ett räcke att hålla sig i ” så blir hon för mig någon som jag kan hålla mig i och som 

stärker och formulerar en tanke, när hon uttryckte det som ”att hon tänkte, och därmed 

skrev, ohne Geländer – utan ett ’räcke’ att stödja sig emot när man går i tanketrappan”.20 

Arendt skriver om ”tänkandets förbindelse med omdömet och handlingen”.21 Tänkandet är 

dialogiskt på ett inre plan. Hennes tanketrappa och sätt att skriva om ”utan Räcke”, blir en 

utmaning för mig och jag kan se en analogi med filmskapandet. För en långfilm krävs ett 

filmmanuskript. Hur scenerna genomförs och vilka som spelar avgör hur det blir. Regissören 

tolkar och formar manuskriptet till en film och då har jag inget räcke att stödja mig på. Det 

är mina bedömningar och omdöme som det hänger på. Ordet ”tanketrappan” blir en metafor 

för mig, hur jag tar mig fram före, under och efter filminspelningen. Varje film liksom varje 

historia är unik. Vissa av de erfarenheter som jag har gjort kan jag använda som ett ”räcke” 

men eftersom jag måste vara beredd på att omvärdera, teknik, människor och efter vilka 

ekonomiska ramar filmen görs, är inte de redan gjorda erfarenheter tillräckliga. 

     En ny film, ett nytt äventyr där jag också vill pröva något nytt - en ny teknik, ett för mig 

nytt sätt att arbeta på i förarbetet eller under inspelningen, en ny fotograf, något som 

utmanar mig. En inspelning är att riskera, konstnärligt eller på annat sätt - ett vågspel.  
                                                
19  Conrad, s. 7. 
20 Arne Melberg, Arendt ställde frågan på ett nytt sätt, SvD, 16 april 2009. 
21 Ibid. 
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     Vi vet aldrig när vi gör filmen oavsett vilken sorts film, hur den kommer att tas emot av 

publiken. Arendt, hon tänkte och analyserade, nya utmanande tankar utan att ha ett facit. 

Hon var en djärv och modig filosof som tog upp sin tids svåra politiska frågor. I sin bok 

Thinking reflekterar hon kring vad tänkandet är och hur hon gör en skillnad mellan förstånd 

och förnuft. Förståndet är enligt henne nyttoinriktat och förnuftet menar hon handlar om 

mening och betydelse.22 För mig bekräftar hon betydelsen av att det som har en mening och 

en stark betydelse är det väsentliga. Det Arendt tar upp om tankeförmåga och förnuft vill jag 

pröva att tillämpa på min filmverklighet. Hon skriver också: ”Förmågan och behovet att 

tänka inskränker sig nämligen inte till något speciellt ämne, som till exempel de frågor 

förnuftet ställer sig och vet att det aldrig kommer att kunna besvara.”23 Under filmens 

tillkomst gör jag avvägningar mellan det konstnärliga och det ekonomiska. En dialog om när 

det är klokt att ekonomin styr och när det måste vara det konstnärliga som tar över. Det kan 

landa i som Arendt skriver:  
 

Tänkandets förlamning […] man stannar upp och tänker, avbryter alla andra aktiviteter, dels 
kan tänkandet ha en förlamande effekt när man kommer ur det och inte längre är säker på det 
som tycktes bortom allt tvivel […] Om ens handlade bestått i att tillämpa generella 
beteenderegler på enskilda fall […]så kommer man att känna sig förlamad därför att inga 
sådana regler kan stå emot tankens vind.24 
 
 
 

Verktyg eller möte med förhinder 
 
Om Robin inte tror på det jag säger, om jag som regissör inte är den auktoritet för honom 

som han behöver det vet jag inte. Jag frågar mig också vad han tycker om Anton, den roll 

han gör. Har Robin ändrat uppfattning om tolkningen av rollen, som vi gjorde tillsammans 

innan inspelningen? Osäkerheten har gripit tag i honom. Bägge skådespelarna är unga och 

för Robin är det första gången han har en så stor roll. Malin har haft mycket tid att tänka 

igenom sin rollkaraktär Anna. Det visade sig att hon hade läst boken som manuskriptet 

bygger på, och att den är en favoritroman för henne. Hon har lätt att identifiera sig med 

Anna. I scenen är Anna starkt emot att det är rätt att döda kycklingarna för ”sakens skull”. 

Hur minns jag detta? Jag tar hjälp av mina anteckningar och läser igenom dem igen. Det 

finns inget uttalat skrivet om att Robin ifrågasätter sin roll men däremot undrar han över 

                                                
22  Anders Burman, Hannah Arendt såg ondskan i tanklösheten, SvD, 4 mars 2010. 
23  Hannah Arendt, ”Tänkande och moraliska överväganden en föreläsning” Tanke, känsla, identitet. red Ulla   
    Holm, Eva Mark, Annika Persson Göteborg 1997, s. 46. 
24  Ibid. S. 58-59. 
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Antons förhållande till Anna. Borde inte Anna övertala honom om att genomföra 

demonstrationen med kycklingarna på ett annat sätt? Det finns än så länge en outtalad 

attraktion mellan Anna och Anton och vad händer mellan dem när hon har beslutat sig för 

att inte vara med på demonstrationen? I scenen gör Anna allt hon kan för att få Anton att 

ändra sig. Eftersom Robin inte är överens med vad Anton gör med kycklingarna börjar han 

kritisera sig själv som skådespelare. Är det nu som Robin jämför sig med Malin som i varje 

tagning är självklar och som kan tillåta sig att göra misstag utan att det stör henne? Robin 

tappar balansen. Han förmår inte skilja mellan sig själv som Robin och rollen som Anton. 

För mig är scenen med kycklingarna en scen som självklart tillhör filmberättelsen och jag 

vill att den skall vara så stark att publiken reagerar och tar avstånd från själva 

demonstrationen. Det skapar inte sympati för Robins roll, Anton. Tvärtom skulle publiken 

ställa sig på Annas sida, vilket i berättelsen är meningen. Detta insåg Robin och han 

ifrågasätter varför scenen behövs i filmen. Motsättningen mellan honom själv Robin och 

rollkaraktären, Anton, blir för stor, och han kanske såg det som att han ger upp sig själv? 

Misstaget jag gjorde var att inte vara medveten om vad som hände med Robin. Min 

upptagenhet koncentrerades till hur vi gjorde scenen, hur spelet, kameraarbetet och sceneriet 

fungerade tillsammans. Jag överrumplades av Robins starka motstånd mot att göra rollen 

som vi i förarbetet inför inspelningen hade varit helt eniga om. Innan han fick rollen som 

Anton, provfilmade vi honom, ensam och tillsammans med Malin. Han har läst 

manuskriptet. Vi har träffats flera gånger och gått igenom och talat om hur han ser på rollen 

och hur jag ser på den. I förarbetet gick vi igenom vem karaktären Anton är, och hur hans 

utveckling ser ut. Robin och Malin möts själva och tillsammans med mig. Vi talar om 

innehållet, om laddningen i scenerna. Allt detta gör vi för att lägga en gemensam grund inför 

inspelningen och skapa ett förtroende mellan oss. Vart har det tagit vägen nu? Upplever 

Robin att jag “använder” honom som ett verktyg? Vilken betydelse har i så fall vårt 

förarbete haft? Om han ser sig som reducerad till att endast göra det jag säger till honom, då 

har något i vår kommunikation brustit. En skådespelare är i viss mening ett verktyg för 

regissören, men inte något statiskt, utan i ständig utveckling och samverkan med regissören.  

Nussbaums ord om ”flexibilitet, känslighet och öppenhet mot omvärlden” uttrycker väl hur 

jag ser på mitt regiarbete. För att förverkliga min vision om filmen är jag beroende av såväl 

skådespelare som medarbetare. Det är jag oerhört medveten om, eftersom min insikt om att 

varje film har något att lära mig är väldigt levande. Sedan kan det gå fel.   
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Arendt skriver:  
… att tänka utöver kunskapens gränser, att göra mer med sina intellektuella förmågor, sin 
hjärnkapacitet, än att använda dem som instrument för vetande och görande. Oavsett om vårt 
begär att veta uppkommer ur praktiska nödvändigheter, teoretisk häpnad eller ren nyfikenhet, 
kan det tillfredställas genom att det avsedda målet uppnås;25 

 
 
För mig berättar det att jag i mitt samarbete med Robin skulle ha tänkt mer utöver det nu 

som då existerade. Inför hans sätt att uppleva scenen och sin roll som Anton borde jag ha 

varit mer lyhörd och inkännande. Som Arendt skriver ”tänka utöver kunskapens gräns” 

försökt satt mig in mer i hans rollkaraktär för att förklara för honom betydelsen av scenen i 

filmberättelsen. Även om skådespelaren är professionell och därmed har redskap för att 

förhålla sig till sitt eget jag och sin rollkaraktär, så behövs min urskillningsförmåga. Jag som 

regissör, blir ”räcket” för skådespelaren att hålla sig i när självtilliten sviktar. Förståndet fick 

ta över vad förnuftet kunde ha talat om för mig om jag hade lyssnat noggrannare. Jag tillät 

tiden, ett av alla element vid inspelningen, att ta över.  

     Då tyckte att jag omtagningarna vi gjorde enbart blev upprepningar och inte tillförde 

något till scenen. Om jag tillåtit mig att se omtagningarna som nya utvägar och att det var ett 

insamlande av möjligheter, är chansen stor att jag och vi hade kommit längre.  Om vi hade 

gjort ännu fler omtagningar kanske vi hade nått längre? Det är lätt att i efterhand se tillbaka 

och vara efterklok. Kanske hade fler omtagningar endast resulterat i utmattning? Inget är 

säkert. Robins och mitt samarbete hade kanske fallerat i en annan scen? 

     En dokumentär filminspelning innebär att jag filmar mycket för att få ett stort material 

som jag därefter strukturerar i klippningen. Klippningen blir manuskriptarbete. Oftast har 

jag en skiss eller synopsis som jag har satt ihop ”vid skrivbordet” där jag har formulerat en 

plan för vad vi skall filma. När vi sedan filmar måste vi vara öppna för det som kan hända 

och andra möjligheter - inget blir som jag tänkt mig utan endast bättre. Mitt motto är ”att 

vara flexibel” och inte vara för fastlås i hur det var uttänkt från början. Samarbeta med 

omständigheterna men samtidigt behålla mina intentioner om vart vi är på väg. Den 

ickefiktiva filmen befruktar den fiktiva filmen och vice versa. Arbetet med den ickefiktiva 

filmen fordrar ställningstaganden från mig och många gånger möter jag svåra frågor om etik 

och moral som jag ta med mig till den fiktiva filmen. En stor skillnad mellan att göra 

dokumentärfilm och spelfilm är att när jag gör dokumentärfilm måste jag vara väldigt 

tillgänglig, nyfiken, social och kunna dricka mycket kaffe.  

                                                
25 Arendt, s. 45. 
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Taggen 
 
Taggen som fortfarande finns kvar handlar om det som hände inför att filmen skulle få sin 

premiär. Det hade gått nästan ett år efter avslutad inspelning. Jag trodde att det som hade 

hänt mellan Robin och mig under inspelningen var glömt eller i varje fall inte var  

närvarande längre. Men då förstod jag att Robin fortfarande var missnöjd med sin insats och 

inte ville känna sig delaktig i filmen. Han ville inte delta i lanseringsarbetet, det vill säga, 

göra intervjuer i tidningar, radio och TV för att göra filmen känd och omtalad. Utåt sett blev 

det ett sätt att visa att han, som varit med i filmen, inte trodde på den. Visserligen hade 

Robin inskrivet i sitt kontrakt att han skulle delta vid lanseringen av filmen. Men att det 

driva det hade endast försämrat det hela ytterligare.  Filmen är för mig en tredje sak som går 

utanför det rent personliga. Min upplevelse är att han svek filmen och vårt kontrakt.  

     Allt började väldigt olyckligt med att Robin mot mina instruktioner till distributören, fick 

se filmen ensam i en biosalong. Själv kunde jag inte delta eftersom visningen ägde rum 

utanför Stockholm, och jag var helt upptagen med att göra klar filmen och delta i visningar 

och allt som tillhör lansering och marknadsföring. Han blev placerad ensam i en stor 

biosalong. Av erfarenhet vet jag hur svårt det är för en skådespelare att se sig själv i den film 

hon eller han medverkat i, första gången. Det skådespelaren koncentrerar sig på är att ”leta 

fel” i sin egen insats. Hon eller han anlägger ett alldeles för kritiskt öga och då är det 

betydelsefullt att regissören finns med för att samtala om upplevelsen efteråt. Skådespelare 

med stor erfarenhet har oftast skaffat sig ett balanserat förhållningssätt till att se sig själva 

första gången. En ung och oerfaren skådespelare behöver regissören vid sin sida. Robin såg 

filmen och han tyckte inte om det han såg. Därmed ville han inte medverka i något som hade 

med filmen att göra, mediemässigt.  

     En mängd samverkande krafter avgör hur det skall gå för filmen när den har 

biografpremiär, inte endast dess kvalitet. Vad kvalitet innebär är omtvistat och det är oftast 

en ”färskvara” i filmsammanhang. När det gäller media är det av avgörande betydelse att 

skådespelarna ställer upp och medverkar, framför allt om de har en stor roll. Robin bidrog 

till att sprida ”badwill”, dålig stämning, kring filmen, vilket jag menar fick konsekvenser för 

hur mottagandet blev.  
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Hänsynslöshet och mod  
 
Konsten, filmen, handlar om att våga utsätta sig och spränga gränser. För det krävs mod och 

hänsynslöshet. Det handlar om olika sätt att komma fram till hur innehållet skall utformas. 

För att uppnå det jag vill med det konstnärliga uttrycket i filmen krävs ett mått av 

hänsynslöshet. Med det menar jag att om filmmanuskriptet bygger på en roman så måste jag 

kunna se romanen som ett arbetsmaterial och inte försöka få med allt som berättas i den. Det 

kräver att manuskriptförfattaren och jag är beredda att plocka isär alla delarna för att skapa 

om dem till ett filmmanuskript. Som ett kalejdoskop, som när man roterar på tuben formar 

nya spännande mönster. Det kan också handla om att jag under inspelningen måste pressa 

skådespelare, medarbetare och inte minst mig själv till att prestera något utöver. Det innebär 

att alla gränser måste tänjas på. 

 
Människans skapande förmåga ligger i att uppfinna önskningar och sedan söka vägarna att 
tillfredsställa dem. Men det ändrar inte det faktum att önskan inte är vilja, inte är praxis. Till 
praxis hör att välja, att bestämma sig för något och mot något, och i det är en praktisk reflexion 
verksam… 26 

 
 
Så resonerar den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer om hur man kommer fram till ett 

handlande efter det praktiska förnuftet. Och han fortsätter, ”… genom vilken jag i en 

analytisk process ställer mig inför frågan om uppnåeligheten […]så kommer jag slutligen 

tillbaka till det som gäller för mig och det jag själv kan lägga handen vid”27.  

     Jag minns duschscenen i en film jag gjorde.28 Filmen skildrade vänskapen mellan 12-

åriga flickor och i den aktuella scenen trakasserade två flickor en tredje. De drog in henne i 

duschen fullt påklädd och duschade henne. Flickan försökte streta emot men var inte 

tillräckligt stark och ingen hjälpte henne. Det är en avgörande scen för berättelsen. Vi gjorde 

första tagningen men behövde göra ytterligare en, det vill inte flickan gå med på. Jag såg det 

inte som jag hade något val utan tvingade in henne i duschen igen. Det är ingen angenäm 

minnesbild och fortfarande tycker jag att det var en brutal handling jag genomförde, men för 

filmen var det en absolut nödvändighet. Det jag då koncentrerade mig på var att tänka på hur 

historien med sitt innehåll bäst, skulle påverka sin publik. När filmen sedan visades på 

biografer och i skolor fungerade scenen som jag ville och hade tänkt, nämligen att det blev 

                                                
26 Hans-Georg Gadamer, Förnuftet i vetenskapens tidsålder, 1988, s. 51. 
27 Ibid. 
28 Sannig eller konsekvens, regissör och producent, Christina Olofson, 1997. 
 



 21 

diskussioner om hur man förhindrar förtryck och trakasserier bland elever och även bland de 

vuxna.  

     Det ligger snubblande nära att säga att ”ändamålet helgar medlen”. När det gällde den här 

scenen krävdes det mod av mig att vara hänsynslös. Mod för mig är ett positivt värdeladdat 

ord. I det här fallet för det mer tankarna till hur Aristoteles beskriver mod, en av de 11 

karaktärsdygderna som han beskriver: ”Att mod är en medelväg mellan fruktan och blind 

tillförsikt har tidigare klargjorts”.29 Tidigare beskriver han mod som: ” Med hänsyn till 

fruktan och tillförsikt är modet en medelväg. […] medan den som hyser alltför stor tillförsikt 

är övermodig och den som går till överdrifter i fråga om fruktan och saknar tillförsikt är 

feg”.30 Ingela Josefson påpekar att vad Aristoteles gör i sina texter är att ”ge vägledning för 

praktiskt arbete”.31 ”… att hela det resonemang som gäller handlingarna måste uttryckas i 

grova drag och inte med exakthet. […] måste de redogörelser, som vi väntar oss, vara 

beroende av materialet”.32 Just så ser jag på mitt handlande i inspelningssammanhanget. För 

att uppnå det yttersta av gestaltningen i berättandet krävs en kompromisslöshet. Allt handlar 

om avvägningen mellan hur mycket det går att kompromissa, vara hänsynslös och inte bli 

feg eller bekväm. Inte låta sig övertalas av bekvämlighetsskäl utan stå stark, trots att det 

blåser omkring dig.  

     Film är att skapa illusioner, i de bägge scenerna som jag beskriver, ”duschscenen” och 

”kycklingscenen” ställer jag stora krav på skådespelarna och på mig själv. Det finns ett 

manuskript som ligger till grund för scenerna som vi skall realisera. Eftersom Robin har läst 

manuskriptet utgår jag från att han som professionell skådespelare har tagit ställning och är 

införstådd med rollen. I arbetet med barnskådespelare låter jag dem inte läsa manuskriptet 

istället berättar jag inför varje inspelningsdag vad vi skall göra. Filmen där duschscenen 

ingår, där lät jag emellertid, både den unga flickan och hennes föräldrar läsa manuskriptet. 

När den unga flickan och jag talade om scenen innan inspelningen, berättade hon att hon 

hade varit utsatt för en liknande händelse. Då i all synnerhet var det viktigt att hon och 

föräldrarna fick läsa och att flickan fick möjlighet att säga nej till rollen, vilket hon inte 

gjorde. Frågan finns kvar, hur hänsynslös jag kan jag vara och hur långt jag har rätt att gå? 

Finns det något svar på det? Kan jag ställa det mot hur publiken tar emot filmen, det vill 

säga om den reagerar som jag har planerat? Det låter sig svårligen göras eftersom jag inte 
                                                
29 Aristoteles, s. 84. 
30 Ibid. s. 60-61. 
31 Josefson, s. 30. 
32 Ibid. s. 51. 
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vet det på förhand. Scenernas betydelse för berättelsen är det viktigaste för mig och som 

regissör har jag gjort valet att göra filmen och därmed har jag tagit ställning. Bägge scenerna 

eftersträvar en förändring hos sin publik och jag gör mitt bästa för att åstadkomma den. 

Implicit ligger det i konsten att inte sky några medel så länge ingen kommer till skada. Dock 

måste frågeställningen hållas levande. För att citera Arendt: ”Behovet att tänka kan endast 

tillfredställas genom tänkande, och de tankar jag hade igår tillfredsställer samma behov idag 

endast i den mån jag kan tänka dem på nytt”. 33Det förstår jag som att vi kan aldrig slå oss 

till ro och vara nöjda utan måste hela tiden ställa frågorna på nytt.   

     Filmskapandet är ’kompromissandets konst’. Konsten är att fläta samman och jämka ihop 

alla elementen som ingår i filmen och inte ge ekonomin för stor makt på konstnärlighetens 

bekostnad. Filmen innehåller människor, teknik och pengar, tre element som konkurrerar om 

utrymmet och platsen. Ledstjärna måste alltid vara att driva igenom visionen av berättelsen. 

Samtidigt finns det inte en outsinlig källa av pengar, teknik och människor att ”ösa ur”. Det 

gäller att hitta kompromissen utan att ge avkall på visionen. 

     Arendt och Nussbaum talar bägge om förnuft, förstånd och känsla. För Nussbaum är 

förnuft och känsla två sidor av samma mynt, och för Arendt är förnuftet, mening och 

betydelse. Ett tänkandets dialog med mig själv, ”varmed tänkaren vågar sig ut i 

offentligheten” som Arendt skriver i sin bok, Tankedagboken.34  Filmen finns i det offentliga 

rummet och som sådan vill jag att den skall ha sin position och vara del av det offentliga 

samtalet. 

     Frågor som jag ställer mig är: Vad är klokskap sett i perspektiv av hänsynslöshet? Är 

klokskap något fast eller föränderligt? Vi lever här och nu. Är klokhet bestämd av vilken tid 

vi lever i och i vilket samhälle? Gustavsson skriver om Aristoteles: ”Att söka kunskap, 

normer och värden ingår i den ständiga strävan som utmärker människan. Sökandet efter det 

goda sker i det samhället, i de gemenskaper och sammanhang i vilka vi lever och verkar”.35 

Som jag förstår det så måste praktisk klokskap vara föränderlig och beroende av förmågan 

att vara lyhörd och ha fantasi inför de situationer vi möter.  

 

 

 

                                                
33 Arendt, s. 45f.  
34 Arne Melberg, Arendt ställde frågan på ett nytt sätt, SvD, 16 april 2009. 
35 Gustavsson, s. 163. 
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Tvivel 
 
Tvivlet finns ständigt närvarande, det ingår i ansträngningen att hålla fast vid visionen. Jag 

kommer att tänka på en replik ur filmen Dirigenterna, som den amerikanska dirigenten 

JoAnn Falletta säger apropå att hon, skall dirigera ett stort och för en dirigent, svårt verk, 

Våroffer av Stravinskij; ”Doubting is good because it makes you grow”, det vill säga att 

tvivla är bra eftersom det får dig att växa.36 En inställning likt hennes, att tvivlet får dig att 

växa, är värd att finnas jämsides med oron. ”All konstnärlig verksamhet är en kamp mot 

rädslan…” och ”… för att skapa något nytt måste jag göra något jag inte kan…”, säger 

skådespelaren och regissören Gösta Ekman.37 Det han säger inger mig energi och 

uppmuntran. Hans ord blir för mig en bekräftelse på att tvivlet inte är hotande utan snarare 

något som kan ge mig kunskap om både filmskapandet och inspelningssituationen. 

”Filosofen, vetenskaparen och konstnären verkar alla komma tillbaka från dödsriket. I sitt 

skapande möter filosofen, vetenskaparen och konstnären en katastrof.”38 Med andra ord att 

göra en konst av kompromissandet och en estetik av kapitulationen inför alla elementen.  

     I scriptarapporten ser jag att vi är mitt i inspelningen, vi är på den 15:e inspelningsdagen 

av de 35 dagar som filmen är budgeterad efter. Finns tilliten och förtroendet kvar mellan 

Robin och mig? Påverkas skådespelaren Malin av det som sker? Och mina medarbetare, har 

de fortfarande kvar tålamodet och uthålligheten? Kan vi fortsätta att upprätthålla vår höga 

arbetsmoral? Hur påverkas medarbetarna av det som händer mellan mig och skådespelarna 

och särskilt mellan Robin och mig? För att hejda min oro och tvivel ser jag tillsammans med 

fotografen igenom filmmaterial från det vi har spelat in. Allt är inte perfekt men jag ser 

möjligheterna och det lugnar mig. Fotografen och jag resonerar om hur vi kan bli än bättre 

på att disponera vår tid och förbereda oss. ”Descartes utgångspunkt för att vinna kunskap, 

var att försätta sig i ett tillstånd av radikalt tvivel”.39 René Descartes fransk vetenskapsman 

och filosof, som under en kort tid var lärare och rådgivare åt Drottning Kristina.40 Uttrycket 

”tillstånd av radikalt tvivel” avspeglar väldigt bra mitt tillstånd då. Tvivlet för mig var och är 

viktigt för att kunna fatta bra beslut. Det måste finnas närvarande.  

                                                
36 Dirigenterna, långfilmsdokumentär, Regi och Produktion Christina Olofson, svensk biografpremiär 1987. 
37 Karin Helander, Den skrattretande teatern - Ett år med Gösta Ekman och hans vänner, Stockholm, 2009,     
    s.120. 
38 Marja Soila-Wadman, Kapitulationens estetik, Organisering och ledarskap i filmprojekt, Stockholms   
    Universitet, 2003, s. 249-250. 
39 Gustavsson, s. 141. 
40 René Descartes, 1596-1650, känd för sin filosofiska sats ”Jag tänker alltså finns jag”. 
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Våga Våga Våga 
 
Konst är en ständig fråga om att våga fatta beslut, våga välja, våga ändra och våga sätt 

punkt. Hela filmprocessen är uttryck för detta. Filmen styrs av konstnärliga men också 

väldigt reella omständigheter, tid, pengar och hela tiden beslut av olika slag. När jag startar 

en produktion är det som att det inte finns något slut. Allt är ett enda nu, och den filmande 

processen skall vara för evigt. Många gånger har jag funderat över detta. Vad får mig att tro 

att det skall vara för alltid? En fråga jag ännu inte har funnit något svar på. Befinner jag mig 

så starkt i nuet? Under inspelningen gör jag en sak, koncentrerar mig på att spela in filmen. 

Inget ”utifrån”, det vill säga, engagemang eller åtagande av privat eller annan karaktär får 

störa. Det fantastiska är att det möts med respekt och förståelse från min omgivning. En 

enda sak gäller, till skillnad från icke-inspelningsperioder då min tillvaro är splittrad på att 

hålla ”många bollar i luften”, flera olika projekt igång samtidigt. Filmskapandet är en 

passion. ”I den antika traditionen finns inte den motsättningen mellan dygd, passion, känslor 

och förnuft, som är typisk för den moderna tiden. [--] Den rationella och kritiska reflexionen 

behöver därför inte vara ett hot mot vare sig dygderna eller våra känslor”.41 Så skriver Bernt 

Gustavsson och hämtar det från Nussbaums syn på fronesis vars begrepp hon ”vidgar från 

att enbart vara något som är förankrat i lokala gemenskaper, till det universella och 

globala”.42 Hur kan det förverkligas i vår moderna tid? Det är en livsfråga, som också 

Nussbaum pekar på i resonemang kring hur vi når lycka och välbefinnande, skriver 

Gustavsson.43 

     Under en inspelningsdag fattar jag som regissör hela tiden beslut, mer än 100 –blev 

tagningen bra, behövs det ytterligare en, skall vi byta kameravinkel, faller ljuset rätt, stördes 

ljudet av flygplanet, skall skådespelaren bära väskan i vänster hand, är den för liten, skall 

bilden hållas längre, var det rätt blick av skådespelaren i spegeln, kan vi slå samman två 

kamerapostioner, var det bra timing mellan skådespelarens rörelse och kameraförflyttningen, 

skrek hon tillräckligt – så pågår det scen för scen och helst skall vi hinna 3- 5 scener med 6-

10 inställningar per scen under en arbetsdag med normal arbetstid. Som regissör väljer jag, 

                                                
41 Gustavsson, s. 187. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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ändrar och sätter punkt, styrd av tiden, omständigheterna och ändå tror jag inspelningen, i 

det nu vi befinner oss i, skall pågå under evig tid.  

 

Vi är tillbaka till scenen hemma hos Anna i hennes lägenhet. Anton sitter intill Anna i 

soffan. På soffbordet framför dem står kartongen med de små pipande kycklingarna. 

Fotografen sitter på åkvagnen, där kameran är monterad och som dras av passaren.44 B-

fotografen drar skärpan när kameran förflyttas. Kamerarörelsen förflyttar fokus mellan 

Anna och Anton allteftersom dialogen fortsätter. Anton försöker övertyga Anna om vikten av 

att fullfölja aktionen med kycklingarna. Anna försöker få Anton att förstå varför hon inte vill 

vara med. 

 

Kycklingscenen är en obehaglig scen i filmberättelsen. För att vi som publik skall förstå 

Anna och Antons utveckling i filmen är den nödvändig. Scenen skildrar Annas tvekan 

mellan sin övertygelse och hennes vilja att vara tillsammans med Anton. Anton å sin sida 

vill inte släppa taget om Anna och inte heller vill han avstå från demonstrationen. Vi gör 

flera tagningar. Jag är nöjd och ser att scenen håller men Robin är misslynt. Han tycker inte 

att jag lyssnar på honom och hans ogillande får till följd att han inte ställde upp för filmen 

inför premiären.  

     När det gällde mitt handlande gentemot Robin hade han kanske rätt?  Det kan jag inte 

vare sig veta eller avgöra idag eftersom vi inte kan backa tillbaka till det som då hände. Mitt 

val då, och ännu mer idag är att se framåt och betrakta det som en erfarenhet: ”Det är vårt 

vara i nuet som avgör vilken betydelse vi ger våra tidigare erfarenheter. Det finns en tidsaxel 

mellan då och nu”, skriver historikern Ylva Waldemarson.45 Idag kan jag ta tillvara 

erfarenheter och kunskaper som en blick på det dåtida har givit mig. Det kritiska 

granskandet, i betydelsen urskilja vad som är utvecklande för mitt arbetssätt, får vara 

ledstjärnan. Reflektionerna över vad som hände under inspelningen får utmynna i en positiv 

lärdom, ”ett drama som utspelas i spänningsfältet mellan det förflutna och det framtida, och 

där själva skådeplatsen för dramat är nuet.46 

                                                
44 Tekniker som ansvarar för riggning av ljus- och bildteknik, och som åkarbetar nära kameraoperatörerna,     
    speciellt om kameran är monterad på en dolly, kran eller liknande.  
45 Ylva Waldemarson, ”En erfarenhet rikare”, Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark & Fredrik  
    Svenaeus, Södertörns Högskola, 2009, s. 131. 
46 Ibid. S. 132. 
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    Nussbaum, har grundligt studerat de antika texterna, framför allt den aristoteliska filosofin 

och därmed bidragit till en djupare förståelse av begreppet fronesis. Hon anser som de flesta 

nyaristoteliker, att målet för människans liv är självförvekligande, vilket uppnås genom att 

vi lever ett gott mänskligt liv. Hon menar att det är vår strävan att förstå världen utifrån de 

erfarenheter och intryck vi får. Min ambition är att vara del i detta, med de filmer jag gör, 

fiktivt eller ickefiktivt berättat.  

     Film är känslor, stämningar, uppenbarelser och företeelser överförda till filmremsan. Det 

som får mig att forcera hindren på vägen är att i bästa fall ge upplevelser som skapar vidare 

förståelse i vår tillvaro. Skapandet är ett sätt att söka sambanden med den värld som omger 

oss. Varje filmskapare strävar efter att göra det absolut bästa för att få fram sin historia och 

att nå publiken. Detta är en truism, men det måste ändå sägas. Det handlar om viljan att 

komma fram till det goda beslutet. Det ”goda beslutet” för mig är allt det jag gör 

sammantaget, för att filmen skall nå sin publik och ge dem en upplevelse. Att jag lyckas 

göra helheten större än delarna och att det blir en film som ger och delar med sig 

erfarenheter. 

     Ingela Josefson talar om vikten av att lyfta upp den tysta kunskapen eller det som 

Aristoteles kallar praktisk visdom.47 Aristoteles menar att det som förenar oss människor är 

rädslan för döden. För att bemästra den behövs mod, måttfullhet, rättvisa, mildhet och 

vänskaplighet, dessa ord utgör praktisk klokhet. Förmågorna skapar hos oss ett rimligt sätt 

att handla på.  Mitt mål är att göra en bra film och för det behövs praktisk visdom, fronesis. 

Svårigheterna jag mötte i samarbetet med Robin hade jag kunnat hantera bättre om orden 

ovan, hade varit som upplysta i neon för mig. En påminnelse för mig om en större känslighet 

och inlevelse i hans besvärligheter med rollen. Josefson betonar betydelsen av känslorna och 

det särskilda i varje situation: ”Lyhördhet, uppmärksamhet, fantasi och känslomässig 

begåvning är viktiga beståndsdelar i den praktiska kunskapen. Ja, menar Aristoteles, de är 

nödvändiga förutsättningar för en väl utvecklad urskillningsförmåga i mötet med det unika. 

De är emellertid inte medfödda utan måste övas”.48 Filmen är ett komplext konstuttryck och 

det jag saknar är kontinuiteten som behövs för att öva färdigheterna i filmuttrycket.  

     För några år sedan deltog jag i en workshop om regi, där vi talade om hur vi skall 

instruera skådespelaren för att få det som vi vill, vilka instruktioner skall jag ge 

                                                
47 Föreläsning av Ingela Josefson rektor för Södertörns Högskola samt professor i arbetslivskunskap vid     
    Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola, 28 augusti 2008. 
48 Josefson s. 31. 
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skådespelaren och vad kan jag göra ifall det låser sig. Simon Phillips som ledde workshopen 

gjorde oss bekanta med begreppen, ”sense”, ”change” och ”decide”.49 Hur vi kan använda 

oss av och instruera skådespelaren till att uppleva, förnimma, ”sense”, något, uttrycka sin 

vilja till förändring, ”change”, och därmed bestämma sig, ”decide”, en aktion. Begreppen 

framstår för mig som analoga med hur Josefson beskriver, veta att, veta hur och veta när, 

som leder fram till praktisk klokskap. Phillips ord blir verktyg i hur jag i mina instruktioner 

kan leda och bistå skådespelaren att komma vidare. Det ser jag i filmens kontext som 

praktisk klokskap.  

 

Tankestil och tankekollektiv 
 
Den polsk-judiske läkaren, filosofen och kunskapsteoretikern Ludwik Fleck (1896-1961) 

menade att begreppet tillit eller förtroende även måste ingå i den kunskapsteoretiska 

begreppsvärlden.50 Jag ser en motsvarighet i min filmvärld i arbetsgemenskapen som vi 

skapar för varje film oavsett om det är en fiktiv historia som berättas eller icke-fiktiv. Hur 

vår arbetsgemenskap som vi formar inför varje filminspelning bygger på kunskaper och 

erfarenheter från tidigare filmproduktioner. Professor Bengt Liliequist beskriver hur Fleck 

kom fram till en ny viktig epistemologisk faktor, begreppet förtroende, tillit eller tilltro. 

Fleck ansåg att ordet tillit bör finnas parallellt med begrepp som iakttagelse och tänkande, 

inom det epistemologiska.51 ”Utan tilltro till tidigare kunskaper och erfarenheter skulle 

framsteg i kunskapen inte vara möjliga”.52 När Fleck jämförde sin kunskapsteori så visade 

han att äldre tiders verklighetsuppfattning var förankrad i sin tids världsåskådning på samma 

sätt som våra är förankrade i vår tids åskådningar. Fleck menar att det finns olika sidor av 

begreppet tillit och att tillit ”kännetecknar relationerna inom ett tankekollektiv där den yttre 

cirkelns medlemmar måste hysa tillit till den inre cirkelns medlemmar”.53 Vid 

filminspelningen består den inre cirkeln främst av regissören, producenten, fotografen och 

scenografen. När det gäller skådespelarna, om de tillhör den yttre eller inre cirkeln, då vill 

jag med Flecks resonemang mena att de tillhör den yttre, i meningen att de måste ha ett 

absolut förtroende för den inre cirkeln och då främst regissören. Framför allt är det 

                                                
49 Workshop, Simon Phillips, Direction Coach for feature film directors and script development, Dramatiska  
    Institutet, Stockholm 2006. 
50 Bengt Liliequist, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori, Umeå Universitet 2003, s 62.  
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Läkartidningen, volym 97, nr 50, 2000. 
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regissören och producent som för att åstadkomma en laganda, anger tonen vid inspelningen. 

Deras uppgift är att skapa ett kreativt arbetsklimat där alla ser sig som delaktiga i 

produktionsprocessen.  

     Varje filminspelning är unik. Ett nytt arbetssammanhang skapas vida varje 

filmproduktion och inspelningen pågår under en tid av drygt tre månader. En temporär 

organisation byggs upp på nytt, för varje film. En unik samling av professionella människor 

som tillsammans med skådespelare och regissör realiserar berättelsen utifrån det givna 

filmmanuskriptet. En film är ett kollektivt arbete där regissören är navet. Liksom skeppet i 

romanen Negern på Narcissus  är en sluten värld under en avgränsad tid så är även 

filminspelningen det. På samma sätt som kapten Allistoun seglar genom storm och stiltje 

och för sitt skepp till sin hemmahamn, skall också regissören föra sin inspelning i hamn. 

     Min strävan är att försöka arbeta med dem jag tidigare arbetat med och trivs med. Den 

här gången är kärnan av medarbetare densamma som vid tidigare produktioner, vilket känns 

tryggt. Ändå kan man aldrig riktigt veta hur samarbetet kommer att fungera. En 

filminspelning består av ett arbetskollektiv med en mängd samlade erfarenheter och 

kunskaper. Begreppen tankestil och tankekollektiv, som Fleck konstruerade går att överföra 

till vad som händer när samarbetet i ett filmteam är som bäst. Allt handlar om hur 

kommunikation och överföring av kunskaper fungerar. Fleck inviger mig i en ny 

begreppsvärld som jag applicerar på filmproduktionen. 

 
Definierar vi ”tankekollektiv” som en gemenskap av människor, som utbyter idéer  
och tankar och står i tankemässig växelverkan med varandra, så har vi därmed  
definierat bäraren av ett tankeområdes historiska utveckling, av en viss mängd 
vetande och en viss kultur, alltså av en särskild tankestil.54 

 

Fleck utformade sina nya tankar utifrån sin yrkesverksamhet som bakteriolog och 

medicinhistoriker och då framförallt från sina studier kring syfilis. Teorierna formulerade 

han i sitt kunskapsteoretiska verk Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen 

Tatsache (Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum), som publicerades 

1935. För mig blir det insikt om att det konstnärliga reflekterandet kan finnas jämsides med 

det kunskapsteoretiska. Fleck vände sig mot att kunskapsprocessen enbart styrdes av det 

logiska tänkandet och han hävdade att det finns historiska, psykologiska och sociala 

lagbundenheter som bestämmer kunskapsutvecklingen. Han ser kunskapsutvecklingen som 

                                                
54 Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, Stockholm/Stehag, 1997, s 48. 
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ett sick-sack liknande förlopp. ”Grundtanken är att kunskapen är föränderlig och att 

drivkraften till kunskapsutvecklingen är en fortlöpande, skapande process …”55 På samma 

sätt är det med filmkonsten, det är en process som tar intryck, förvaltas går emot och på det 

viset utvecklas när det gäller vilka berättelser vi gör och hur vi gör dem.  

     Vi förbereder för tagning av nästa scen. Fotografen och jag går igenom sceneriet. Vi är 

kvar i Annas lägenhet men scenen vi skall göra utspelar sig i hallen, en annan dag och i ett 

annat stämningsläge. Jag går en trappa ner till skådespelarna för att gå igenom vad vi skall 

göra och tala igenom scenen. Det kommer att ta lite tid för ljussättningen och min 

regiassistent eller som personen numera benämns, FAD, säger att jag har 10 minuter innan 

vi kan göra en teknisk repetition av scenen.56 Robin tycker fortfarande att han inte fick 

tillräckligt utrymme för att scenen skulle bli så bra som han tycker den kunde bli. Jag 

försöker på ett övertygande sätt tala om för honom hur jag ser på scenen och att jag med min 

överblick av hela filmen kan säga att scenen är bra och kommer att fungera. Robin måste 

förstå att vi är klara med den tidigare scenen och det är min uppgift att få honom att 

koncentrera sig på den kommande scenen. Jag märker hur svårt han har och får använda 

mycket kraft för att ”omvända” honom. Min uppgift som regissör är handla, ta besluten och 

föra inspelningen framåt. Jag ställs inför vad som är det bästa för filmen och därmed för 

mig. I Etik i arbete med människor resonerar författarna om bedömning och nyttan av 

handlingen.57 Vilken handling blir bäst för just den situation som valet gäller.  ”Den bästa 

handlingen är alltså identisk med den nyttigaste handlingen. [---] Inom ramen för denna teori 

får vi ingen konflikt mellan olika principer som är lika viktiga. Här kan vi i stor utsträckning 

”mäta och väga” oss fram till det goda genom att kalkylera vilken handling som kommer att 

vara nyttigast och därmed ge oss de önskade konsekvenserna”.58 I ögonblicket gör jag 

bedömningen att det enda sätt jag kan handla på är att fortsätta inspelningen av scenens 

planerade kamerainställningar. Att göra fler tagningar medför att det blir mindre tid för 

kommande scener. Nyttoetiken fungerar i vår inspelningssituation eftersom: ”… situationen 

är relativt avgränsad där konsekvenserna är överblickbara och de berörda parterna är lätta att 

identifiera”.59 

                                                
55 Liliquist, s. 30. 
56 FAD, står för First Assistant Director. Det är regissörens närmaste medarbetare, han eller hon ser till att     
   tidsschemat hålls och är en länk mellan regissören och det tekniska teamet. 
57 Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen, Etik i arbete med människor, Studentlitteratur, 1998 s. 143. 
58 Ibid. 
59 Ibid s. 151. 
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     Tiden rinner iväg det är sent på dagen och jag vet intuitivt att vi inte kommer att hålla vår 

arbetstid, det kommer att bli övertid. Trots det vill jag göra klart scenen, då jag inte ser var i 

inspelningsplanen vi kan lägga in en komplettering. Att återuppta en scen vid senare tillfälle 

kan innebära att energin och stämningen går förlorad. Skådespelarna och jag torrepeterar 

scenen och vi går igenom sceneriet schematiskt. Torrepetera innebär att skådespelarna läser 

scenen rakt igenom utan att lägga in några reaktioner. Robin upprepar sin missbelåtenhet 

med den förra tagningen och säger återigen att han vill ta om. Jag ser på honom och säger att 

han måste lita på mitt omdöme.  

     Helt uppenbarligen gjorde han inte det. Idag kan jag reflektera över om Malins rollperson 

blev för stark och han kände det som att hans rollkaraktär blev överkörd? Var jag för snabb 

och för säker på hur jag ville ha det så att jag förbisåg hans invändningar? Jag frågar mig 

om Robins ogillande av sin karaktär Anton, handlade om att han inför sin publik inte ville 

framstå på ett osympatiskt sätt?  Det har jag mött hos framför allt manliga skådespelare. Att 

spela en osympatisk skurk är ofta inte så svårt men när det handlar om en moralisk 

frågeställning, hur du är som människa, då kan det vara mer prövande. Sällan eller aldrig har 

jag emellertid hört någon manlig skådespelare föra ett resonemang kring detta, i ett 

filmsammanhang.   

      I beskrivningen av inspelningssituationen utgår jag från att skådespelaren skall lita på 

min bedömning av hur scenen blir. Robin och jag var väldigt överens om karaktären Anton, 

vem han är och vad han gör, innan inspelningen började. När det sedan kom till 

inspelningsögonblicket var det som om vår överenskommelse försvann: ”Tillit är inte ett 

absolut begrepp utan liksom fakta och sanning relaterad till sin omgivning, det vill säga i 

Flecks terminologi, tankestilen”.60 Min övertygelse om att Robin och jag var överens om hur 

kycklingscenen skulle göras stämde helt enkelt inte. Tiden vi hade avsatt för scenen, 

svårigheten för karaktären, och Robins och min bristande samstämmighet, allt spelade in. 

För skådespelaren inom film handlar det om att ”överlämna sig” till regissören till skillnad 

mot inom teatern. Där är skådespelaren en del av ensemblen som råder över det de gör på ett 

annat sätt än inom filmen. Inom teatern har skådespelaren en blick för helheten men inom 

filmen är det endast regissören som har det. Inspelningen av scenerna sker oftast utan 

inbördes ordning och skådespelaren är endast med de dagar då hon eller han medverkar.  I 

                                                
60 Liliequist, s. 64.  
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utövandet av regirollen, finns också tiden som en ”medspelare” men i detta fall blev det en 

”motspelare”.  

 

Ny scen 
 
Fadden kommer och säger att allt är klart och vi går in till uppställningen och är klara att 

köra igång. ”Tystnad”, ”Tagning,” ”Kamera”. Total uppmärksamhet och jag koncentrerar 

mig på skådespelarna, spelet och kamerarörelserna. Då känner jag plötsligt 

produktionschefens närvaro. Hennes uppdykande bakom oss vid kameran, signalerar övertid 

för medarbetarna. Henne blotta närvaro känner jag i ryggen, även om jag låstas att hon inte 

är där, som strutsen som sticker huvudet i sanden. Det väsentligaste för mig är att vi får göra 

klart det vi bestämt att vi skall hinna med under dagen. Och i det här fallet är jag först och 

främst regissören. Det konstnärliga beslutet går före det ekonomiska eftersom det viktigaste 

för mig är det som syns på duken, resten får jag hantera när producenten i mig tar vid, efter 

avslutad inspelning. Jag återvänder till Arendts tankeutbyte om förnuftet och förståndet i 

förhållande till regissören och producentens uppgifter. Bägge ser till filmens bästa men från 

olika utgångspunkter. På samma sätt som producenten har det ekonomiska ansvaret så blir 

med Arendts begrepp förståndet det som tar överhanden, och då menar jag att producenten 

har en inriktning på nyttan, det vill säga att hålla de ekonomiska ramarna. Producenten ser 

till det som är mest effektivt. För regissören är innehållet, det konstnärliga uttrycket det 

förhärskande, med Arendts ord, förnuftet. Hennes resonemang om förnuft och förstånd 

bidrar till att ge ytterligare en dimension av filmskapandet.61 Arendt beskriver tänkandet som 

en inre ljudlös dialog, och som den tänkare hon är, ser hon på det som ”en kritiskt 

undersökande verksamhet”.62 Det handlar om att erövra ny kunskap och utveckla tänkandet. 

     I en paus tar produktionschefen mig åt sidan och säger, att vi måste sluta för dagen. Jag 

argumenterar för att det är bättre med övertid nu, än att behöva komplettera med en extra 

dag. Hon instämmer och vi fortsätter vårt arbete. Vi bestämmer att ha en genomgång när 

arbetsdagen är slut och se över hur vi ligger till med inspelningen och ekonomin. Jag väljer 

att se till det konstnärliga först och främst, men jag är samtidigt ytterst medveten om att det 

också för med sig ekonomiska konsekvenser - ett konstnärligt beslut är nästan alltid ett 

ekonomiskt beslut, men ett ekonomiskt beslut är alltid ett konstnärligt beslut. Idag kan jag se 
                                                
61 Hannah Arendt, Tänkande och moraliska överväganden. 
62 Anders Burman, Hannah Arendt såg ondskan i tanklösheten”, SvD 4 mars 2010. 
 



 32 

att producenten i mig fick en viss övervikt i besluten kring scenen med kycklingarna. Robins 

Anton, är inte tillräckligt övertygande i sina övertalningsförsök av Anna. Malins rollkaraktär 

Anna blir för stark.  

 

Prövning 
 
Tankestilen som formas i ett filmteam, förnyas och är annorlunda för varje ny film. Som jag 

förstår Fleck finns det alltid en eller flera drivande krafter i formandet av tankekollektivet. 

När det gäller filmen är det regissören. Jag har en vision av hur jag vill att filmen skall se ut 

och jag har också en plan för hur vi skall arbeta. Regissören styr processen med vägledning 

och uppbackning av kärnmedarbetarna. Det är en känslig process och det är absolut viktigt 

att jag har dem med mig. Om inte så faller hela bygget och det tankekollektiv jag vill bygga 

tillsammans med dem försvinner. Det kan vara förödande för filmen. I ett filmteam finns en 

gruppsykologi och om ”den onda tanken” sprids, det vill säga missnöjet, då är det lätt att 

inspelningen kantrar. Om regissören inte kan behålla greppet och inflytandet över 

inspelningen, räcker det med att en person som är nära regissören drar igång gnället och då 

kan inspelningen gå omkull. Att skapa tankestilar för filmkollektivet underlättar, förmerar 

och skapar förståelse för det som sker under inspelningen. Fleck menar som jag förstår det 

att det finns en hel del ofrivilliga och kollektiva drivkrafter inom en tankestil. Det skapas i 

och av kollektivets interaktiva process. Ett filmteam är ett kollektiv där regissören driver och 

skapar en tillåtande atmosfär som gör det möjligt för medarbetarna att tillföra sina 

förvärvade kunskaper. Medarbetarna är valda för att jag har en tilltro till att de kan berika 

filmproduktionen. Erfarna medarbetare har många gånger arbetat på fler filmer än vad jag 

hinner göra och tar med sig många skiftande kunnigheter. Varje långfilm tar i snitt 3-5 år att 

göra för en svensk regissör, medarbetarna går från film till film. Gadamer skriver: 

  
… om man uppfattar förståelse som ett äventyr, så ligger däri även att den erbjuder särskilda 
möjligheter. På ett speciellt sätt förmår den bidra till att utvidga våra mänskliga erfarenheter, 
vår självkännedom och vår världshorisont. Ty allt som förståelsen förmedlar står i förbindelse 
med oss själva”.63  

 
 

                                                
63 Gadamer, s. 78. 
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Fleck skriver: ”Tankar vandrar från individ till individ och blir hela tiden mer eller mindre 

omformade allteftersom andra individer knyter andra associationer till dem.”64Teamet, det 

vill säga alla som arbetar med filmen bakom kameran, skådespelarna och regissören skapar 

gemensamt ett tankekollektiv i den interaktiva processen som pågår under förberedelserna 

och som förs vidare under inspelningen. Tankekollektivet bildar en samlad kunskap och blir 

under denna period bärare av en tankestil. ”Tankestilen skapar sin verklighet på samma sätt 

som andra produkter skapas av kulturen […] Det finns därför ingen verklighet som är 

oberoende av erfarenheten. ’I naturvetenskapen liksom i konsten och i livet finns därför 

ingen annan naturtrohet än kulturtrohet”.65  Detta menar jag, är grunden till de bästa 

förutsättningarna för att skapa en bra film.  Jag har många gånger fått påpekat för mig att 

vilken stämning som råder och hur arbetet på plats fungerar inte har med om filmen blir bra 

eller inte. Oavsett om det stämmer eller inte eller är det viktigt för mig att det råder harmoni 

i största möjliga utsträckning när vi arbetar. Undantag finns förvisso.  

 

Nattinspelning  
 
Inspelningen rullar vidare. Vi spelar in med samma skådespelare, Robin och Malin. En 

annan scen och en annan dag. Nu går det lättare, kanske för att det nu är mer fysiskt 

agerande för Robin. Slutscenen i filmen skall spelas in och det är natt och kallt, 

nattinspelning. Det är en av de sista av inspelningens 35 dagar. Nattinspelning är speciellt, vi 

är uppe och arbetar när alla andra sover.  Det är som att den ”bubbla” vi befinner oss i 

förstärks. Att ha nattinspelning kräver mer av alla, oftast har vi inte sovit under dagen utan 

den har gått åt till förberedelser och för mig även administrativt producent arbete. Natten bär 

sin egen stämning som antingen kan bidra till att göra scenen skarpare eller till att allt bara 

tar längre tid och skärpan försvinner. Det gäller för mig och mina medarbetare att hålla uppe 

tempot och energin.      

    Scenen vi skall spela in berättar om hur Annas två killar, Anton och Miko som hon har 

lärt känna under historiens gång, möts utanför hennes port. De vet inte om varandras 

existens och bägge vill gärna vara den enda för Anna. De har båda fått märkliga, hotfulla, 

telefonsamtal om att befinna sig utanför hennes port vid ett visst klockslag. En av dem 

Miko, är invandrare och de har träffats i simhallen. Den andre är Anton som hon under 

                                                
64 Fleck, s 51. 
65 Liliequist, s. 95. (kursivering och översättning Liliequist) 
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senare delen av filmens berättelse har utvecklat ett kärleksförhållande med. Nu möts de alla 

tre, i en laddad scen. Anton och Miko är bägge beväpnade med knivar. Allt håller på att gå 

illa. I sista stund har Anna förstått vad som sker och kommer utspringandes och hindrar de 

två killarna från att slå ihjäl varandra. Mannen som utgett sig för att vara lärare och som 

Anna har mött tidigare och känt stor respekt från, dyker även han upp. Det är han som satt 

igång skeendet och fått dit Anton och Miko. Allt avslöjas. Slutuppgörelsen äger rum med 

Anna som centrum och mannen tvingas erkänna att han var upphov till det hela för att skapa 

en situation för sitt TV-program, ”Realitysåpan”. För Anna framstår allt som i ett förklarat 

ljus och hon kommer till insikt om att det enda som gäller för henne är att lita till sina egna 

upplevelser.  

     Robins och mitt samarbete fungerar alldeles utmärkt när vi gör scenen. Vi är eniga om 

hur allt skall gå till och den intuitiva blicken mellan oss efter ”tack” är total. Det är som att 

vi bägge ”glömt” vår tvist kring kycklingscenen. Trots att scenen vi spelar in är komplicerad 

flyter allt på. Alla är nöjda och glada. 

     Att det gick så bra i senare delen av inspelningen gjorde att jag kände mig obehagligt 

överrumplad av Robins syn på filmen inför premiären och hans ovilja att delta i 

lanseringsarbetet. Det är märkligt hur väl jag minns det och att jag måste påminna mig extra 

mycket om att vi också hade ett roligt samarbete. Taggen sitter där. Det är som med dålig 

kritik den minns jag bättre än all den positiva kritik jag fått för mina filmer, förunderligt! 

 

Känslans skärpa – tankens inlevelse 
 
Rubriken har jag lånat från Nussbaums bok. Det är en välfunnen mening som ger uttryck för 

vad som behövs för att fatta bra beslut för att föra inspelningen framåt och nå målet, en bra 

film. Bra film, ordet ”bra” är ett obestämt och svävande ord. För mig betyder det först och 

främst att jag lyckas berätta det jag har föresatt mig. Innehållet och formen tillsammans, 

skall ge en berikande upplevelse för publiken. För dem som finansierat filmen betyder ”bra 

film” att den har en stor publik som ger dem intäkter. Vad som är ”bra” handlar om i vilken 

tidsperiod filmen kommer, vad som händer och sker i samhället. Det är också av betydelse 

vem som gör bedömningen.  

     Vad är känslor och vilka tankar bär känslorna på? Filmspråket bygger på känslor. Fredrik 

Svenaeus skriver: ”Eftersom känslor handlar om världen är de också bärare av kunskap om 
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denna värld”66. Med det filmiska uttrycket gestaltas olika livsöden och företeelser i vår 

värld. Tanke och känsla samspelar i hur berättelserna formas. Nussbaum talar om känslor 

som emotioner, där hon menar att emotioner ”… är former av värderande omdömen som 

tillmäter saker och personer bortom en persons kontroll stor betydelse för denna persons 

eget blomstrande”.67 Känslor får oss att handla och blir en drivande kraft. Det finns ett 

intentionalt innehåll i känslan, en riktning mot något vi värderar högt. Så förstår jag 

Nussbaum. Filmkonstens uttryck är emotioner, som i kycklingscenen där Anton försöker 

övertala Anna till att delta och vädjar till henne känslor för djurens rätt. ”Emotioner rymmer 

föreställningar och tankar om världen.”68 Nussbaum beskriver på ett tankeväckande sätt 

emotioner som värdeomdömen: ”Historien om en emotion är, hävdar jag, en historia om 

omdömen om viktiga saker, omdömen där vi erkänner att vi är behövande och ofullkomliga 

inför delar av världen vi inte har full kontroll över”.69 Praktiska omständigheter och 

situationen som råder blir avgörande för vilka val jag måste göra vid en films tillkomst, 

omständigheter jag inte alltid råder över. ”Känslans skärpa och tankens inlevelse” inspirerar. 

Förutsättningarna för att kycklingscenen skulle ”lyfta” fanns, men som Nussbaum skriver så 

hade jag inte full kontroll över den totala situationen. Hennes formuleringar om tanke och 

känsla, emotioner och värdeomdömen synliggör filmens potential om hur tankar kan 

gestaltas som förbindelselänkar mellan människor och föremål och företeelser i hennes 

tillvaro.   

     Nussbaum anser att man bör studera musiken, dramatiken, skönlitteraturen och vill jag 

tillägga, filmen, vid sidan av de filosofiska verken. Filmen liksom litteraturen rymmer 

moraliska frågor som kan diskuteras i en filosofisk mening. I sin bok Love’s Knowledge 

skriver hon om att det är nödvändigt att se till teorier av olika slag.70 Det upptäckte hon när 

hon läste att: ”Aristoteles siger, att vores evne til at sondre mellem forskellige muligheder 

avhaenger af vores perception.”71 Nussbaum förklarar att det är en träning i inlevelseförmåga 

och att det samtidigt ger en kunskap om människan och hennes handlande. ”… emotioner är 

omdömesformer” skriver Nussbaum.72  

 

                                                
66 Svenaeus, Vad är praktisk kunskap s. 92. 
67 Nussbaum, 200. 
68 Föreläsning Södertörns Högskola, Centrum för Praktisk Kunskap, Fredrik Svenaeus, 28 augusti 2008. 
69 Nussbaum, s. 197. 
70 Intervju med Martha C. Nussbaum Intemezzo, Slagmark nr 35  s. 195. 
71 Ibid.  
72 Ibid. s. 200. 
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Film Kvinnor 
 
Filmen är en ung konstart. Eftersom det handlar så mycket om pengar har de stora 

filmbolagen haft svårt att tilltro de kvinnliga regissörerna kunnandet i att regissera spelfilm. 

Vi arbetar i motvind även om förändringar sker, men det går ytterst långsamt och kräver av 

oss, kvinnorna att vi aldrig släppa taget. I hela min erfarenhetsvärld möts jag ständigt av hur 

olika vi betraktas, män och kvinnor inom regi, manus och producent för att inte tala om 

filmfotografer. Existentialisten och feministen Simone de Beauvoir skriver: 

 
Varje subjekt uppträder konkret genom sin målsättning. Subjektet uppnår sin frihet enbart 
genom att ständigt nå ut över sig själv mot nya fria mål. Det finns inte något annat berättigande 
för en människas existens nu än hennes satsning på och utveckling mot en oändlig öppen 
framtid.73 
 
 

Meningarna ovan betyder för mig att vi kvinnor, inom filmvärlden måste se framåt och 

forcera hindren som finns för att en förändring skall ske. De Beauvoir tar också upp att det 

är inte enbart könet det beror på. Det handlar om hur vi definierar oss: ”Man föds inte till 

kvinna, man blir det”.74 Min tolkning är att alla kan bli medvetna om synen på kvinnor och 

män, åter handlar det om kunskapens betydelse för hur människan handlar. Hur vi tillämpar 

praktisk klokhet, fronesis. 

     Samtalen om film och kvinnor hamnar väldigt ofta i vad som är kvalitet, skicklighet och 

kvalifikationer och därmed kan filmproduktionens beslutsfattare göra sig kvitt frågan utan 

att behöva anstränga sig för att delta i ett förändringsarbete. Finansiärerna, vill ”göra som 

man brukar”, det man är van vid. Det finns inte plats för ”känsliga själar”, som Fredrik 

Svenaeus uttrycker det, inom spelfilmsvärlden.75 Om Du är en ”känslig själ” så gäller det att 

”täcka över det” med stark yrkesroll och därmed en stark tillit till berättelsen. Det handlar 

om vem som identifierar världen och vems blick som visas.  

     När det gäller kvinnor och filmskapande blåser förändringens vindar men det tar tid. 

Trots att filmen är en ung konstart så finns ett föråldrat och omodernt tänkande kvar. 

Kvinnor som uttrycker sig på film utmanar fortfarande 2010, i vår tid, en tradition och en 

historia inom spelfilmens värld. Det dröjde till 1964 innan en film regisserad av en kvinna 

hade premiär på de svenska biograferna, Älskande Par i regi av Mai Zetterling (1925-1994). 

                                                
73 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Stockholm, 1976, s. 24. 
74 de Beauvoir, s. 162. 
75 Fredrik Svenaeus, Känslans Kraft, Seminarium, Södertörns Högskola, 25 november 2008. 
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Hon fortsatte sedan att regissera filmer, om än med stora svårigheter. Hon var banbrytande i 

sitt filmspråk och i sina berättelser. Hon talade om det ”naiva övermodet”, naivt för att 

behålla lusten och kraften och övermod för att inte väja för hinder och motgångar som hon 

visste skulle uppenbara sig. Hanne Haavind, norsk psykolog formulering gäller: "Kvinner 

kan gjøre alt, bare de gjør det relativt underordnet i forhold til de menn de har med å 

gjøre”.76  

 

Ett möte 
 
Robins namn dyker upp när vi resonerar om skådespelare inför en kommande film. Min 

reaktion är ett omedelbart och absolut nej till förslaget. Plötsligt kommer den tid jag berättar 

om ikapp mig. Samtidigt gör slumpen att jag möter Robin i en hotellobby. Han skall ta 

hissen och jag väntar på ett möte. Vi ses och det tar ett ögonblick, så säger jag, ”hej” och 

gratulerar honom till hans framgångar inom teatern, som jag just har läst om. Han säger  

”hej ”och blir glad. Hissen kommer och innan han stiger in och dörrarna går igen, hinner han 

säga, ”jag har mognat nu”.  

     Mötet med Robin sätter igång tankarna. ”Genom att tvivla och reflektera kan vi nå 

kunskap och skaffa oss makt över våra egna handlingar”.77 Gustavsson skriver om 

betydelsen av att inte bortse från tvivlet som en del i den reflekterande processen., vidare att: 

”[p]raktisk klokhet, fronesis, består alltså i förmågan att möta konkreta situationer med 

lyhördhet och fantasi”.78 Tiden är en stark och inflytelserik faktor vid en inspelning. Om jag 

den gången hade haft möjligheter till en längre förberedelsetid är det troligt att Robin och 

jag hade kunnat föra ett mer djupgående samtal kring scenen och utförandet av den. Sett 

med dagens erfarenheter kunde jag ha skapat mer rum och utrymme för lyhördhet, fantasi 

och tid för att genomföra scenen mer omsorgsfullt. Liksom Robin har även jag mognat.  
 

Efterord  
 
I Ludwik Flecks tankefigurer ser jag analogier mellan hans beskrivande av det vetenskapliga 

forskandet och filmskapandet. För mig är det som en kinesisk ask eller en rysk docka. Något 

nytt öppnar sig hela tiden ju mer jag fördjupar mig i hans värld. 

                                                
76 Hanne Haavind, intervju av Trine Lynggard, Nordisk Institut for Kunskap om Kjøn magasin nr 2 2000. 
77  Gustavsson, s. 145. 
78  Ibid. S. 189. 
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I hans sätt att skriva om hur kunskap uppstår ser jag också hur en film skapas, från idé över 

gestaltning till en färdig film. Han beskriver hur:  

 
”Känsla, vilja och förstånd verkar som en odelbar enhet. Forskaren känner sig för, allt viker 
undan, ingenstans finner han ett fast stöd. [--] Varje formulering upplöses av nästa försök. [--] 
Forskarens arbete består av att bland den förvirrade mångfalden, ur detta kaos han står inför, 
skilja ut det som hans vilja ger upphov till från det som ger sig självt och som motsätter sig 
hans vilja. [--] största möjliga tanketvång med minsta möjliga tankemässiga godtycklighet.79 

 
 
Hur väl känner jag igen forskarens kaos i mitt forskande kring filmen jag skall göra. Det 

finns olika sätt som en film blir till på och det är inte alltid som jag vet från början varför jag 

vill göra filmen. När och hur arbetet med filmen börjar är inte heller alldeles klart. Det kan 

handla om en företeelse, något jag upprörs över, en notis jag läser, som sätter igång 

tankarna. Eller en människa som jag har mött i en speciell situation. Om det handlar om en 

fiktiv historia så börjar även den med en berättelse, en bok jag läst eller något i mitt eget liv 

som gör sig påmint. Ett sätt att orientera mig själv, ett undersökande om var jag är och 

vilken avsikt jag har med skildringen. En önskan om att ge uttrycka för en skärv av 

verkligheten.  

     Allt är blandat i en oförutsägbarhet och ett virrvarr till en början, för att långsamt och 

försiktigt formuleras och att struktureras till ett manuskript, efter vad känslan, viljan och 

tankeförmågan tillsammans formar. Fleck beskriver det ”den förvirrade mångfalden”, och ur 

vilken kunskapen stiger fram. När manuskriptet till filmen finns läses det och bearbetas igen 

och därefter i bästa fall blir det ett ”ja” och penningsökandet startar på allvar. När filmen är 

klar skickar jag ut den till publiken. Det är som att kasta en flaskpost i havet. Jag kan bara 

hoppas att den finner sin mottagare och ovissheten till trots har jag ändå bemödat mig om att 

formulera mitt meddelande på bästa sätt.  

 

När jag nu ser vad jag skrivit kan jag fundera över vad mitt synliggörande av processen i 

inspelningsögonblicket medför? Vilket konstnärligt risktagande tar jag? Samtidigt som 

egentligen hela filmen är ett konstnärligt risktagande eftersom Du aldrig kan veta på förhand 

hur filmen blir. Frågan finns dock om jag är illojal mot skådespelaren? Avslöjar jag för 

mycket av den konstnärliga processen och av mig själv? Kan det leda till missförstånd, och 

okänsliga tolkningar av filmregi?  

                                                
79 Fleck, s. 96. 
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     Att berätta om hur det går till vid en inspelning låter sig göras men då helst inte om något 

som är svårt, sårigt eller kan ge upphov till ifrågasättande av regissörens kunskaper eller 

skådespelarens. Frågan om huruvida den konstnärliga processen måste vara hemlig blir 

oerhört närvarande för mig. Finns det en risk att alltför stor öppenhet suddar i upplevelsen? 

Vi bär alla på en ”inre” kunskap, en tyst kunskap som jag nu formulerat och reflekterat kring 

och som jag hoppas skapar förståelse och insikt om vad en filmregissör gör. Om vad som 

kan hända bakom spegeln, filmkameran och filmverket. 

 
 
 

Ack om allt vore klart och 
enkelt 
Bara en kulle, en bergsslänt 
Det sägs att på suget mot 
bråddjupen mäter man 
bergstopparnas höjd. 

 

Skrev poeten Maria Tsvetajeva (1892-1941) Med gröna ögon 
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Sammanfattning 
 
 

Berättelsen skildrar en långfilmsinspelning där regissören och skådespelaren i en speciell 

scen har motsatta uppfattningar om hur spelet i scenen fungerar. Skådespelaren känner sig 

inte lyssnad till, i scenen som beskrivs. Det får konsekvenser som regissören inte kunde ana, 

nämligen att han inte ville delta i lanseringen av filmen inför premiären. Allt utgår från 

regissörens blick, där hon befinner sig i en manligt dominerad filmvärld.  

    Frågan ställs om regiinstruktionerna inte var tillräckligt tydliga eller om skådespelaren 

blandar ihop sig själv med rollkaraktären och blir rädd för att förlora sig själv? Vad händer 

med samarbetet och hur påverkar det övriga medarbetare och den fortsatta inspelningen. 

Regissören är tillika producent för filmen, vilken betydelse har det?  Det är ett utforskande 

kring vad som sker bakom kameran. Om vad som händer med tilliten? Hur lätt tvivlet får 

fäste och ett visst mått av hänsynslöshet. 

    I reflektionerna kring detta tar jag stöd av Hannah Arendt i hennes filosofiska resonemang 

kring ”tanketrappan”. Hon skriver, som hon själv säger ”Ohne Geländer”, utan räcke, det 

vill säga utan att ha något att hålla sig i. Hennes tankar om det imaginära räcket inspirerar 

mig i tänkandet runt min arbetsprocess. 

    Varje film är unik och för med sig nya och oförutsägbara förlopp av teknisk, personell 

eller ekonomisk karaktär. Film är människor, teknik och pengar. När opåtänkta situationer 

uppstår måste jag förhålla mig till dem, och då skapar jag ett imaginärt räcke, ett redskap - 

en metod som är användbar för att finna lösningar.  

    Film handlar om samarbete. Regiarbetet innefattar att ta till vara på medarbetarnas 

förmågor och att skapa tillit. Ludwik Flecks begrepp om tankekollektiv och tankestil 

tillämpar jag i min text om filminspelningen och dess kollektiv.  

    Vad behövs och krävs av en filmregissör? En yrkesroll som jag har skapat och lärt mig 

genom att göra film efter film då jag inte har en regiutbildning. I texten reflekterar jag 

utifrån Aristoteles begrepp, poiesis praxis och techne med utgångspunkt i den levda 

erfarenheten av motsättningen mellan skådespelaren och mig som regissör. Hela tiden på 

väg för att erövra det Aristoteles kallar fronesis, praktisk klokskap. 
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