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Inledning

Den 29 april 2006 rapporterade Per Sjöberg för Ystad Allehanda att inspelningen av den sista

filmen i bolaget Yellow Birds stora Wallanderfilmatisering avslutats.1 Därmed avslutas ett

omfattande filmprojekt som kommer att gå till historien som ett av de största filmprojekten

någonsin i Skandinavien.2 Av tretton projekterade filmer kommer tre få biopremiär medan de

andra släpps i Sverige direkt på dvd för hyr- och köpmarkanden. Utöver detta kommer

samtliga filmer också att visas i svenska och tyska tv-kanaler.3 Även om projektet med

anledning av sin budget således är tämligen enastående tycks dock finansieringen och

filmernas tematik följa gamla beprövade mönster såsom de utformats i otaliga filmiska

föregångare av vilka den till synes evighetslånga filmserien om kommissarie Martin Beck är

mest framträdande. Även här utgör dvd-marknaden och tysk tv garantier för att filmbolaget får

ersättning för sin produkt och av en stor mängd producerade filmer når endast ett fåtal

biograferna.4 Det förefaller finnas ett omåttligt begär efter filmer om manliga svenska deckare

i övre medelåldern, och nästan utan undantag erhåller biofilmerna en plats på biotoppen under

ett antal veckor efter premiärdatumet. Henrik Arvidsson spår skälmskt i Dagens Nyheter att

innevarande svenska biosommar kommer bli en årstid då “[e]n medelålders man lunkar upp

och ned genom Sverige. Han är trött, desillusionerad och irriterad. Samhället tycks falla

sönder framför honom”.5 Inte nog med att Martin Beck uppträder parallellt på olika

marknader i såväl Gösta Ekmans som Peter Habers version, utan även Henning Mankells

skånske deckarhjälte Kurt Wallander porträtteras efter ovanstående mönster av Rolf Lassgård

respektive Krister Henriksson, och dessa båda ärrade gestalter har fått sällskap av Håkan

Nessers karaktär Van Veeteren i Sven Wollters tappning.6 Arvidsson menar att man kan spåra

“den rådande deckarboomen [...] till början av 90-talet”, och om denna utsaga är riktig har

således den svenska samtida filmen i minst tio år till stor del varit sysselsatt med lugubra

lustmord och andra kriminella upptåg – det ena rysligare än det andra.7 Detta till trots

förefaller inte publikens intresse för dylika historier ha mattats; Innan Frosten (Kjell-Åke

                                                          
1 Per Sjöberg, ”Filmäventyret i Ystad är slut”, Ystad Allehanda, 2006-04-29
2 För ytterligare detaljer, se exempelvis Mikael Krona, ”Filmfinansiering och regionalism - Wallanderprojektet
på Österlen” i Solskenslandet - Svensk film på 2000-talet Red. Erik Hedling, Och Ann-Kristin Wallengren,
Stockholm: Atlantis, 2006
3 Krona, s. 6f
4 Krona, s. 5
5 Henrik Arvidson, ”Den klonade polisen”, Dagens Nyheter, 2006-01-28
6 Ibid.
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Andersson, 2005) – den första filmen i den senaste Wallanderserien i vilken Krister

Henriksson axlar deckarmanteln –  sågs av 257 337 besökare då den visades på bio.8 Den

därpå följande biofilmen Mastermind (Peter Flinth, 2005) i samma serie filmer har sedan

premiären i december 2005 setts av 167 443 personer, och kvalificerar sig därmed till en

hedrande fjärdeplats på Svenska Filminstitutets lista över 2006 års mest sedda filmer.9 Även

om svenskarna går man ur huse för att se kriminalfilmer på bio eller för att hyra dem på dvd

och video tycks recensenterna i dags- och kvällspressen i många fall för länge sedan ha

tröttnat på filmernas ofta utstuderade mordkomplotter och mer eller mindre blodindränkta

brottsutredningar; Sydsvenska Dagbladets recensent Annika Gustafsson beklagar sig den 21

december 2005 över en enligt henne torftig ensidighet i det svenska filmutbudet och undrar

lätt ironiskt om “Sverige och den svenska småstaden fullständigt invaderats av galningar,

seriemördare och människor som drivs av hämndbegär”.10 Liknande åsikter framförs på flera

håll, och ofta förefaller man inte vara mer positiv än Dagens Nyheters Helena Lindblad som

anser att Wallander i Henrikssons tappning har som främsta fördel framför Lassgårds att han

är “[l]ite fräschare och mindre desperat”.11

Bakgrund

Svenska filmer produceras allt oftare utanför storstadsregionerna och ett flertal regionala

filmcentrum i bland annat Trelleborg, Ystad och Luleå har bildats. Olof Hedling menar i

“’Sveriges mest kända korvkiosk’ - om regionaliseringen av svensk film” att detta är “[d]en

mest omvälvande förändring svensk film genomgått under det senaste decenniet” och menar

att de miljöer som dessa filmer utspelas i hade en mycket “sporadisk roll” tidigare.12 Att

nutida svenska filmer numera utspelas i merendels natursköna omgivningar i landsorten och

kring idylliska småstäder noterar även Tytti Soila i programmet Kulturradion: Bildrutan i

Sveriges Radio P1. Hon tycker att nyare svenska filmer ofta liknar turistinformationsfilmer

                                                                                                                                                                                    
7 Ibid.
8 Information hämtad från:
http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_SFI_PDF/PDF_STAT/2005_PREMIARSATTA_LANGFILMER_EF_TITEL_A
O.PDF, 2006-05-02, utskrift i förf. ägo
9 Information från:
http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_SFI_PDF/PDF_STAT/2006_JANUARI_TOPPLISTOR.PDF, 2006-05-02,
utskrift i förf. ägo
10 Annika Gustafsson, ”Seriemördarna har invaderat Sverige”, Sydsvenska Dagbladet, 2005-12-21
11 Helena Lindblad, Recension av ”Innan frosten” , Dagens Nyheter, 2005-01-14
12 Olof Hedling, ”’Sveriges mest kända korvkiosk’ - om regionaliseringen av svensk film” i Solskenslandet -
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och menar att regionaliseringen av filmproduktionen medfört att ett helt nytt landskap gjort

intåg i samtida svensk film.13 Även om hennes resonemang är generella har andra sett detta

drag i Wallanderfilmerna från Ystad; Annika Gustafsson menar att hon blir trött då hon “ser

det sydskånska landskapet produktplacerat i Wallanderfilmerna” och anser att filmerna

innehåller “allt för många transportsträckor som tycks finnas där för att regionen vill sälja in

landskapet till turister”.14

Det faktum att den skånska landskapet kring Ystad exponeras i tretton långfilmer

innebär dock inte endast att nya miljöer utgör bakgrund till allehanda mordiska historier, utan

det har även ett mycket konkret ekonomiskt värde. Kommunikationskonsulten Joakim Lind

uppskattar i Kan man sälja Skåne med “Wallanderfilmer” - Värdet av exponering av Skåne

genom “Wallanderfilmerna” och deras effekt på besöksnäringen att “[t]uristeffekterna uppgår

till mellan 4,2 - 9,8 procent under perioden 2006-2008” och att detta motsvarar en omsättning

på mellan 308 och 1200 miljoner kronor.15 Inte endast kommer den ökande turismen att gynna

regionen; för att få tillgång till medel från Film i Skåne ställdes enligt Krona krav på

produktionsbolaget Yellow Bird att förbruka 52 miljoner kronor i regionen i form av “köp av

tjänster, anställning av personal och dylikt”.16 Det förefaller således inte orimligt att hävda att

Wallandersatsningen i Ystad har betytt och kommer fortsätta vara betydande för regionens

ekonomi.

Parallellt med denna utveckling ser Hedling att “Stockholm som maktbas i anslutning

till filmlivet förlorat i inflytande”,17 och Sara Lundin rapporterar i Kulturradion: Bildrutan att

“i början av 90-talet spelades majoriteten av alla svenska filmer in i Stockholm, nu, mer än tio

år senare, spelas det nästan inte in några filmer i Stockholm alls”.18

Det förefaller därför som om Wallanderfilmerna i mångt och mycket är en tämligen

regional ensak, samtidigt som filmerna ses av en mängd personer i hela landet; det skånska

landskapet med alla dess egenheter och storslagna vyer blir av nationellt intresse, samtidigt

som en ökad turism och ett ökat företagande till största delen kommer regionen till nytta. På

grund av projektets storlek och dess betydelse för syd-östra Skåne verkar det givande att

                                                                                                                                                                                    
svensk film på 2000-talet red. Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren, Stockholm: Atlantis, 2006, s. 1
13 Tytti Soila i Kulturradion: Bildrutan Sveriges Radio P1, 2006-03-15
14 Gustafsson, ”Seriemördarna har invaderat Sverige”
15 Joakim Lind, Kan man sälja Skåne med “Wallanderfilmer” - Värdet av exponering av Skåne genom

“Wallanderfilmerna” och deras effekt på besöksnäringen, Hämtat från
http://www.filmiskane.se/html/images/db/pdf/Wallanderanalys.pdf, 2006-05-02. Utskrift i förf. ägo. , s. 23
16 Krona, s. 11
17 Hedling, s. 1
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studera mottagandet av dem och därvidlag lägga särskild vikt vid en jämförelse mellan de

skånska recensenternas åsikter och de åsikter som recensenter utanför Skåne kan tänkas ha om

filmerna.

Syfte, avgränsningar, teori, metod, material och disposition

Ystad Allehanda har med anledning av det stora Wallanderintresset upplåtit en del av sitt

hemsideutrymme åt “Wallanders Ystad” som enligt reklamen i Sydsvenska Dagbladet är ett

“multimediaprojekt som tar dig med till kända miljöer och brottsplatser”.19 Där finns

information om samtliga filmer med Kurt Wallander, men extra stor vikt läggs vid den nyaste

serien filmer i vilken Krister Henriksson tagit över Rolf Lassgårds gamla paradroll. Det är

också dessa filmer som denna uppsats primärt kommer att behandla.

Även om nästan samtliga svenska dagstidningar recenserar filmerna vid biopremiären

uppvisar långt i från alla tidningar samma intresse för den skånske deckaren som Ystad

Allehanda gör. De flesta recensionerna ger filmerna ett förhållandevis dåligt omdöme men

utöver denna likhet uppvisar de ett antal särdrag. För att närmare kartlägga dessa skillnader är

uppsatsens syfte att jämföra ett antal recensioner av Innan frosten och Mastermind från några

svenska dags- och kvällstidningar. Eftersom filmerna har ett visst inflytande på regionens

ekonomi tycks det särskilt intressant att jämföra skillnader i recensioner mellan skånska

tidningar och tidningar utanför regionen, men även att göra jämförelser mellan publikationer

inom regionen. Uppsatsen kommer i mycket att bygga vidare på ett par tidigare mindre studier

och sammanfattningar av filmernas mottagande, men kommer tack vare ett större material

förhoppningsvis kunna se fler nyanser i kritiken av filmerna.

Den första av dessa sammanfattningar görs dagen efter premiären av Innan Frosten av

filmkritikern Annika Gustafsson i Sydsvenska Dagbladet. Hon skriver bland annat att

huvuddelen av kritikerna varit negativt inställda – mycket på grund av att de menade att

filmen hade ett svagt manus och led av brist på trovärdighet. Merparten av recensionerna

nämnde att Krister Henriksson var filmens stora behållning.20 Den andra översikten görs av

Krona, men han gör även jämförelser med kritiken mot de filmer som endast fått premiär på

dvd. Precis som Gustafsson skriver han att Innan Frosten överlag kritiserats för ett dåligt

                                                                                                                                                                                    
18 Sara Lundin i Kulturradion: Bildrutan
19 Reklamannons: ”Premiär! Välkommen in på YA´s nya sajt!” i Sydsvenska Dagbladet, 2006-04-07
20 Annika Gustafsson, ”Wallander i ny skepnad får knappt godkänt av kritikerna”, Sydsvenska Dagbladet, 2005-
01-15
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manus, och framhåller även att flertalet recensenter uppskattade Henrikssons tolkning av

Wallandergestalten. Den av dvd-filmerna som fått mest kritik är enligt Krona Byfånen medan

Bröderna och Mörkret mottagits något bättre.21 Dessa båda recensionsstudier har dock varit

tämligen översiktliga och har endast fokuserat på huvuddragen i recensionerna. Uppsatsens

ambition är därför att bredda materialet och göra vidare jämförelser mellan ett flertal olika

tidningar, för att förhoppningsvis nå en mer sammansatt bild av mottagandet

Uppsatsen kommer i första hand att koncentreras kring texten såsom den presenteras i

tidningen, men kommer inte söka förklara de enskilda recensenternas ställningstagande annat

än i tämligen svepande formuleringar och antaganden. Recensionerna är hämtade ur svensk

dags- och kvällspress och uppsatsen har för avsikt att undersöka vad de olika recensenterna

belyser i sina respektive texter.

Vidare kommer uppsatsen i första hand jämföra recensioner av de två filmer som haft

biopremiär, men i vissa fall kommer även recensioner av dvd-utgåvorna att behandlas. Skälen

härtill är flera: För det första är tidningarnas bevakning av dvd-marknaden ofta inte lika

konsekvent och regelbunden som deras bevakning av filmer som får premiär på bio. Sofia

Benholm skriver exempelvis i uppsatsen Kultursnobbar och konsumentupplysare att

Göteborgs Posten har som ambition att ”recensera alla filmer som går upp på bio i Göteborg

även om det ibland kan bli uppemot 8-9 filmer på en vecka”.22 För det andra får sällan dessa

dvd-recensioner lika mycket plats som filmrecensionerna. Vidare kommer uppsatsen primärt

endast att behandla recensioner ur dags- och kvällspressen, även om en jämförelse mellan

utlåtanden från olika radiokanaler och mer eller mindre officiella hemsidor säkerligen skulle

kunna ha tillfört mycket till uppsatsen. Urvalsprocessen skulle dock ha blivit betydligt svårare

eftersom primärmaterialet hade blivit betydligt mer omfattande, och vidare skulle problem

kunna uppstå i jämförelsen mellan de olika medierna. I de fall då det är givande kommer även

artiklar, reportage, intervjuer med skådespelarna och dylikt att analyseras och diskuteras.

Eftersom uppsatsen primärt kommer att behandla mottagandet av ett antal filmer

kommer den huvudsakligen att laborera med valda delar ur det breda receptionsteoretiska

fältet, men kommer även att tangera vissa kultursociologiska teorier; mest märkbara är de

teorier som Pierre Bourdieu presenterat i ett antal skrifter. Metoden kommer företrädesvis att

utgöras av en komparativ närläsning av uppsatsens primärkällor, som alltså utgörs av ett antal

                                                          
21 Krona, s. 21
22 Sofia Benholm, Kultursnobbar och konsumentupplysare, uppsats under ämnets tredje termin, Institutionen för
kultur, estetik och medier. Göteborgs Universitet, 2005
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recensioner från svensk press.

Uppsatsen kommer i stort att följa denna disposition: Efter inledningen följer ett

stycke om receptionsteori, vari en allmänt hållen redogörelse och diskussion följs av en

precisering av de verktyg och begrepp uppsatsen fortsättningsvis kommer att laborera med.

Detta kapitel kommer att skisseras utifrån recensionsteori som den presenterats av Janet

Staiger i exempelvis Media Reception Studies
23

 och Perverse Spectators.24 Staigers böcker

kommer därefter att kompletteras med nyare studier av den svenska kulturkritiken. Tomas

Forsers bok Kritik av kritiken kommer att användas för ett historiskt perspektiv på svensk

recensionsverksamhet och till teorier och syften kring recensionen som genre.25 Bilden

kommer att kompletteras med bland annat Benholms uppsats om svenska filmkritiker och

Charlotte Wibergs artikel ”Filmkritik i svensk dagspress: en ögonblicksbild” i vilken hon

beskriver det svenska filmklimatet på grundval av  kritikernas utlåtanden om ett antal filmer.26

Härefter tar uppsatsens största del vid: analysen av recensionerna. Denna del av

uppsatsen är uppdelad i två större kapitel varav det första behandlar mottagandet av Innan

frosten och det andra mottagandet av Mastermind. Uppsatsen syftar i dessa två kapitel att

presentera och analysera innehållet i tretton av landets dags- och kvällstidningars recensioner

av de båda filmerna. De skånska tidningarna – här presenterade efter upplaga – utgörs av

Sydsvenska dagbladet, Helsingborgs Dagblad, Skånska Dagbladet, Ystad Allehanda samt

Norra Skåne. De rikstäckande tillika upplagemässigt största tidningarna utgörs – även dessa

presenterade i storleksordning – av: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-

Posten och slutligen Svenska Dagbladet. Värt att notera är att Expressen har två regionala

systertidningar i Kvällsposten i Skåne respektive GT i Göteborg. Även om de har samma

recensioner som Expressen skiljer de sig ibland åt beträffande övrigt innehåll. De övriga

tidningarna, slutligen, är endast tre: Borås Tidning, Västerbottens-Kuriren samt Hallands

Nyheter. Samtliga är upplagemässigt medelstora tidningar, och har valts dels på grund av

detta, men även på grund av att de ges ut i skilda delar av landet.27 Urvalet av

landsortstidningar är litet, och kan därför inte användas för att med säkerhet fastställa trender

                                                          
23 Janet Staiger, Media Reception Studies, New York, London: New York University Press, 2005
24 Janet Staiger, Perverse Spectators: The practices of film reception, New York, London: New York University
Press, 2000
25 Tomas Forser, Kritik av kritiken, Gråbo: Anthropos AB , 2002
26 Charlotte Wiberg, ”Filmkritik i svensk dagspress: en ögonblicksbild” i Solskenslandet- svensk film på 2000-
talet, Red Erik Hedling och Ann- Kristin Wallengren, Stockholm: Atlantis, 2006, s. 1
27 Uppdelningen är gjord efter 2005- års upplaga. Informationen är hämtad från:
”http://www.dagspress.se/uploaded/document/2006/3/8/TS_upplagor_2005.pdf”, 2006-05-22. Utskrift i förf ägo
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och tendenser, men genom att deras recensioner kontrasteras med andra tidningar kan

förhoppningsvis vissa intressanta iakttagelser göras.

Efter analysen avslutas uppsatsen med en sammanfattande diskussion där de mest

framträdande tendenserna pekas ut och uppsatsens resultat utvärderas.

Receptionsteori - Recensionsteori
Det kan diskuteras, och har utan tvivel ofta livligt avhandlats, vad en specifik text handlar om

och vad den egentligen betyder. Vad betyder det exempelvis att skurkarna i Samuel August

Duses detektivhistoria Antisemiten, som Jörgen Elgström och Åke Runnquists skriver i svensk

mordbok, är “judiska bolsjeviker, som sysslar med skumma bakteriologiska experiment på en

gård utanför Stockholm och dessemellan ägnar sig åt kinesisk tortyr”?28 Och vad betyder det

tvivelsutan säregna faktum att den först trycktes 1921, men kom i ny upplaga 1934 – året efter

det nazistiska maktövertagandet i Tyskland? Betyder det månne att Duse var antisemit tillika

antikommunist, eller säger det rentutav någonting om det svenska samhället under trettiotalet?

För den som önskar fördjupa sig i detta finns många teorier till förfogande, men om man

istället frågar sig hur det kommer sig att man ser dessa meningar i texten torde däremot en

receptionsteoretisk aspekt vara att föredra.

Snarare än att försöka förklara vad en text betyder menar Janet Staiger i Media

Reception Studies att det breda receptionsteoretiska fältet syftar till att beskriva åskådarens

upplevelse av en text. Hon menar att de frågor man bör ställa är: “Hur betyder en text? För

vem? Under vilka omständigheter”29 Staiger spårar ämnets historia till de retoriska konsterna i

vilka man syftade till att effektivt och med god förutsägelse skapa affekt hos en åhörargrupp; i

samma ögonblick man började intressera sig för mottagandet av det sagda skapades grunden

för receptionsstudier såsom vi känner dem i dag.30 Det är ofta också så vi kommer i kontakt

med detta teorikluster. Vi kan läsa om hur en regissör som exempelvis Sergei Eisenstein med

vissa av sina filmer hade som syfte att genom emotionella och intellektuella reaktioner

påverka den presumtiva publiken.31 Här är det avsändarens intentioner och eventuella resultat

som står i fokus. Vi kan också ta del i en debatt om en film eller läsa om hur en mer eller

                                                          
28 Jörgen Elgström och Åke Runnquist, Svensk mordbok: den svenska detektivromanens historia 1900-1950,
Stockholm: sällskapet bokvännerna, 1957, s. 71
29 Staiger, Media Reception Studies, s. 2 Min översättning.
30 Staiger, Media Reception Studies, s. 1
31 Se ex. David Bordwell och Kristin Thompson, Film History: an Introduction, New York: McGraw Hill, 2003,
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mindre avklingad debatt fördes. Leif Furhammar uppmärksammar exempelvis i Filmen i

Sverige: En historia i tio kapitel och en fortsättning den så kallade videovåldsdebatten som

startade efter “ett sensationsspäckat samhällsprogram i TV-magasinet Studio S och [som]

utlöste en s.k. moralisk panik”32 Här skrämdes man inte så mycket av tanken på avsändarens

intentioner, utan av hur filmen efter visningen skulle påverka och förleda framförallt barn.

Man kan till och med, som filmteoretikern Torben Grodal har för avsikt att göra i Moving

Pictures: A New Theory of Film Genres, Feelings and Cognition förklara hur en film ger

upphov till psykosomatiska reaktioner, och varför och hur olika nervcentra aktiveras hos

åskådaren då hon exempelvis ser en tiger.33 Vad man däremot svårligen kan ta del av, även

om man kan förklara den,  är en åskådares faktiska upplevelser av en filmvisning. Ett

försvinnande fåtal individer producerar nämligen något allmänt tillgängligt avtryck av sin

filmupplevelse.

Emellertid finns en grupp av åskådare som understundom faktiskt producerar

någonting som ett svar på en bioupplevelse och som i motsats till merparten av publiken

därför lämnar ett fysiskt bevis på vissa av sina upplevelser: filmrecensenterna. Tomas Forser

skriver att en recension är “mestadels den enda skriftliga källan som berättar om hur en läsare

har försökt förstå, tillägna sig och kritiskt värdera” ett verk.34 Det finns dock problem

förknippade med att se recensioner som endast ett uttryck för en filmupplevelse. Det finns

skillnader i aktiviteterna dels under visningen och dels efter visningen då själva produktionen

av materialet tar vid. Janet Staiger skriver i Perverse Spectators att lejonparten av en publik

mer eller mindre är upptagen med varierande fysiska aktiviteter under visningen. Dessa skiljer

sig åt beroende på vilken film som visas, under vilka förhållanden visningen äger rum samt

slutligen för vilka filmen visas.35 Vi har exempelvis goda skäl att anta att aktiviteten i en äldre

publikgrupp som ser Så som i himmelen (Kay Pollak, 2004) på bio skiljer sig något från den i

en grupp av yngre män som arrangerar svensexa framför dvd-versionen av Deep Throat

(Gerard Damiano, 1972).36 På samma sätt finns det stora skillnader i de aktiviteter som vidtar

efter visningen: Vissa diskuterar filmen med sina vänner, andra nynnar ledmotivet i badet och

                                                                                                                                                                                    
s. 127-138
32 Leif Furhammar, Filmen i Sverige: En historia i tio kapitel och en fortsättning, Stockholm: Diagolos Förlag,
2003, s. 347
33 Torben Grodal, Moving Pictures: A New Theory of Film Genres, Feelings and Cognition, Oxford: Clarendon
Press, 1997
34 Forser, s. 9
35 Staiger, Perverse Spectators, s. 52
36 Härpå har författaren inga belägg, men i sin inskränkthet är det i alla fall någonting han understundom hoppas.
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andra slutligen producerar nytt material såsom en recension på grundval av vad de nyss sett.

En recensents aktiviteter under filmvisningen torde därför också i viss mån skilja sig

från den övriga publikens, och det finns således därför en grundläggande skillnad i själva

upplevelseögonblicket, och i tiden efter detta. Recensenter som ser filmen i sin yrkesutövning

utgör således en speciell sorts publikgrupp och detta måste givetvis tas i beaktande om man

har för avsikt att se en recension som ett avtryck av en filmupplevelse. Förutom detta torde

nedskrivandet av upplevelserna i någon mån påverkas av recensentens yrke och faktorer som

knyter an till detta. Huvuddelen av recensentkåren torde inte ha som främsta syfte att redogöra

endast för sina upplevelser av en beskådad film, utan torde även ha ett visst mått av

konsumentupplysning i tankarna vid författandet. Även om subjektivt tyckande är en del av en

recension – Benholm skriver exempelvis att Göteborgs-Postens Emma Engström använder

“graden av ilska som en barometer för filmens betyg”37 – så styrs den även av andra krav.

Recensioner är enligt Forser “[e]n text om en annan text” vars innehåll och utformning styrs

av “både formspråk och funktionssätt”.38 Recensionen är alltså en egen genre som styrs av

egna genrekrav och -konventioner.

En första påtaglig begränsning för recensionernas vidkommande är att de ofta måste

uttrycka sin huvudtes på mycket liten plats. Benholm intervjuar Göteborgs- Postens nöjeschef

Lars Lundström och “[p]å frågan om hur Lars Lundström vill att sina recensioner ska vara,

kommer svaret snabbt ’korta!’”39 Ett annat närliggande problem förefaller utgöras av

tidspressen. Wiberg, som även hon varit i kontakt med flera recensenter och journalister med

anknytning till den kritiska verksamheten, skriver att i värsta fall har recensenten bara ”några

timmar på sig att författa sin kritik” och menar i likhet med Benholm att man ofta ”saknar ett

utrymme där man skulle kunna vara mer uttömmande och analytisk.”40
 

Forser, som främst studerat anmälningar av skönlitteratur, menar att mycket av

förklaringen till att recensioner blivit kortare finns i det faktum att kulturbegreppet vidgats,

och att kultur i stort fått mer plats i tidningen, men de enskilda recensionerna blivit kortare på

grund av det.41 En andra faktor menar han kan utgöras av att recensionens syfte ändrats över

tid, från att vara en längre och analyserande text, till att syfta mer till en blandning av

                                                          
37 Benholm, s. 30
38 Forser, s. 17
39 Benholm, s. 29
40 Wiberg, s. 8
41 Forser, s. 82 - 88
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konsumentupplysning och nöje, någonting som han kallar “infotainment”.42 Inte helt oväntat

hävdar de recensenter som Benholm samtalat med och som verkar i dagspressen att

nöjesaspekten av recensioner är mest framträdande i kvällspressen, medan dagspressen ofta

syftar till djupare analys och förståelse för de enskilda filmerna.43 Representanterna för

kvällspressen, i detta fall Expressens Jonas Kramby använder sig hellre av ord som “rappt”

och “underhållande”, och meningarna tycks således till viss del gå isär.44 Forser menar att

detta, som han även kallar “tabloidisering” snarare har att göra med en konkurrenssituation

där alla tidningar som vill göra anspråk på stora upplagor vet att behandla en recension som en

nyhet. Forser skriver: “Kritikern blir en journalist och som sådan vet han att nyheten är det

som det hela handlar om.“45 Vill man bli läst måste man acceptera en homogenisering och ett

krav på underhållning, samt vara beredd att “ge läsarna vad majoriteten av läsarna vill ha.”46

Något lite om Bourdieu och fältteori

Flera tidningar, däribland tre av landets största dagstidningar, har börjat att betygsätta filmerna

som recenseras. Man använder sig antingen av en femgradig eller en sexgradig skala, där högt

betyg signalerar att filmen är bra. Detta betraktar många som ett tecken på just det som Forser

talar om; de analyserande inslagen reduceras och kvar återstår nöjesjournalistik med inriktning

på konsumentupplysning. Wiberg menar att filmkritik därför i mångt och mycket skiljer sig

från annan form av kritik. Filmkritiken, menar hon skiljer “sig starkt från till exempel

konstkritiken, som [...] ser sin uppgift ligga i analys och förklaring, medan värdering närmast

försöks undvikas.”47 Detta menar hon i sin tur beror på ett bristande erkännande av ett

“immateriellt värde hos mediet[...]”, som innebär att andra konstformer värderas högre än

filmen.48 Utformningen av pressens filmkritik, menar hon vidare, hänger samman med detta

filmens immateriella värde, och här använder sig Wiberg av Pierre Bourdieus fältteorier i sitt

resonemang.49 Hon menar att ett centralt begrepp är graden av autonomi i ett fält, och

Bourdieu skriver i “The Political Field, the Social Science Field, and the Journalistic Field” att

                                                          
42 Forser, s. 158
43 Benholm, s. 24
44 Ibid.
45 Forser, s. 150
46 Forser, s. 199
47 Wiberg, s. 7
48 Ibid.
49 Wiberg, s. 6
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journalistiken är ett relativt svagt autonomt fält.50 Detta medför att fenomen inom fältet inte

kan förklaras endast genom att beskriva dess aktörer eller genom kunskap om världen utanför

fältet.51 Eftersom filmkritiken är en del av det journalistiska fältet, men även en del av ett

filmiskt fält måste även detta fälts autonomi tas i beaktande. Bourdieu gör visserligen inte

detta, men Wiberg gör bedömningen att även filmens fält bara delvis är autonomt,52 och gör

detta på grundval av en definition hämtad ur Donald Broadys text “Inledning: en verktygslåda

för studier av fält”.53 Ett fält med svag autonomi måste således förstås utifrån andra mer

autonoma fält och deras värdeskalor, vilket enligt Wiberg, bland annat leder till att filmens

fält domineras av en kritisk instans “som är dominerad av äldre konstkulturella uttryck.”54

Man använder alltså i hög grad värden som man hämtar från andra kulturella fält – framförallt

från litteraturens och konstens fält – när man bedömer en films kvalitéer. I litteraturens fält har

detektivhistorier som Duses Antisemiten traditionellt tämligen låg status, och detta inverkar på

vilken status kriminalberättelser på film har. Som vi tidigare sett förefaller pressen, som

Forser argumenterade, bli alltmer homogen i sin kritik, och det råder en stor samstämmighet

om vad som är bra respektive dålig film, något som i sin tur bestäms mycket utifrån vad som

är bra respektive dålig litteratur och konst. Även Wiberg ser detta och menar att filmkritiken

tar upp just de unga kritiker som passar in på tidningen, och man väljer alltså dem som delar

huvuddelen av kritikernas syn på bra film.55

Slutligen

Vad som upplevs som bra eller dåligt i en film bestäms således inte endast utifrån filmens eget

fält, utan förklaringar måste sökas utom fältet och recensenters utlåtanden kommer mycket att

bestämmas även utifrån tendenser i tiden. Ett intressant exempel härpå utgörs av en

recensionsstudie av Alfred Hitchcocks Rear Window (Fönstret åt gården, 1954) skriven av

Janet Staiger. Hon samlar i texten recensioner och artiklar från olika år och ser att skribenterna

i hög grad mer eller mindre medvetet påverkats av samhälleliga attityder och inställningar,

                                                          
50 Pierre Bourdieu, “The Political Field, the Social Science Field, and the Journalistic Field” i Bourdieu and the

Journalistic Field, Red. Rodney Benson, Eric Neveu, Cambridge: Polity Press, 2005, s. 33
51 Ibid.
52 Wiberg, s. 6
53 Donald Broady, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält”, i Kulturens fält, Red. Donald Broady,
Göteborg: Daidalos, 1998
54 Wiberg, s. 6
55 Ibid.
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och att varje recension blir ett avtryck av den tid i vilken den skrevs.56 Samma sak framhålls

av Forser, som skriver att varje recension handlar om en text, men “den handlar också själv

och berättar då sin egen historia.”57

Vad kan vi då uppnå genom att studera recensioner? Uppenbart är att vi inte kan

betrakta dem som uteslutande personliga reflektioner över en filmupplevelse, men de är heller

inte alltigenom fiktiva utan speglar på ett eller annat sätt ändå alltid en skribents förhållande

till en specifik film. Av samma skäl kan de heller inte sägas uttrycka endast en enskild

tidnings syn på film. Vad som däremot förefaller rimligt att anta är att en recension i hög grad

speglar ett samhälles attityder och inställningar, eller åtminstone ett brett kulturellt fälts dito,

men att dessa åsikter och attityder uttrycks genom ett filter som dels utgörs av respektive

tidning och dess plats i detta kulturella fält. Därutöver är recensionen uttryck för den enskilde

journalisten eller recensentens personlighet samt hans eller hennes plats i ovan nämnda fält.

Först ut i Wallanderland:  Mottagandet av Innan frosten

Krister Henrikssons resa in mot hjärtat av Wallanderland tog för publikens vidkommande sin

början den fjortonde januari 2005 då den första filmen i det enligt många evighetslånga

projektet hade Sverigepremiär. Fyra dagar senare kunde man konstatera att många varit

nyfikna på den nygamla skånska deckarhjälten. Expressen rapporterar fyra dagar efter

premiären att 48 429 biobesökare fick Innan frosten att inta förstaplatsen på biotoppen

dagarna efter premiären.58 Filmen fick dock redan veckan därpå se sig besegrad av en annan

svensk film – Masjävlar (Maria Blom, 2004) – som därefter besatt förstaplatsen flera veckor,

medan Innan frosten låg kvar som stadig tvåa ett tag, för att därefter dala till femte plats den

åttonde februari,59 och tionde plats den tjugoandra februari.60 Det förefaller således, som

antytts ovan, faktiskt finnas ett stort behov av – om inte medelålders män i allmänhet – så i

alla fall efter skånska poliskommissarier i övre medelåldern. Med tanke på antalet

premiärsatta filmer som föregick denna kunde man annars lätt lockas att tro att marknaden

skulle vara mättad, men så var uppenbarligen inte fallet, även om en tämligen enhetlig

kritikerkår i många fall svängde sig med tämligen giftiga formuleringar.

                                                          
56 Janet Staiger, ”Ett historiematerialistiskt närmande till receptionsforskning” Övers. Erik Hedling i Modern

filmteori 1, Red Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling, Lund: Studentlitteratur, 1995
57 Forser, s. 20
58 Okänd förf. ”Biotoppen. Wallander ny favorit”, Expressen, 2005-01-18
59 Okänd förf. ”Biotoppen. Svensk dominans igen”, Expressen, 2005-02-08
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I mellanregistret bland tvåorna och treorna

Absoluta merparten av recensenterna kom att betrakta Innan frosten som antingen värd två

eller tre betygssteg av fem. Vissa tidningar använder sig inte av sifferbetyg och andra har en

skala där toppbetyget utgörs av sex varför det ibland är svårt att göra direkta jämförelser, även

om tonen och ordvalen i recensionen ofta talar ett näst intill lika tydligt språk som allehanda

fyrar, stjärnor, getingar och plus.

Jan Aghed som recenserar Innan frosten åt Sydsvenska Dagbladet hör till de

generösare och förlänar filmen betyget tre av fem.61 Samma betyg utdelas av Roland

Klinteberg i Skånska Dagbladet,62 Robert Dahlström i Ystad Allehanda och samma recension

finns även införd i Trelleborgs Allehanda samma dag.63 Av de studerade skånska tidningarna

är Erik Helmerson i Norra Skåne mer negativ och ger filmen en tvåa, och samma recension

används av Kristianstadbladet.64 Den sista skånska dagstidningen, Helsingborgs Dagblad,

sällar sig till den hårdare kritiken och recensenten Gunnar Bergdahl ger filmen två poäng av

fem möjliga.65 Tidningarna utanför Skåne uppvisar ingen större skillnad med avseende på

poängsättningen. Dagens Nyheter tillämpar inte ett sådant bedömningssystem, varför Helena

Lindblads recension i denna publikation dessvärre inte kan jämföras med övriga texter.66

Samma problem finns med Malin Henriksons recension i Hallands Nyheter,67 Stefan Eklunds

dito i Borås Tidning
68 samt Peter Eliasons text i Västerbottens-Kuriren.69

I den mån jämförelser är möjliga lägger sig Stefan Spjut i sin recension i Svenska

Dagbladet mitt emellan de ovan nämnda betygen i det att han ger filmen en trea på en

sexgradig betygskala, vilket således borde motsvaras av ungefär två och ett halvt på en

                                                                                                                                                                                    
60 Okänd förf. ”Biotoppen. Heffaklumpen kvar på toppen”, Expressen, 2005-02-22
61 Jan Aghed, ”Stympad, doftlös Mankell på gränsen till frostskadad” Sydsvenska Dagbladet, 2005-01-14
62 Roland Klinteberg, ”Hygglig start för den nye Wallander”, Skånska Dagbladet, 2005-01-14
63 Robert Dahlström, ”En av de bättre Wallander-filmerna”, Ystad Allehanda, 2005-01-14
64 Erik Helmerson, ”En film med stora problem”, Norra Skåne, 2005-01-14 respektive ”Ystadpolis i
ingenmansfilmland”, Kristianstadbladet, 2005-01-14
65 Gunnar Bergdahl, ”Wallander som snabbmat”, Helsingborgs Dagblad, 2005-01-14
66 Lindblad
67 Malin Henrikson, ”Skådespeleriet värmer i ’Innan frosten’”, Hallands Nyheter, 2005-01-14
68 Stefan Eklund, ”Inte en gång till - Stefan Eklund ser den första filmen i nya Wallander-serien och bockar av
alla schabloner”, Borås Tidning, 2005-01-14
69 Peter Eliasson, ”Doftar tv-drama”, Västerbottens-Kuriren, 2005-01-15
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femgradig skala.70.

De sista tidningarna som kommer i fråga då jämförelser mellan betygsfördelning skall

företas är landets två största kvällstidningar: Expressen med sina lokala utgåvor Kvällsposten

och GT, samt Aftonbladet. Den förra tidningens recensent Bernt Eklund är tämligen positiv

och tilldelar filmen tre av fem möjliga poäng i sin recension,71 medan den senare tidningens

Jan-Olov Andersson bedömer att den på sin höjd är värd två plus av fem möjliga.72

En snabb sammanfattning ger alltså för handen att både de verkliga topparna och de

riktigt låga betygen uteblivit för Innan frosten som beskrivs som habil och godkänd, men som

inte drar ned några dundrande applåder, vare sig inom Skåne eller utanför. Samtliga tidningar

som kunnat jämföras har varit tämligen eniga, men ett större material hade antagligen bidragit

med större utslag åt båda hållen.

Liknande samtida filmer

En ofta återkommande jämförelse är den mellan den nya Wallandersatsningen och tidigare

produktioner av samma typ. Det finns dock ett par olika linjer i kritiken, där den ena syftar till

filmernas innehåll och utseende. Dels konstaterar man ofta att den enskilda filmens innehåll

påverkas av att den förväntas kompletteras med ytterligare filmer, och dels ser man drag av tv-

film i biofilmen.

Den andra linjen tar fasta på filmernas finansiering, och särskilt då på hur endast tre

filmer av tretton skall få biopremiär, medan de resterande tio släpps direkt på dvd, för att

sedan säljas till den tyska tv-marknaden. Biofilmerna utgör viktig reklam för dvd-filmerna,

och dessa håller intresset uppe hos publiken inför nästa biofilm. Konceptet prövades även i

och med produktionen av Beckfilmerna och Michael Krona menar i sin text att

Wallanderfilmernas försäljningsstrategier i mångt och mycket byggdes utefter samma

principer.73

Det första synsättet företräds bland annat av Jan Aghed som menar att standarden

inom kriminalgenren för länge sedan satts av Bo Widerberg med Mannen på taket (1976).

Han skriver: ”Nog är det märkligt att det fortfarande [...] inte går att åstadkomma en svensk

                                                          
70 Stefan Spjut, ”Henriksson bär historien”, Svenska Dagbladet, 2005-01-14
71 Bernt Eklund, ”Hon är nya Wallander”, Kvällsposten, 2005-01-14
72 Jan-Olov Andersson, ”’Innan frosten’ – något för tv-soffan”, Aftonbladet, 2005-01-14
73 Krona, s. 5
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polisthriller med tillräcklig realism och trovärdighet.”74 Han eftersöker filmer som skiljer sig

från mängden och anser att Innan frosten snarare är en ”kompetent tillverkad” men ”föga

märkvärdig polisrulle [...]” än en ny Mannen på taket.75

Aghed nämnde mycket lite om filmens estetik utan talade mest om dess innehåll.

Roland Klinteberg i Skånska Dagbladet anför däremot både en estetisk och en innehållslig

kritik då han är skeptisk mot ”att blanda tv och biofilmer [...] eftersom publiken kanske

förväntar sig mycket mer än de tämligen likartade resultaten.”76

Många recensenter gör, i likhet med Klinteberg,  en tydlig uppdelning mellan filmer

som produceras för dvd- marknaden och sådana som får sin premiär på bio. Det faktum att

Wallanderprojektet delvis finansierats av tyska tv-pengar, och att samtliga filmer kommer att

visas i tysk tv förefaller dock smitta av sig på biofilmerna.  Man upplever dem överlag som tv-

mässiga och Erik Helmerson nämner exempelvis att de flesta filmerna i serien kommer att

visas på tv och menar att  Innan frosten vore ”en hyfsad tv-film”, men att den inte riktigt

kvalificerar sig för biopremiär.77 Filmen har visserligen potential att rubriceras som biofilm,

men någonting icke specificerat saknas. Han skriver: 

Mankellfilmatiseringen ”Innan frosten” har stora problem, och de symboliseras perfekt av 
inledningsscenen. En människa sprutar en vätska på några svanar. Han kastar en fackla. 
Svanarna fattar eld, lyfter, börjar flyga, störtar skrikande mot vattnet. En tanke som i sin 
vidrighet ändå äger någon sorts storslagen sublimitet, och jag skulle kunna ägna resten av 
recensionen åt att räkna upp de regissörer som skulle kunna skapa odödlighet av en sådan 
scen.78

Snarare än att kritisera specifika temata i filmen eller att nagelfara dess estetik och

kameraarbeta kontrasterar han filmen mot vad den skulle kunna ha varit med en annan

regissör. Tydligare försök att specificera tv-produktioners tillkortakommanden i estetiskt

hänseende görs däremot av Peter Eliason i Västerbottens Kuriren. Han konstaterar att Innan

frosten upplevs som ett ”tv-drama” på grund av ”en visuell platthet och gammalmodighet som

gör den smått överflödig på bio.”79 Båda är alltså överens om att filmen delar egenskaper med

produktioner för tv, men man använder intressant nog skilda strategier i sin argumentation.

Ytterligare nyanseras bilden av Mats Johnsons recension i Göteborgs- Posten. Hans kritik mot

                                                          
74 Aghed
75 Aghed
76 Klinteberg , ”Hygglig start för den nye Wallander”
77 Helmerson
78 Ibid.
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filmen liknar Eliasons i det att även han kritiserar filmen på en teknisk bas. ”[F]ilmtekniskt

känns filmen mer tv-mässig” skriver han, medan han upplever berättelsen i sig som svag.80

Kritiken som framförs mot filmen som utgår från att den liknar en tv-film har alltså

uppenbarligen mer sin utgångspunkt i dess estetik än i dess val av ämne. Åsikten delas även

av Andersson på Aftonbladet  som tycker att Innan frosten känns som ”en typisk tv-deckare,

inte en biofilm.”81

Även om många i första hand kritiserar filmen för en platt estetik som de anser passar

bättre för tv likställer många även filmen med Beckfilmerna, vilka i många fall endast kunnat

ses på tv. En intressant koppling mellan de bägge filmsviterna görs av Helena Lindblad i

hennes recension i Dagens Nyheter: Båda filmerna innehåller enligt henne närgångna och

detaljerade våldsskildringar. Hon menar att ”Beckfilmerna satte en nybrutal standard för

visuellt våld. Symptomatiskt börjar det inte hända något med handlingen i ’Innan frosten’

förrän de riktigt grova övergreppen startar. Men är det lag på att visa precis allt? Hängningar i

närbild? Drunknande bebisar?”82 Hon ifrågasätter sedan om det finns ett intresse av

massproducerade filmserier av Wallander- och Beckfilmernas typ. ”Vårt behov av Kurt

Wallander är lika oändligt som himlen över de sydskånska strandängarna. Eller hur?” frågar

sig författaren,83 och det antydda svaret på den frågan är nej.

Robert Dahlström i Ystad Allehanda noterar visserligen filmens likhet med tidigare

genrefilmer, men kritiserar den enbart delvis därför, och ser inget större problem i mängden

tillgängliga kriminalfilmer. Han förespråkar att filmen skall ses som ”typisk svensk

actionrulle” som troget sin genre innehåller ”några grova våldsbrott [...] kryddat med lite

personliga relationer”.84 Vidare hävdar han att Innan frosten är en film som ”bygger på

överraskningseffekter”.85 På grund av detta förespråkar han att filmen skall ses på sina egna

och genrens villkor. Däremot betraktar han uppenbarligen filmen som en inledning på en

filmsvit, där de enstaka filmerna har svag autonomi och snarare går att benämna som avsnitt.

Han skriver bland annat att man redan i den första filmen förstår att Wallanders dotter Linda

och den unge nyanlände polisen Stefan – spelade av Johanna Sällström respektive Ola Rapace

                                                                                                                                                                                    
79 Eliason, ”Doftar tv-drama”
80 Johnson, ”Hyfsad start på Wallanderserien”, Göteborgs-Posten, 2005-01-14
81 Andersson, ”Innan frosten – något för tv-soffan”
82 Lindblad
83 Ibid.
84 Dahlström, ”En av de bättre Wallander-filmerna”
85 Ibid
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– kommer att finna varandra.86

”Den svenska filmvårens backar är [...] smockfull med nigande poliskonstaplar.[---]

Det är en oförskämd och ganska pinsam likriktning” skriver Stefan Spjut i Svenska

Dagbladet.87 Han placerar filmen i ett större sammanhang där svenska polisfilmer kommit att

bli vanligt förekommande. På grund av det stora antalet liknande filmer – Beckfilmerna

nämns dock inte – menar han att filmen startar i ”motlut” eftersom det på förhand finns en

mättnad hos publiken och kanske framförallt hos kritikerna.88 Han upplever att filmen i allt

för hög grad återanvänder beprövade grepp och att den därför kommer att få en tydlig

förbindelse med övriga svenska thrillers av denna typ. Han menar att en habil regissör endast

har att ”spänna upp de randiga avspärrningsbanden i skogen, snurra på blåljusen, applicera

blodet och köra igång” för att framgången skall vara given.89

Spjuts kritik riktades mycket mot filmens utseende och dess mise en scène. Stefan

Eklund i Borås Tidning resonerar i liknande banor: ”[d]en svenska polisfilmen är på god väg

att upprätta en egen commedia dell' arte-tradition. Det finns ett antal rollkaraktärer som man

inte klarar sig utan. Åtminstone tycks manusförfattarna bakom nya mankell-filmatiseringen

Innan frosten ha resonerat så.”90 Den film, eller snarare de filmer, som han läser Innan frosten

mot är de numera flitigt nämnda Beckfilmerna med Peter Haber och Mikael Persbrandt i två

framträdande roller. Han menar till och med att ”[j]ämförelsen med Beck-filmerna [...] är för

övrigt självklar.”91 I samma andetag nämner han dessa filmers ekonomiska framgångar och

menar att han inte skulle förvånas över om samma strategier visade sig ligga bakom även den

recenserade filmen. Han menar intressant nog emellertid inte att filmer automatiskt blir dåliga

genom att de ingår i en filmsvit och exemplifierar med den senaste Beckserien, som han anser

ofta fått orättvis kritik. Även Bergdahl bygger lejonparten av sin kritik på det faktum att, som

han menar: ”ytterligare tolv kriminalhistorier skall pressas fram ’baserade på Henning

Mankells figurer’”. Han använder flitigt jämförelser med löpandebandproduktion, och ställer

sig mycket kritisk till detta förfarande som han är snar att koppla samman med en ekonomisk

satsning. Detta blir hos Bergdahl föremål för svidande kritik:  ”Detta är också den allra första
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filmen i en lång rad av produktioner som förverkligas i Wallanderland”.92 Samma tema finns i

Erik Helmersons recension i Norra Skåne som till stor del ägnas åt att kommentera filmens

produktionssätt och dess roll som den första filmen i en serie kriminalfilmer. Detta görs även

av Malin Henrikson i Hallands Nyheter som på recensionens första rad skriver att filmen är

den första i en ”stor Wallander-satsning, som kommer att omfatta ett dussin filmer”.93

Då vi nu kommit till slutet av avsnittet kan vi alltså konstatera att man dels kritiserar

att filmen är ganska lik många andra polisfilmer, både vad det gäller berättelsen och figurerna

i den. Man kritiserar även och delvis på samma grunder att den utgör början på en filmserie

där huvuddelen av filmerna kommer att produceras för tv-marknaden. Kritiken, i någon eller

båda av de nämnda varianterna är vanligt förekommande och det förefaller inte heller finnas

några större skillnader mellan tidningarna med avseende på deras utgivningsort.

Romanens företräden före filmen

Innan frosten bygger på en roman Henning Mankell med samma namn, men eftersom boken

är på närmare 500 sidor har manusförfattarna tvingats till drastiska reduktioner av materialet

för att kunna tillverka en nittiominuters film. Detta uppmärksammas av flera recensenter, och

flertalet är negativa till ingreppen. Däremot skiljer sig kritiken något åt så till vida att man inte

är ense om vad som försvagats till följd av förkortningarna. Kritiken tycks även här följa två

tydliga linjer där den första menar att gestalternas psykologi inte längre upplevs som trovärdig

och den andra menar att romanen har en social kritisk undertext som reducerats till en

meningslös svensk kriminalfilm.

Erik Helmerson i Norra Skåne bygger ytterst lite av sin kritik på romanens företräden

före filmen, utan ser egentligen endast att de i publiken som inte läst romanen antagligen inte

heller kommer att förstå filmens titel.94 Hans kritik utgår ifrån att filmen till stora delar inte är

ett självständigt verk – och han verkar läsa den med boken som förkunskap – men också ifrån

att romanen innehåller fler episoder som kan belysa den annars något enigmatiska titeln.

Jan Agheds kritik är mer specifik och riktas nästan uteslutande mot att karaktärernas

psykologi inte upplevs som trovärdig i filmen. Recensionens titel – ”Stympad, doftlös

Mankell på gränsen till frostskadad” – antyder att filmen i förhållande till romanen saknar

flera väsentliga ingredienser, och mycket av Agheds kritik utgår från detta. Han anser att ”av
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Mankells böcker om Wallander är ’Innan frosten’ den sämsta”; på grund av en ”förkonstlad,

långsökt konstruerad huvudintrig” som överskuggar det väsentliga i romanen är berättelsen

inte trovärdig, och detta ser Aghed även i filmen. Han menar dessutom att dessa

tillkortakommanden blir ännu tydligare i filmen på grund av manusets många förkortningar i

textmaterialet.95 Det som filmen saknar mest av allt är enligt Aghed en trovärdig och djup

gestaltning av det ”sammansatta [och] konfliktfyllda förhållandet” mellan Kurt Wallander och

hans dotter Linda.96 Aghed spekulerar med anledning av de brister han finner i

personskildringen om filmmakarna förvanskat bokens problemfyllda och komplexa relation

mellan far och dotter för att söka sig mot amerikansk action och därmed vinna kommersiella

fördelar.97 Vidare anser han att det landskap som syns i Mankells böcker är ett ”djupt upplevt

och suggestivt beskrivet skånskt kust- och slättlandskap,” medan filmerna snarare rör sig mot

en kulisslik bakgrund. Hur denna är beskaffad beskrivs dock inte närmare av Aghed.98 Utöver

detta lägger han märke till ett melodramatiskt stråk som stundtals överskuggar

thrillerhandlingen på ett sätt som överskrider ”originalets extremt ansträngda fiktion”.99

I högre grad än andra recensenter menar Aghed att filmen saknar djuplodande

personporträtt och trovärdiga psykologiska gestaltningar. Gunnar Bergdahl i Helsingborgs

Dagblad delar visserligen denna syn men menar att filmen utöver psykologisk trovärdighet

även brister i sin förmåga till utblick:

Henning Mankell utnyttjar ofta breda anslag i sina bästsäljande kriminalromaner om Kurt 
Wallander och det Ystad som har en osviklig förmåga att vara ett sannolikt nav i diverse 
internationell brottslighet. Det har gjort det möjligt för honom att med trovärdighet hantera 
komplicerade skeenden och flerdimensionella historier.100

Detta leder i sin tur enligt Bergdahl till att Mankells ambition att ”beskriva vår samtid, hur den

moraliskt urholkas och hur den globaliseras” inte får någon riktig resonansbotten, och att den

därför inte syns i filmen.101 Han tycks således i filmen söka starkare samtidsmarkörer och en

ambition att analysera och diagnostisera samtiden moraliskt. Intressant är att de på många sätt

upprörande händelserna i Knutby förefaller ha en viss likhet med vissa händelser i filmen,
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något som faktiskt noteras av Bergdahl. Detta föranleder honom dock snarare än att läsa in

samtidskritiska tendenser i filmen att ana ekonomiska strategier i produktionen: ”Jag kan

riktigt se samlingen av producenter framför mig runt sammanträdesbordet. ’Vi börjar med

Knutby grabbar!’”102

Skånska Dagbladets recensent Roland Klinteberg menar dock att filmen ofta är

”medvetet eller omedvetet [...] väldigt kritisk till den svenska polisens effektivitet” och menar

vidare att det säkert finns ”många som skulle kalla det för dokumentär realism.”103 Precis som

tidigare Bergdahl läser han således in specifika frågor som Knutby eller polisens bristande

effektivitet i filmen, men han tycks inte hitta den rundmålning av samhället i stort som andra

recensenter efterfrågat.

Även Malin Henriksson i Hallands Nyheter saknar framför allt fördjupningen och hon

nämner särskilt romanens kopplingar till terrorattacken mot World Trade Center hösten 2001.

Utöver detta saknar hon också ”detektivarbetet, själva pusslandet och spekulerandet” som

tillåter publiken att aktivt delta i handlingen genom egna antaganden och hypoteser.104

Mankells romaner, menar hon, utvecklas ”långsamt och försiktigt” medan materialet i och

med adaptionen till filmmediet ”kapats och ändrats, i vissa fall för att det skall bli mer

dramatiskt i andra fall bara för ändrandets skull”.105 Hon hoppas dock att de kommande

filmerna blir bättre i och med att man kommer att anpassa berättelserna bättre för filmmediet.

Recensionen i Aftonbladet inleds med samma reflektion – att Mankells romaner kräver

en viss längd för att kunna göra verkan – och att man genom drastiska förkortningar i detta

material förlorar någonting väsentligt hos den litterära förlagan. Även Andersson saknar

"Mankells undertext" som också Andersson ser som en samhällskritisk ton hos författaren.106

Mats Johnson på Göteborgs- Posten spårar slutligen en annan utveckling i och med att

Mankells gestalter tar klivet in i på filmduken. Han menar att i andra fall då en gestalt gjort

samma resa, och här exemplifierar han med Martin Beck, har gestalten efter hand utvecklats

mer mot ett varumärke än en trovärdig psykologisk figur. Med anledning av detta frågar han

sig hur mycket av Mankells ursprungliga hjälte som kommer att finnas kvar då serien

avslutats.107
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Sammanfattningsvis tycks inte heller recensenternas meningar gå mycket isär

beträffande romanens företräden före filmen. Man tvistar visserligen om vad som saknas, men

enigheten är överlag stor om att filmen är sämre än romanförlagan. Det verkar dock orättvist

att hävda att detta endast är fallet för den aktuella filmen; filmatiseringar får ofta kritik för att

inte i tillräckligt hög grad efterlikna sin romanförlaga.

Från Wallander till Wallander

Inte helt oväntat ägnar flera recensenter en hel del text åt att jämföra den första Wallander –

Rolf Lassgård – med den senaste – Krister Henriksson. Lassgård har ju hunnit spela den

välkände Ystadspolisen i ett antal filmer på både tv och bio, och borde vara starkt associerad

med rollen.

Ystad Allehandas recensent Robert Dahlström menar därför fullt konsekvent att det är

”lite ovant att se Krister Henriksson som Wallander när man har Rolf Lassgård på näthinnan”

och tycker därför att den förre i början upplevs som ”tafatt och lätt parodisk i rollen.”108 Då

denna känsla lagt sig menar han dock att ”Henriksson växer” och jämförelsen utmynnar

således inte i något ställningstagande för endera parten.109 Detta förefaller i övrigt vara den

vanligaste strategin; de flesta recensenterna i studien uppmärksammar att Henriksson nu

spelar Lassgårds roll, men de avhåller sig från värdeomdömen. Till dessa hör Helmerson i

Norra Skåne som endast noterar att Henriksson ”tagit över Rolf Lassgårds gamla

paradroll”.110 Samma sak görs av Helena Lindblad i Dagens Nyheter, Eklund i Expressen och

Eliason i Västerbottens Kuriren. Den senare menar till och med att allting är ”precis som

vanligt i småstadsdjungeln. Kurt är alltjämt besatt av jobbet, och kopplar bara av när han

lyssnar på sina repiga Jussi Björlingvinylare”.111 Aftonbladets Jan-Olov Andersson sträcker

sig till att rättvist utmåla Henriksson som en tystlåten och mindre dominant Wallander.112

Klinteberg menar i sin recension att jämförelsen i grund och botten är onödig eftersom

”en bra och karismatisk skådis naturligtvis sätter sin egen personliga prägel på utformningen

av rollen”.113 Liknelsen utmynnar därefter ut i en samtidspolitisk kommentar: ”Det största

misstaget vore ju om A försökte göra B bättre än B ungefär som när de borgerliga partierna i
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Sverige försökte göra socialdemokratisk politik bättre än originalet i stället för att köra sitt

eget lopp.”114 Han förutspår, dock utan att göra något ställningstagande för Henriksson, att

mycket av ”filmernas kaliber kommer att vila på titelrollsinnehavarens axlar”.115

Uppdelningen av Wallander mellan å ena sidan Lassgårds bullrigt yviga gestalt och å

andra sidan Henrikssons betydligt mer städade tolkning görs även av Svenska Dagbladets

Stefan Spjut som menar att den senare är en mer ”avmagrad, avhållsam och litet piggare typ”

än sin föregångare.116 Han förefaller dock mena att jämförelserna egentligen är onödiga,

eftersom gestalten Wallander nu mer är så pass urholkad av för många framträdanden i rörlig

bild. Han menar att den typ av polis som Wallander är endast utgörs av ett skal, och det

förefaller vara honom egalt vem som för närvarande träder i tjänst för att fylla detta skal.117

Aghed i Sydsvenska Dagbladet som tidigare uttalat sig för mer psykologisk realism i

filmer ser dock Henrikssons mer vardaglige Wallander som en positiv förändring. Han anser

att han är ”långt mindre manierad än Rolf Lassgård” och ”mycket välkommen tillbaka som

Wallander[...]”118

Jämförelsen de bägge Wallandrarna emellan tar dock vid premiären av Steget Efter

(Birger Larsen, 2005) en något annorlunda vändning i Expressen. Samma dag finns nämligen

en längre jämförelse mellan Lassgård och Henriksson införd, men fokus ligger i artikeln på

vem av dem som är sexigast i sin roll som den medelålders Ystadpolisen. Artikelförfattaren

Louise Lindgren guidar läsaren genom en mängd ställningstaganden, och menar till slut att

Henriksson vinner med knapp marginal över sin konkurrent.119 Jämförelsen struktureras

huvudsakligen utifrån idéer om kropp kontra själ och andra liknande dualismer och dess

förekomst tycks antyda att Wallander blivit mer av ett fenomen och på något sätt mer än bara

en fiktiv gestalt.

Även i denna fråga är samstämmigheten således stor bland kritikerna; ingen utom

möjligtvis Aghed talar synbarligen till Henrikssons förmån framför Lassgård, men samtliga

tycks uppskatta honom i rollen som Wallander.
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Henriksson och Sällström

Om utlåtandena om Henriksson varit överlag positiva – även om man dragit sig för att ta

ställning för antingen honom eller Lassgård – är situationen då vi studerar mottagandet av

filmens andra huvudroll – spelad av Johanna Sällström – något förändrad. I Innan frosten

kompliceras en redan besvärlig far-dotterrelation då Linda Wallander som i tidigare filmer

haft en tämligen undanskymd roll plötsligt börjar arbeta på samma polisstation som sin far.

Här finns alltså ingen liknande roll att jämföra mot, varför hon i många fall kommer att

bedömas endast utifrån sin egen prestation, och inte delvis efter hur väl hon övertar någon

annans roll. Eftersom hon är seriens andra huvudroll gör man dock ofta jämförelser mellan

henne och Henriksson, men hon bedöms också utifrån sina prestationer i rollen som Linda.

Mest positiv bland dagstidningarna till Sällström är Dahlström i Ystad Allehanda som

berömmer hennes skådespeleri för att vara ”utmärkt och faktiskt lite originellt[...]”120

Dahlström är överlag positiv till de mindre etablerade skådespelarna och ger även Rapace som

förbigåtts med tystnad i flera recensioner tämligen gott betyg; han sägs spela ”nykomlingen i

polisgänget [...] lätt och ledigt”.121

Även Bernt Eklund i Expressen har mycket positivt att säga om Sällström; han menar

att hon ”både har kraften och känsligheten för att bli en ny och folkkär Wallander” och hon

lyfts fram som filmens stora behållning.122 Han anser att Sällström är bra i sin egen roll, men

också att hon spelar exemplariskt mot Henriksson och han menar därför att regissören Kjell-

Åke Andersson hanterar relationsproblemen och psykologin mellan filmens karaktärer bäst.

Överlag har tidningen stort fokus på Sällström och man förefaller angelägna om att etablera

henne. Den första februari 2005 publicerar man en lång intervju med Sällström om hennes

karriär som skådespelare och man sällar sig således till Bernt Eklund som anser att hon är den

klarast lysande stjärnan i filmerna.123

Bergdahl i Helsingborgs Dagblad har däremot inte mycket positivt att säga om någon

av rollerna, men det mest positiva utlåtandet görs om Sällström – vars bild också får illustrera

artikeln – som påstås vara ”ett kommande spelkort i leken”124 Däremot anser han att det blir

”mer revy än psykologisk trovärdighet över spelet mellan Krister Henriksson och Johanna
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Sällström”.125 Bergdahl skriver ytterligt lite om Sällström som skådespelerska, och noterar

egentligen bara att hon antagligen kommer att synas mer i de kommande filmerna, och där

kanske vara av viss betydelse. Även Johnson i GP, skriver att: ”[i] Innan frosten står Linda

rentav i centrum, på Kurt Wallanders bekostnad”.126 Delvis samma inställning har

Aftonbladets Jan-Olov Andersson som nöjer sig med att konstatera ”att filmen mest handlar

om att etablera dottern Linda Wallander”.127 Han är dessutom tillfreds med hennes agerande

som han beskriver som övertygande, medan Henrikssons inte ägnas mer uppmärksamhet än

att det fungerar väl.

Malin Henrikson i Hallands Nyheter tar inte ställning för varken Henriksson eller

Sällström, utan anser att båda är självklara huvudroller tillika ”filmens ljuspunkter”,128 medan

Aghed och Spjut från Sydsvenska dagbladet respektive Svenska Dagbladet är mer negativa.

Den förre skyller hennes tillkortakommanden på ett dåligt manus, medan den senare i

Sällström ser en outnyttjad potential som behöver ”några filmer på sig, att hitta rätt”.129

Inte heller här kan man således hitta några entydiga ställningstaganden med påtagliga

olikheter mellan skånska tidningar och andra. Mest anmärkningsvärt tycks Expressens stora

intresse för Sällström vara. Tydligt är emellertid att Sällström över lag omskrivs betydligt mer

sällan än Henriksson.

Skånefrågan

Det förefaller inte övermaga att benämna Wallanderprojektet på Österlen för ett av de största

filmprojekten någonsin i Skåne och på grund av detta borde det uppmärksammas i pressen

även om filmerna som projektet renderar får dålig kritik. Eftersom filmerna dock till stor del,

som nämnts tidigare, mycket är en regional ensak – åtminstone beträffande eventuella

inkomster relaterade till dem – verkar det rimligt att anta att framförallt den skånska pressen

rapporterar från inspelningsplatsen.

Sydsvenska dagbladet har under premiärdagen den fjortonde januari inget reportage

från Ystad, men i gengäld upptas hela första sidan på kulturdelen av Agheds recension, och

detta indikerar åtminstone att man på tidningen förutsätter att den stundande premiären kan

vara av visst intresse för tidningens läsare. Den andra större skånska dagstidningen Skånska
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Dagbladet uppvisar däremot i motsats till Sydsvenska Dagbladet ett större intresse för de

händelser som föregick premiären och premiären som en händelse i sig. Framsidan på

tidningen pryds den fjortonde januari av en stor bild på premiärpubliken utanför salongen

”Cinema 3” i Ystad, och man identifierar ett flertal uppsatta politiker i vimlet. Premiären

beskrivs närmare längre in i tidningen under rubriken ”Galapremiär i Ystad” där en stor del av

reportaget upptas av en bild av Sällström mot bakgrund av affischer för den nya filmen. Också

regissören samt filmens producent Lars Björkman syns avbildade, men däremot inte

Henriksson som inte bevistade premiären utan endast visade sig under det därpå följande

”mingelfesten”.

Även Norra Skåne uppmärksammar den stundande Wallanderpremiären redan den

trettonde januari med en kortare artikel om inspelningen av filmerna. Texten illustreras med

en stor bild på Ola Rapace och Henriksson, och flankeras av en mindre bild på Sällström.130

Likt flera andra dagstidningar pryds förstasidan på Ystad Allehandas nummer den

fjortonde januari av en bild av Rapace, Sällström och Henriksson med tillhörande bildtext från

filmpremiären kvällen innan. I likhet med Skånska Dagbladet har man också ett kortare

reportage betitlat ”Galapremiär för den nya Wallanderfilmen” från premiärminglet. De

tillhörande bilderna visar även här Sällström på en stor bild, omgiven av ett flertal mindre

bilder på lokala politiker och i Ystad välkända företagare.131 Författaren Carl Johan Engvall

meddelar att efter visningen som fick ”åskådarna att krama biofåtöljernas armstöd extra

hårt[..]” av spänning vidtog en rundvandring i den använda studion.132 Ytterligare en skillnad

med denna artikel i jämförelse med den andra är att Engvall ägnar ett förhållandevis långt

stycke av texten åt att intervjua medlemmar ur Ystad poliskår vilka alla ger filmen ett gott

betyg – mycket på grund av dess realism framförallt i fråga om utrustning. ”De skötte sig

mycket bra. De såg mer ut som riktiga poliser än man gjort i andra svenska polisfilmer” säger

Ystadpoliserna Göran Schön och Thomas Willers i Engvalls artikel, varpå även polisens

informatör Eva-Gun Westford som varit mycket behjälplig vid inspelningen och bland annat

medverkat till att filmteamet fått tillgång till adekvat utrustning intervjuas.133

Också Helsingborgs Dagblad, den sista av de större tidningar som kommer att beaktas

i uppsatsen, uppmärksammar premiären av Innan frosten, men inte genom att bevista
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premiärvisningen. Istället innehåller tidningen en ironisk text om stadens företräden framför

Ystad. Skämtsamt framhåller Torgny Nilsson att ”Ystad har blivit ett filmcentrum, eftersom

tretton Wallanderfilmer ska spelas in där. Den första har premiär i dag. OCH DET ÄR INTE

RÄTTVIST!!!”134 Med viss spjuveraktighet argumenterar man för att Helsingborg hyser

brottslingar som är kapabla till ”lika blodigt bisarra” dåd som någonsin missdådarna i Ystad,

och att man därför borde få ta del av den turism som förväntas komma Ystad till del.135 Man

betonar därmed, ehuru skämtsamt, en motsättning mellan städerna inom Skåne som ett

resultat av filmregionaliseringen. I motsats till många recensioner nämns dock filmernas

snabba produktionstempo här som någonting positivt, eller i alla fall inte som någonting allt

igenom negativt - snarare jämför man Ystad med Hollywood i det att filmproduktionen

blomstrar och ”[e]tt glamouröst skimmer vilar över staden, ett skimmer som kommer att locka

fler turister än Kungliga slottet och förvandla alla stadsbor till förnöjda Edvard Persson-

figurer”.136

Den förväntade strömmen av tyska turister uppmärksammas vidare i samma tidnings

recension och Bergdahl skriver att ”turistbyrån i stan gnuggar händerna” när de ser hur

fördelaktigt det skånska landskapet avbildas i filmen.137 Exponeringen av det skånska

landskapet är också någonting som uppmärksammas av Dahlström i Ystad Allehanda. Han gör

dock inte kopplingen till presumtiv turism lika tydlig som Bergdahl.138

Även kvällspressen, i detta fall Expressens lokala del Kvällsposten uppmärksammar

likt flera dagstidningar festligheterna i samband med premiärvisningen i Ystad med ett kortare

mingelreportage åtföljt av bilder. Den största bilden visar Rapace, Sällström och Henriksson

och av de sju övriga bilderna visar två representanter för Ystadpolisen. Texten däremot

fokuserar i stort på Sällström, och i synnerhet på hennes skakande vistelse i Thailand under

julhelgen. Robert Ullmin skriver: ”Likt många andra svenskar mår hon fortfarande dåligt av

sina traumatiska upplevelser” och verkar således söka likställa Sällström med filmens

tilltänkta publik, genom att anknyta till gemensamma minnen.139 Som ovan nämnt har

Expressen i högre grad än andra tidningar valt att fokusera nästan enbart på Sällström, och

mingelrapporten stärker detta intryck ytterligare.
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 Någonting som uppenbarligen inte fallit någon av de skånska recensenterna i ögonen

är att ingen av huvudrollerna i filmen talar skånska trots att filmen utspelar sig i de sydöstra

delarna av detta landskap. Intressant nog nämns detta i stället av Malin Henrikson i Hallands

Nyheter som skriver att det är besynnerligt att man ”bara har lyckats hitta två statister som

pratar skånska, i en film som helt och hållet utspelar sig i Ystad”.140 Hon är dock inte ensam

om denna anmärkning, utan även Peter Eliason i Västerbottens Kuriren kritiserar att filmens

skådespelare ”säger sina repliker på styltig stockholmska när de borde prata skånska

istället.”141

Det är således först då vi beaktar och jämför de regionala dragen i filmen som vi börjar

notera skillnader mellan de olika tidningarna. Nästan samtliga skånska tidningar

uppmärksammar premiären i Ystad med någon form av reportage, och man avdelar ganska

stor plats åt recensionen av den. Märkligt nog uppmärksammas det faktum att filmerna

förväntas locka turister till regionen nästan uteslutande av skånska tidningar, medan bristen på

skånsktalande skådespelare endast omskrivs av två mindre dagstidningar utanför regionen.

Sammanfattning av mottagandet av Innan frosten

På flera punkter förefaller kritiken vara rörande överens, och dessa återkommer i så gott som

samtliga recensioner. För det första noterar man förekomsten av en deckarvåg, och i samband

med detta gör man jämförelser med Beckfilmerna, som distribueras på liknande sätt som

Wallanderfilmerna. Detta är påfallande ofta föremål för kritik. Mycket av förklaringen tycks

ligga i att filmerna på många sätt liknar varandra i tematik och berättande. De följer dessutom

en tämligen uppenbar ekonomisk strategi, där vinstintressen inte förtigs. Annika Gustafsson

menar att ekonomiska intressen aldrig skall ”vara drivkraften i en seriös filmproduktion” och

sätter tillsynes fingret på någonting centralt i kritiken.142 I filmens kulturella fält gör man

tydligen en uppdelning av dels kulturella filmer som görs utan vinstintresse, och andra filmer

vilka inte kan räkna med samma status. När man vill presentera den svenska filmindustrin för

utlandet, som i publikationen New Cinema in Sweden av Svenska filminstitutets Jannike

Åhlund väljer man merendels unga mindre etablerade filmskapare som inte gör genrefilmer.143

Mycket av kritiken förefaller således – som antytt i teoriavsnittet – domineras av andra
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kulturella fälts syn på konst, där ekonomisk framgång ofta står i motsats till konstnärlig

framgång.

Det faktum att filmen bedöms mycket utifrån sin genre verkar medföra, som vi sett, att

regissören nämns mycket lite och att skådespelarnas insatser i mycket förtigs. Så långt

filmkritiken i stort. Då vi däremot närmar oss de regionala frågorna märks en viss förändring.

De som huvudsakligen uppmärksammar turismfrågan förefaller vara de skånska tidningarna,

och de skribenterna som torde ha mest erfarenhet av turister i landskapet och som dessutom

har störst kännedom om de miljöer som traditionellt avtecknas i turistsammanhang.

Rikssvenska eller stockholmska har till följd av ett antal faktorer länge varit det dominerande

språket i svensk filmproduktion. Som Olof Hedling skrev i ”’Sveriges mest kända korvkiosk’”

håller detta nu på att ändras i och med framväxten av flera regionala filmverkstäder, och det

skulle kunna vara så att man därför i högre grad definierar sig mot storstadsregionen. Det

faktum att en mindre tidning uppmärksammar bristande regional representation i film skulle

därför möjligtvis kunna säga någonting om hur regionen i fråga uppfattar sig själv och hur

man formar och upprätthåller en självbild genom en jämförelse med huvudstaden.

Mottagandet av Mastermind

Recensionerna av Innan frosten var ofta tämligen utförliga, även om enstaka motexempel

fanns. Mellan den premiären och premiären av  Mastermind  den sextonde december 2005

släpptes inte mindre än fyra filmer i samma serie på dvd, och de fick nästan undantagslöst

ganska dålig kritik. Kvällspressen var överlag något mer positiv och fördelade tvåor och treor

till merparten av filmerna, men dagspressen var ofta skoningslös. Sydsvenska Dagbladets

recensent Martin Andersson med dvd-filmer som sitt specialfält skriver exempelvis om

Afrikanen att ”[h]är saknas en klar och tydlig linje [...] saker och ting bara poppar upp, hej å

hå, hipp som happ. Manuset är helt enkelt för slarvigt [...]”.144 Han bedömer att filmen på sin

höjd är värd en av fem postryttare, och samma betyg delas ut av Mats Johnson i

Göteborgsposten för filmen Byfånen. Han skriver bland annat att filmen känns ”som ett

avsnitt ur en snabbproducerad tv-deckarsåpa vilken som helst”.145 När Mastermind således

premiärvisades kan man misstänka att en viss mättnad på fenomenet Wallander hade infunnit

sig i filmsverige, och flera av recensionerna som denna gång överlag är betydligt kortare än de
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för Innan frosten andas resignation.

Från tre till ett

Nästan ett år efter premiären av Innan frosten går således Mastermind upp på biograferna

några dagar innan jul, och dess emellan har fyra filmer haft premiär på dvd. Om marknaden

och recensenterna mättats borde detta snabbt märkas i betygsättningen av filmerna, men

överraskande nog skiljer sig inte betygen mycket åt från de tidigare.

Det bästa betyget som utdelats av tidningarna i studien är betyget tre av fem, och detta

görs av Roland Klinteberg i Skånska Dagbladet,146 Henrik Larsson i Norra Skåne,147 Robert

Dahlström i Ystad Allehanda,148 Malin Krutmeijer i Helsingborgs Dagblad,149 Mats Johnson i

Göteborgs-Posten,150 Bernt Eklund i Expressen
151 samt av Jens Peterson i Aftonbladet.152

Betyget skiljer sig således i de flesta fall mycket lite åt från de som utdelades i januari samma

år, även om den sista tidningen höjt betyget med en poäng. En tidning som däremot sänkt sitt

betyg är Svenska Dagbladet. Nils Nordgren menar att filmen är betydligt sämre än

föregångaren och nödsakas sätta betyget två av sex.153 Den största förändringen finns dock

tillfinnandes i Sydsvenska Dagbladet där recensenten Michael Tapper beskriver filmen som

obegåvad och förlegad och delar ut bottenbetyget ett av fem.154

Genomsnittsbetyget är alltså fortfarande ganska högt, även om ingen av recensenterna

delar ut några toppbetyg. Dock verkar medelbetyget bli något lägre i jämförelse med Innan

frosten och mycket av det kan förklaras med att Tapper ger filmen betyget ett av fem.

Hyllas den som hyllas bör

Vid premiären av Innan frosten kunde vi notera att det talades mycket om Henriksson

respektive Sällström i olika sammanhang medan filmens regissör Kjell-Åke Andersson

nämndes mer sällan. När nästan tolv månader har gått och den andra filmen av tre har premiär
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märks en tydlig skillnad i vilka insatser som framhålls. Skådespelarna förefaller inte längre

attrahera kritikerna, utan istället ser man till andra filmarbetare och särskilt till filmens danske

regissör och dito fotograf.

De få recensenter som denna gång ägnar skådespelarna någon uppmärksamhet ställer

framförallt Henriksson i centrum, eller ger samtliga tämligen negativ kritik. Klinteberg hör till

de förra och anser att Henriksson, och även understundom Lassgård, gör ”Wallander huvudet

högre än sina filmer.”155 Larsson i Norra Skåne har visserligen ingenting att säga om

skådespelet men framhåller å andra sidan att Mastermind ”skulle verkligen vara en toppenfilm

om det inte vore för det havererade manuset”.156 Ur detta kan vi sluta oss till att skådespelarna

åtminstone inte är värda några kritiska omdömen. Något tydligare är Eklunds recension i

vilken kommentarerna på de enskilda skådespelarinsatserna i filmen är begränsade till ett enda

lakoniskt konstaterande: ”[S]kådespelarna missar ingenting.”157 Även om hon inte

uttryckligen nämns i texten illustreras dock artikeln av en bild på Sällström varför hon ändå i

viss mån kommer att dominera recensionen. Peterson på Aftonbladet är något mer positiv, och

omnämner faktiskt samtliga större roller. Han tycker att: ”[p]oliserna i Skåne är ett bra lag.

Krister Henriksson som Wallander, Johanna Sällström som hans dotter och kollega, Ola

Rapace som den tuffaste på Ystads polisstation. Runt dem bra skådespelare, bland annat Mats

Bergman som tekniker.”158

Johan Croneman i Dagens Nyheter ägnar skådespelarna endast några rader och

framförallt  beröms Henriksson som Croneman menar kan ”få liv i en vaxdocka.”159

Filmernas titelroll uppmärksammas också av Peter Eliason i Västerbottens-Kuriren som

framförallt uppskattar att ”Krister Henriksson börjar växa in i sin Wallanderroll nu. Han må

vara korrektare och mindre lufsig än Lassgård, men är precis lika passionerad och

trovärdig”.160 Detta är dock den sista positiva kommentaren om skådespelarinsatserna i

Mastermind och då vi studerar Nordgrens recension i Svenska Dagbladet beskriver han

skådespelarna som ”lika blodfattiga som det första mordoffret som upptäcks i filmen.”161

Hans inställning delas av Henningsson i Hallands Nyheter som menar att de är ”trötta och
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ointressanta”.162

När det gäller de övriga filmarbetarna – i synnerhet regissören Peter Flinth och

fotografen Erik Kress – är betyget ofta betydligt högre, även om viss kritik framförs även mot

dem.

Nordgren på Svenska Dagbladet går så långt som att hävda att det enda som räddar

filmen undan ett bottenbetyg är ”det snygga fotot av dansken Erik Kress”,163 medan Henrik

Larsson i Norra Skåne hör till dem som starkt framhåller både Flinth och Kress förtjänster.

Han låter därutöver även klipparen Søren Ebbe innefattas av det utdelade berömmet.164

Croneman i Dagens Nyheter är mindre positiv: ”Danske Peter Flinths regi är tydlig (och

traditionell)”.165 Göteborgs- Postens Mats Johnson fördelar sina positiva ord jämt endast

mellan Flinth och Kress vilka enligt Johnson ”får Mastermind att kännas som en riktigt

långfilm i stället för ett billigt tv-avsnitt”.166 Fotot beskrivs som mörkt och klaustrofobiskt,

och om Flinth sägs att han ”höjer budgeten, våldsnivån och tempot” samt att han ”inspirerar

Krister Henriksson att visa hela sin kapacitet”.167 Precis som Johnson tycks många recensenter

både på gott och ont förknippa Flint och Kress just med estetiserat och närgånget skildrat våld.

Sällström uttalar sig om just detta i en artikel skriven av Jessica Ziegerer som finns införd i

Ystad Allehanda dagen innan premiären av Mastermind. Hon menar att danskarna ”har en

tradition av att ta till större ljudeffekter och mer blod[...]”168 i sina filmer, och det verkar som

om många faktiskt i lika hög grad förknippar filmens våldsskildringar med Danmark som med

Flinth själv. Man underlåter i alla fall ofta inte att skriva om regissörens nationella

tillhörighet. Så gör bland andra Malin Krutmeijer i Helsingborgs Dagblad som skriver att den

”[d]anske regissören [...] har tajtat berättartekniken, skruvat upp brutaliteten och lagt sig vinn

om en viss estetik kring våldet: knivar blänker, flugor kryper på nedsmutsat vitt och mörka

våta hårmanar vajar under vatten.”169 Robert Dahlström på Ystad Allehanda gör samma

iakttagelse, men anför filmens stil mer till Kress som skapat ett verkningsfullt bildspråk ”med

tyngdpunkten på [...] en atmosfär av skräck och fasa”, med ”massor av väldigt grovt våld typ
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kroppar utan huvud, kroppar utan blod, avhuggna huvuden och flugor som krälar i blod.”170

Bernt Eklund i Expressen menar att det ofta finns ett sadistiskt drag och en upptagenhet kring

våld i Mankells romaner, och han menar att samma drag fullt konsekvent återfinns i filmen.

Filmens berättelse och dess estetik anför han i lika delar till Mankells grundidé och till ”den

danske regissören” som framgångsrikt blandat komponenterna spänning och spektakulär

sadism.171

Recensionen i Hallands Nyheter framställer dock inte de båda danskarna i lika positiva

ordalag. Jonas Henningsson menar nämligen att Kress endast upprepar den ”stil han använde i

polisfilmerna Beck 2 och Steget efter[...]” och att fotot i Mastermind därför blir varken blir

originellt eller fängslande.172 Även Flinth som ju också ofta beskrivits i positiva ordalag

kritiseras av Henningsson milt, och delvis på samma grunder som Kress. Han skriver:

”Mastermind vill så gärna vara lika kusligt spännande som När lammen tystnar och det märks

att regissören Peter Flinth tittat mycket på Jonathan Demmes ruggiga film.”173 Precis som

fotografen enligt Henningsson kopierar en tidigare använd estetik, menar han att regissören

mer eller mindre uppenbart lånar av en tidigare förhållandevis framgångsrik film inom samma

genre.

Då vi studerar mottagandet av Mastermind har alltså skådespelarnas insatser tonats

ned i recensionerna, och istället framhålls mer regissören och fotografen som filmens största

begåvningar. Troligtvis kan detta till stor del förklaras med att dessa påverkats filmens estetik

i en ny riktning, och detta nya drag tar recensenterna fasta på som utgångspunkt för en

jämförelse med de tidigare filmerna.

Trovärdighetsproblem

Den antagligen hårdaste kritiken mot filmen riktas ofta mot dess bristande trovärdighet, och

här är recensenterna ofta något oense om vad som skall lyftas fram. Dels förefaller man

kritisera filmens handling och intrigen i stort som man finner långsökt och fantastisk, och dels

kritiserar man vissa delar ur filmen. Särskilt märkbar är kritiken mot Michael Nyqvists

skurkroll och mot att filmens händelser utspelas i Ystad, som i alla fall ännu inte i någon

större omfattning varit skådeplatsen för bloddrypande brott av den typ som filmen innehåller.
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Sydsvenska Dagbladets  Michael Tapper menar att ”gammaldags pusseldeckarmotiv”

är en förlegad form för kriminalberättelser, och menar att själva formen i Mastermind är

osannolik genom att den saknar realistisk förankring. Han eftersöker i stället ”brottsskildringar

i en begriplig social verklighet så som Ed McBain och Sjöwall-Wahlöö en gång gjorde”.174

Intrigen beskriver Tapper som ”mer knasigt tillkrånglad och långsökt än spännande” och

menar att trovärdigheten överlag är låg i filmen.175 Åsikten delas både av Eklund i Expressen

som skriver att filmens uppläggning är ”långt mer djävulskt än sannolikt”,176 och av Johnson i

Göteborgs-Posten. Aftonbladets skribent Peterson förstår om åskådarna tvekar ”inför den

raffinerade intrigen och skurkens oändliga resurser för att ställa till det för polisen”,177 och

Klinteberg i Skånska Dagbladet anser att filmen innehåller många ”svårsmälta

utsvävningar”.178

Vissa kritiker menar emellertid att filmen estetik och stil är realistisk, men att

händelserna i berättelsen inte matchar stilen de berättas i. Dahlström i Ystad Allehanda menar

att man i filmen eftersträvat denna stil för att skapa igenkänningseffekter hos åskådarna, men

att de önskade effekterna går förlorade genom ett antal osannolika drag. Han skriver bland

annat att filmen brister i psykologisk fördjupning och vardaglighet, men också att berättelsen i

sig saknar trovärdighet.179 Han menar att filmen därför måste ses på sina egna villkor och

skriver att den som i filmen söker någonting annat än spänning för stunden därför gör bäst i att

sänka sina förväntningar. Framför allt anser han att ”[Mastermind] är en spikrak polisthriller

utan större ambitioner än att ge oss spänning i en och en halv timme” och att filmen i hög grad

bygger på ”sina överraskningspoänger.”180 Han ser alltså inte som exempelvis tidigare Tapper

gjorde att berättelsens form är orealistisk, utan att bara innehållet är det. Henrik Larsson i

Norra Skåne uppmärksammar att många kriminalberättelser som har en litterär förlaga ”ligger

långt från det som författarna en gång i tiden ville säga”,181 och hävdar att  Mankell ”alltid

velat säga något med sina historier. Oavsett brott har han tagit upp stora frågor som aids,

människosmuggling, organhandel och så vidare. Av det finns nästan inget kvar”182 Den
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sociala realism som Mankells böcker kan ha varit behäftad med förefaller i filmerna

reducerats till en estetisk realism.

Någon som däremot inte upplevs som realistiskt motiverad av någon är filmens skurk

och lågsinte s.k. ”mastermind”. Krutmeijer menar att denne är ”så resursstark och omnipotent

att han nästan faller ur filmen, som i sin relativa realism kräver förklaringar på saker som en

så pass utstuderad Ondska står över.”183 Denne synnerligen bestialiske skurk menar hon

snarare hör hemma i någon amerikansk produktion inom samma genre, förslagsvis The

Silence of the Lambs (När lammen tystnar,  Jonathan Demme, 1991). Johan Croneman gör en

anmärkning i samma anda: Filmens mastermind får ”samtliga filmiska föregångare från förr

att framstå som en bunt amatörer. Doktor Mabuse framstår vid en jämförelse med detta

geniala monster som en inkännande, hygglig distriktsläkare från Åmsele.”184 Detta monster i

människohamn kritiseras också av Anton Hedberg i Borås Tidning som menar att dennes

”groteska  och avvikande mordmetoder” inte passar i ”en film som är lika mycket Se7en som

Tomelilla är Manhattan.”185 Fler än Hedberg uppmärksammar det underliga i att Ystad

hemsöks av en tillsynes oändlig rad mord. Däribland Michael Tapper som får intrycket av att

”Ystad [...] snart tycks befolkas enbart av psykopater”.186

Även i denna fråga är alltså samstämmigheten stor bland kritikerna, och få särdrag

märks. Man hade kunnat misstänka att fler av de skånska recensenterna, som borde ha större

kännedom om Ystad och dess kriminella liv, borde ha noterat det säregna i att denna ort utgör

spelplats för allehanda vansinnesdåd, men så var inte fallet. Kritiken riktades i stället ofta mot

att både manuset och att dramats bov är föga trovärdiga.

Hur många är det kvar nu?

Som tidigare nämnt spelas huvuddelen av de tretton Wallanderfilmerna in för tv-marknaden,

och de tre filmer som får biopremiär är således i minoritet. Till följd av detta förefaller dock

många recensenter se även biofilmerna som påkostade tv-avsnitt, och det verkar ofta som om

dvd-filmerna drar ned betyget på serien som helhet, men även på de andra verken. Påfallande

ofta används liknelser med tv-serier eller s.k. tv-filmer i recensionerna. Dessutom kan en viss

brist på intresse för projektet noteras, och det förefaller som om det stora antalet filmer i sig är
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föremål för recensenternas uppmärksamhet tillika kritik.

Nästan samtliga av ovanstående trender återfinns i Sandgrens recension i Svenska

Dagbladet. Han skriver: ”Mastermind är den sjätte av sammanlagt 13 Wallander-filmer som

spelas in med Krister Henriksson i huvudrollen, men den är bara den andra hittills att få

biopremiär. Resten har kommit ut direkt på dvd, vilket säger något om var man har lagt ribban

för kvaliteten på serien.”187 Han fortsätter: ”Det är lätt att föreställa sig hur fort det går att

spela in den här serien. Ingen tycks nämligen ha lagt ner så mycket tid på någonting.”188 Jonas

Henningsson i Hallands Nyheter anmärker också på filmernas kvalitet, och han vill av samma

orsaker som Nordgren snarare benämna filmen som avsnitt sex än film nummer sex.189

Samma ton går igen i Eliasons recension i Västerbottens Kuriren som menar att Mastermind

är en ”habil tv-kriminalare av standardsort”.190 Han känner igen sin Wallander och förutom att

berättelsen i detta fall är något mer utstuderad än vanligtvis menar han att det är ”business as

usual när Wallander & Co. tar tjuren vid de brottsliga hornen igen”.191 ”Mastermind följer sin

egen tradition” noterar också Robert Dahlström i Ystad Allehanda som i likhet med Eliason

inte ser många olikheter i stort mer än att ”[h]andlingen är något mer komplicerad än i de

andra Wallanderfilmerna, särskilt de som enbart är tänkta för tv”.192 Johnson i Göteborgs-

Posten ser också skillnader mellan tv-filmerna och den aktuella filmen, men han finner

förklaringen snarare i Kress foto än i den komplicerade intrigen och endast tack vare detta

känns den som en ”riktigt långfilm i stället för ett billigt tv-avsnitt”.193

Fullt lika positiv är emellertid inte Anton Hedberg i Borås Tidning som anser att

Mastermind visserligen är snäppet bättre än vissa dåliga amerikanska tv-thrillers, men att

resultatet därför näppeligen är imponerande.194 Han skriver vidare att filmen är ”den sjätte i en

serie av tretton (!) Wallanderfilmer som produceras i Ystad, Sveriges nagel. Tolv av de här

filmerna bygger på nya berättelser som grundlagts av Mankell själv men som sedan broderats

ut av en grupp manusförfattare med  kopieringsmaskiner istället för hjärnor”.195 Förklaringen

till att filmerna i hans mening är så pass dåliga finner han i att de är producerade ”främst för
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den tyska TV-marknaden”.196 I motsats till Hedberg menar Larson i Norra Skåne att filmen

rent utav har mycket att vinna på att den ingår i ett projekt som nu "fått upp ångan rejält", och

att den mycket tack vare det ändå är sevärd. Projektets längd skulle således i sig, enligt

Larsson, kunna tänkas vara en anledning till att den nya filmen är "väldigt tät och stundtals

ursnygg" eftersom man kunnat arbeta fram bättre och bättre filmer genom att ta lärdom från

tidigare erfarenheter.197 Också Malin Krutmeijer är tämligen positiv till filmen och menar till

och med att den ”överträffar [...] de flesta svenska deckare”.198 Överlägset mest positiv är

dock Peterson i Aftonbladet som menar att: "'Mastermind' är bäst hittills i en serie som känns

allt starkare."199

Liksom när Innan frosten hade premiär anmärker man ofta på Wallanderprojektets

längd, och man har när den aktuella filmen premiärvisas sett hur sviten utvecklats. Kritiken

mot den första filmen byggde mycket på att den är startfilmen för en serie, medan kritiken mot

Mastermind ofta verkar utgå från att den ingår i en överlag dålig filmserie.

Skånefrågan

Inför premiären av Innan frosten rapporterade flera skånska dagstidningar både från

inspelningen av filmen och från premiären av densamma. Därutöver uppmärksammades i flera

recensioner att filmerna i någon mån utgjorde reklam för den region i vilken den spelats in,

och många – i huvudsak skånska – recensenter kritiserade detta. I övriga landet såg man inte

så mycket att filmerna saluförde Skåne, som att filmernas ledande roller undantagslöst spelas

av skådespelare som inte talar skånska. I recensionerna av Mastermind märks emellertid inte

samma intresse. De skånska tidningarna – med vissa undantag – nämner mycket lite om

premiären och det skånska inflytandet märks mest då man talar om det befängda i den

brottsvåg som i tretton filmer sveper över det annars tämligen lugna samhället Ystad.

Den tidning som föga uppseendeväckande skriver mest om filmprojektet som helhet,

och även rapporterar från premiären av den nya filmen är Ystad Allehanda. Dagen innan

Sverigepremiären visas filmen på Ystads teater, och detta evenemang uppmärksammas i ett

reportage i tidningen den femtonde december. Man nämner även premiären och det därtill

hörande festreportaget på tidningens förstasida, men fokus på festligheterna är inte lika
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markant som vid premiären av Innan frosten, utan man skriver i stället mycket om

filmindustrins betydelse för Ystad.200

Förutom detta festreportage har man en artikel om Linds framlagda undersökning.

Fredrik Sjöström sammanfattar först ett föredrag som Lind höll under föregående afton i

samband med filmpremiären, och därefter övergår artikeln till att diskutera hur länge den så

kallade ”Wallandereffekten” förväntas hålla i sig, och hur man planerar för att även ha ”ett liv

efter Wallander”.201 Slutligen uppmärksammar Ystad Allehanda även den förestående

Sverigepremiären med en artikel om filmen i stort där man kortfattat redogör för handlingen

och låter Sällström yttra sig om filminspelningen och hennes känslor för filmen.

Även Sydsvenska Dagbladet har dagen innan premiären en artikel av Annika

Gustafsson som sammanfattar  Linds utvärdering om hur turismen i Skåne förväntas påverkas

av Wallandersatsningen – däremot nämns ingenting om den följande fredagens premiär av

Mastermind. 202

Trots Joakim Linds utvärdering av Wallanderprojektets påverkan på turismen i Skåne

som presenterades något efter premiären, men som presenterades muntligt redan innan

premiären nämns nästan inget om filmernas påverkan på besöksnäringen i recensionerna. Inte

heller kritiseras bristen på skånska skådespelare, och därutöver förefaller intresset för

premiären vara lågt bland de skånska tidningarna.

Sammanfattning av mottagandet av Mastermind

Efter att ha studerat recensionerna av den nyare filmen är det påfallande i hur många

avseenden de skiljer sig från recensionerna av Innan frosten. Det som dock fortfarande livligt

diskuteras är filmernas ekonomiska strategier och det faktum att endast tre av tretton filmer

skall föräras med biopremiär, medan de andra släpps direkt på dvd för tv-marknaden.

Projektets längd är också detta återkommande, och man kritiserar det stora utbudet av

svenska deckarfilmer. Däremot nämns knappt skådespelarna, bristen på skånska skådespelare

och filmernas inverkan på turistnäringen. Man nämner däremot ofta filmens regissör och

fotograf samt bristen på trovärdighet i verket.

I flera fall verkar förklaringen till detta finnas i att man ägnar sig just åt jämförelser

med den tidigare filmen. De saker som inte förändrats är i många fall det som inte heller
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nämns i den senare recensionen. Då Innan frosten hade premiär var Henriksson ny i rollen

som Wallander, men efter fem filmer skiljer sig hans spelstil inte mycket från tidigare

prestationer, utan han förefaller ha blivit tämligen väletablerad i rollen. Estetiken från den

första filmen gick i mycket igen i de fyra dvd-filmerna, men Masterminds mörkare foto och

närgångnare våldsskildringar bryter stundtals av mot detta. När det gäller manus och

produktion samt frågan om genre går mycket av kritiken däremot igen från den första filmen.

Denna film grundades inte på en roman, varför frågan om trogenhet mot originalet givetvis

inte kunde väckas, men många av diskussionerna nämner i stället filmens låga trovärdighet.

Ofta återkommer jämförelser med tv-filmer, men i stället för att jämföra med Beckfilmerna

som man gjorde innan, görs istället jämförelser med genren i stort.

Sammanfattande diskussion
Uppsatsen har studerat ett antal recensioner från svensk press och har funnit några vanligt

förekommande teman bland dessa. Staiger påtalade som tidigare nämnts att en recension ofta

säger mycket om den tid den författades i, och att den ofta mer eller mindre medvetet

uttrycker populära föreställningar i tiden, såsom fallet var med de recensioner av Rear

Window som hon studerade i den tidigare anförda artikeln. Denna innehållsliga likhet kan

emellertid inte enbart förklaras utifrån recensenternas personlighet, utan som diskuterades i

inledningen måste man söka förklaringar även i filmens kulturella fält såsom de diskuterats

utifrån Pierre Bourdieus idéer, och i andra mer samhälleliga faktorer. Att exempelvis inte

någon av de skånska recensenterna nämner att ingen av huvudrollerna talar skånska är en

ganska egendomlig likriktning, och svaret därtill kan finnas i hur skånska filmkritiker

vanligtvis utformar sina recensioner. Genom att sammanfatta och organisera de studerade

recensionerna verkar det alltså inte helt omöjligt att även om urvalet av recensioner är mycket

begränsat dels säga någonting om mottagandet av Innan frosten och Mastermind, men

förhoppningsvis även säga någonting lite om svensk filmkritik.

Den första mer eller mindre remarkabla iakttagelsen var, som tidigare avhandlats, att

de skånska tidningarna i högre grad än andra publikationer skrev om hur filmerna förväntas

påverka den skånska turistnäringen. Man kan tycka att de även av naturliga skäl borde ha

uppmärksammat bristen på skånska i filmerna, men så skedde inte. Detta gjordes istället av

andra mindre tidningar utanför storstadsregionerna och det är möjligt att detta kan förklaras av

att man i viss mån identifierar sig med landskapet i det att rikssvenska länge varit
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dominerande i svensk film och att regionen därmed varit osynlig.

En andra iakttagelse är att mottagandet av  Mastermind i mycket verkar påverkas av

mottagandet av de tidigare filmerna i serien. Man verkar i många fall snarare bedöma sviten

filmer som en helhet, snarare än att bedöma dem individuellt. Detta uppmärksammas även av

Krona som menar att ”det finns en sorts röd tråd i den samlade kritiken att man gärna anspelar

på projektet i sin helhet, snarare än bedömer varje film för sig själv”.203 Wiberg hävdar

någonting liknande i det att hon säger att ”[e]n hel del kritik tenderar att vara bekräftande till

sin karaktär – man bekräftar tidigare gjorda bedömningar”204 Tendensen finns, som vi sett,

redan i recensionerna av Innan frosten, men då verkar man bedömt filmen på grundval av

kritiken mot andra filmer i samma genre. Då Mastermind premiärvisades fanns gott om filmer

i samma filmserie att jämföra med, och jämförelserna med både Beckfilmerna och Lassgårds

Wallander blev färre. På det hela taget verkar det vara ett vedertaget arbetssätt bland

recensenterna att strukturera sina recensioner kring jämförelser. De element som inte ändrats

nämnvärt mellan filmerna får heller ingen uppmärksamhet i recensionerna och detta verkar

implicera att genrefilm bedöms något efter en egen måttstock.

Genom att studera kritiken verkar det även möjligt att med viss säkerhet uttala sig om

de egenskaper hos en film som värdesätts. Flera gånger har uppsatsen nämnt vilka

kommersiella strategier som ligger bakom produktionen av de båda filmerna, och dessa har

ofta varit föremål för kritik. Wiberg ser en trend i att vissa filmer, företrädesvis amerikanska

genrefilmer, utsätts för kritik för att de är kommersiella och att man ofta företräder en syn av

att europeiska filmer inte är det. ”Det som får exemplifiera ’europeisk film’ är [...] inte till

exempel tysk nittiotalskomedi eller svensk polisfilm” skriver hon och menar att man i

europeisk film letar efter andra värden än i amerikansk kommersiell film. Att de båda

analyserade filmerna således är delar i ett ekonomiskt jätteprojekt förefaller starkt påverka

kritiken av dem.

Man eftersöker också mer realism, och detta förefaller hänga nära samman med

ovanstående uppdelning mellan underhållningsfilm och annan film. Film bör, verkar man

mena, visa kriminalitet ur ett förklarande och därmed implicit samhällskritiskt ljus, särskilt då

det handlar om en berättelse av en författare som i vanliga fall rör sig i dessa motivsfärer.

Filmerna verkar alltså ha kommit i en tid då marknaden är full av liknande filmer, och

invektiven tycks stundtals hagla över dem. Dock får de bägge filmerna relativt god kritik sett
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till hur många prickar, stjärnor, fyrar, getingar och dylikt de tilldelas. Här förefaller något av

en motsättning vara tillfinnandes. I den svenska filmens kulturella fält verkar det finnas en

outtalad ovilja att kritisera svensk film, samtidigt som man inte uppskattar genrefilm av

Wallander-typ. Wiberg berör ämnet, och menar att man ofta kan märka en ”skillnad i attityd i

bemötandet av en Hollywoodfilm jämfört med en svensk film.”205 Eftersom inga recensioner

av en liknande film producerad utanför Sverige studerats i uppsatsen blir en sådan jämförelse

dock svår att göra, även om den säkerligen skulle kunna ge intressanta resultat.

Om vi applicerar Staigers och även i viss mån Forsers antaganden om att en recension

ofta uttrycker mycket om den tid i vilken den författades, verkar det som om den tid i vilken

recensionerna av de två avhandlade filmerna författades i premierar samhällskritiska filmer,

gärna med politiska förtecken. Man vill däremot inte tillerkänna viss film som man kallar

underhållningsfilm dylika värden. En reflektion som Erik Hedling gör i artikeln ”Erik Hedling

om en kodknäckande humanist” om kritiken av The Da Vinci Code (Da Vinci-koden, Ron

Howard, 2006) är träffande; man har redan från början en klar uppfattning om vad man

kommer att tycka om filmen, något som styr ens uppfattning om filmen i visningsögonblicket

– man ser det man vill se.206 Dessutom är man i hög grad auteurorienterade, och ser gärna att

filmer har en tydlig personlig avsändare som återspeglas i filmens stil. De kritikeråsikter som

har sammanfattats ovan är som vi har sett vanligt förekommande i recensionerna, och

eftersom graden av likriktning är så påfallande verkar det som om förklaringen härtill inte

enbart går att härleda till recensenternas personliga egenskaper eller den region i vilken de

verkar. Snarare kanske detta går att förklara utifrån Bourdieus idéer om kulturella fält som

presenterats tidigare i uppsatsen. Hans teorier är visserligen problematiska eftersom de

svårligen låter sig bevisas empiriskt, men med tanke på likriktningen i det studerade

materialet verkar de ändå kunna bidra med viss förståelse. Som tidigare diskuterats upptas

oftast de personer i recensentkåren vars åsikter anses gångbara i fältet, och som därför i hög

grad kommer att likna andra i fältet verksamma personers åsikter.

Uppsatsens primärmaterial har varit tretton recensioner per film. Dessa har hämtats

från lika många tidningar, och det har i många fall varit ett tillräckligt stort material för att

nyansera bilden av mottagandet av filmerna. Dock kunde givetvis mer material inarbetats för

att ge ytterligare nyanser, och därtill kunde mer information om recensenternas bakgrund och
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kritikerprofil som uppsatsen nu bortsett från ha bidragit med viss förståelse för recensionernas

utformning. Mest framträdande är bristen på recensioner från små tidningar utanför Skåne,

och dessutom är de flesta av recensionerna från sydsverige. Fler recensioner från framförallt

norra sverige, men även från andra orter kunde således ha bidragit med många intressanta

infallsvinklar i uppsatsen.

För den som är hågad att göra ytterligare jämförelser kommer dock material inte att

saknas; av tretton projekterade filmer har åtta haft premiär, och enligt Carl Johan Engvall på

Ystad Allehanda talas det dessutom om en uppföljande serie om tretton nya filmer.207

Huruvida Henriksson stannar kvar i rollen som medelålders Ystadpolis verkar dock osäkert.

En kvalificerad gissning är dock att oavsett vem som axlar deckarmanteln kommer

Wallanderland även i fortsättningen att hemsökas av de mest bisarra brott utförda av några av

de mest lågsinta kriminella typer som går att uppbringa, och så länge det finns ett intresse av

sydskånska poliser kommer någon att finnas där för att motarbeta dem.

Källförteckning

Tryckt material- litteratur

Benholm, Sofia, Kultursnobbar och konsumentupplysare, uppsats under ämnets tredje termin,

Institutionen för kultur, estetik och medier. Göteborgs Universitet, 2005

Bordwell, David och Kristin Thompson, Film History: an Introduction, New York: McGraw
Hill, 2003

Bourdieu, Pierre, “The Political Field, the Social Science Field, and the Journalistic Field” i
Bourdieu and the Journalistic Field, Red. Rodney Benson, Eric Neveu, Cambridge: Polity
Press, 2005

Broady, Donald, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält”, i Kulturens fält, Red. Donald
Broady, Göteborg: Daidalos, 1998

Duse, Samuel August, Antisemiten, Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag, 1934

Elgström, Jörgen och Åke Runnquist, Svensk mordbok: den svenska detektivromanens

historia 1900-1950, Stockholm: sällskapet bokvännerna, 1957

Forser, Tomas, Kritik av kritiken, Gråbo: Anthropos AB, 2002

                                                          
207 Carl Johan Engvall, ”YA:s redaktion blev polishus”,
http://www.ystadallehanda.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060331/YSTAD/103310853&SearchID=732457593
90618, 2006-05-26, utskrift i förf. ägo.



42

Furhammar, Leif, Filmen i Sverige: En historia i tio kapitel och en fortsättning, Stockholm:
Diagolos Förlag, 2003

Grodal, Torben, Moving Pictures: A New Theory of Film Genres, Feelings and Cognition,
Oxford: Clarendon Press, 1997

Hedling, Olof , ”’Sveriges mest kända korvkiosk’ - om regionaliseringen av svensk film” i
Solskenslandet - svensk film på 2000-talet red. Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren,
Stockholm: Atlantis, 2006

Krona, Mikael, ”Filmfinansiering och regionalism - Wallanderprojektet på Österlen” i
Solskenslandet - Svensk film på 2000-talet Red. Erik Hedling, Och Ann-Kristin Wallengren,
Stockholm: Atlantis, 2006

Staiger, Janet, ”Ett historiematerialistiskt närmande till receptionsforskning” Övers. Erik
Hedling i Modern filmteori 1, Red Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling, Lund:
Studentlitteratur, 1995

Staiger, Janet,  Media Reception Studies, New York, London: New York University Press,
2005

Staiger, Janet Perverse Spectators: The practices of film reception, New York, London: New
York University Press, 2000

Wiberg, Charlotte,  ”Filmkritik i svensk dagspress: en ögonblicksbild” i Solskenslandet-

svensk film på 2000-talet, Red Erik Hedling och Ann- Kristin Wallengren, Stockholm:
Atlantis, 2006

Åhlund, Jannike, New Cinema in Sweden, Stockholm: Svenska institutet, 2002

Tryckt material- artiklar och recensioner

Aghed, Jan, ”Stympad, doftlös Mankell på gränsen till frostskadad” Sydsvenska Dagbladet,
2005-01-14

Andersson, Jan-Olov, ”’Innan frosten’ – något för tv-soffan”, Aftonbladet, 2005-01-14

Andersson, Martin, ”Wallander – Afrikanen”, Sydsvenska Dagbladet, 2006-04-26

Arvidson, Henrik, ”Den klonade polisen”, Dagens Nyheter, 2006-01-28

Bergdahl, Gunnar, ”Wallander som snabbmat”, Helsingborgs Dagblad, 2005-01-14

Okänd förf. ”Biotoppen. Heffaklumpen kvar på toppen”, Expressen, 2005-02-22

Okänd förf. ”Biotoppen. Svensk dominans igen”, Expressen, 2005-02-08



43

Okänd förf. ”Biotoppen. Wallander ny favorit”, Expressen, 2005-01-18

Croneman, Johan, ”Mastermind”, Dagens Nyheter, 2005-12-16

Dahlström, Robert, ”En av de bättre Wallander-filmerna”, Ystad Allehanda, 2005-01-14

Dahlström, Robert, ”Våldsam uppgörelse med det förflutna”, Ystad Allehanda, 2005-12-16

Eklund, Bernt, ”Hon är nya Wallander”, Kvällsposten, 2005-01-14

Eklund, Bernt, ”Ruggig spänning med Wallander”, Kvällsposten, 2005-12-16

Eklund, Stefan, ”Inte en gång till - Stefan Eklund ser den första filmen i nya Wallander-serien
och bockar av alla schabloner”, Borås Tidning, 2005-01-14

Eliasson, Peter, ”Doftar tv-drama”, Västerbottens-Kuriren, 2005-01-15

Eliason, Peter, ”Utstuderad så det räcker - Mastermind”, Västerbottens-Kuriren, 2005-12-16

Engvall, Carl Johan, ”Galapremiär för den nya Wallanderfilmen”, Ystad Allehanda,
2005-01-14

Gustafsson, Annika, ”Seriemördarna har invaderat Sverige”, Sydsvenska Dagbladet,
2005-12-21

Gustafsson, Annika, ”Wallander i ny skepnad får knappt godkänt av kritikerna”,
Sydsvenska Dagbladet, 2005-01-15

Gustafsson, Annika, ”Wallander kan locka 400000 till Skåne”, Sydsvenska Dagbladet,
2005-12-15

Hedberg, Anton, ”En schablon till deckare”, Borås Tidning, 2005-12-16

Helmerson, Erik, ”En film med stora problem”, Norra Skåne, 2005-01-14

Henningsson, Jonas, ”Vill vara kuslig - men är trött och oangelägen”, Hallands Nyheter,
2005-12-16

Henriksson, Malin, ”Skådespeleriet värmer i ’Innan frosten’”, Hallands Nyheter, 2005-01-14

Johnson, Mats, ”Hyfsad start på Wallanderserien”, Göteborgs-Posten, 2005-01-14

Johnson, Mats, ”Kraftigt förbättrad Wallander ”, Göteborgs-Posten, 2005-12-16

Johnson, Mats, ”Torftig Wallanderfilm direkt på dvd”, Göteborgs-Posten, 2005-08-05

Karlsson, Petter, ”’Jag rakade av allt hår i protest’. Johanna Sällström om utseende,
skilsmässan och 13 x Wallander”, Expressen, Kvällsposten, G-T,  2005-02-01



44

Klinteberg, Roland, ”Hygglig start för den nye Wallander”, Skånska Dagbladet, 2005-01-14

Klinteberg, Roland, ”Wallanderfilmerna går alltid hem”, Skånska Dagbladet, 2005-12-17

Krutmeijer, Malin, ”Upp som en sol...”, Helsingborgs Dagblad, 2005-12-16

Larsson, Henrik, ”En stundtals ursnygg film”, Norra Skåne, 2005-12-16

Larsson, Henrik, ”Henriksson först ut i Wallanderland”, Norra Skåne, 2005-01-13

Larsson, Henrik, ”Nye Wallander känner ingen press”, Ystad Allehanda, 2005-01-13

Lindblad, Helena, ”Innan frosten”, Dagens Nyheter, 2005-01-14

Lindgren, Louise, ”test WALLANDER. Wallander vs Wallander”,
Expressen, Kvällsposten, G-T, 2005-06-26

Magnusson, Kjell, ”Galapremiär i Ystad”, Skånska Dagbladet, 2005-01-14

Nilsson, Torgny, ”Vad har Ystad som inte vi har”, Helsingborgs Dagblad,  2005-01-14

Nordgren, Nils, ”Blodfattig Wallander räddas av snyggt foto”, Svenska Dagbladet,
2005-12-16

Näsholm, Thomas  och Åke Sandgren, ”Bland getingar och stjärnor”, Chaplin,
årgång 20, nr. 2, 1978

Peterson, Jens, ”Bästa Wallander hittills”, Aftonbladet, 2005-12-16

Reklamannons: ”Premiär! Välkommen in på YA´s nya sajt!”, Sydsvenska Dagbladet,
2006-04-07

Sjöstrand, Fredrik, ”Wallander rena vinsten för Skåne”, Ystad Allehanda, 2005-12-15

Spjut, Stefan, ”Henriksson bär historien”, Svenska Dagbladet, 2005-01-14

Tapper, Michael, ”Obegåvat och förlegat i nya Mankellfilmen”, Sydsvenska Dagbladet, 2005-
16-16

Ullmin, Robert, ”Härligt, sa Wallander ...men Johanna Sällström lider av Thailandresan”,
Kvällsposten, 2005-01-14

Ziegerer, Jessica, ”Nya Wallander är pappornas film”, Ystad Allehanda, 2005-12-15

Okänd förf., ”Wallander intog teatern”, Ystad Allehanda, 2005-12-15

Otryckt material - filmer:



45

Afrikanen

Yellow Bird Films AB, Sverige, 2005
Stephan Apelgren
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