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Abstract  
 

This essay aims to discuss equality in the film selection screened in Undergraduate Film 

Studies at Lunds University and Stockholm University. As there is a consensus within canon 

formation studies that film canons hegemonically premier white men of American and 

European decent, there was reason to analyze if this could be found within these academic 

film institutions. The films screened during the Autumn semester of 2017 and Spring semester 

of 2018 were sampled to calculate the percentages of men, women, and various nationalities 

represented. While examining and comparing films the films screened, both universities 

strongly favoured films directed by, and featuring white men. Whilst this result is consistent, 

differences between the universities were found, with Lund University reaching lower levels 

of inclusion than Stockholm University. The information was compared to the institutions’ 

respective syllabus, which showed discrepancies. Similar goals of inclusion were found in the 

syllabus at both universities, but the syllabi overall offered more of an inclusive discourse 

than both institutions’ film screenings reflected. Although neither institutions set out to be 

bias towards films created by, and consisting of white men, there were clear tendencies in 

inequality to discuss. Further research regarding equity in films screened at Lund University 

and Stockholm University is encouraged, as well as the encouragement of professors to reflect 

upon their choices of films shown during classes, as the choices contribute to the overall 

canon formation - as what is created institutionally, spreads beyond. 
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Inledning 
 
Sedan 1950-talet har tidskriften Sight and Sound årligen gett ut en lista på de tio bästa 

filmerna genom tiderna.1 Detta sker genom att utvalda regissörer och kritiker röstar på sina 

favoriter och resultatet speglar alltså deras preferenser överlag. Detta är en form av kanon. 

Inom alla konstarter skapas kanon både medvetet, som exemplet ovan, och mindre medvetet 

genom till exempel historieböcker och kulturelit som favoriserar vissa utövare eller aktörer 

inom ämnet som de anser att man ska förhålla sig till. Inom litteraturen kan Shakespeares 

pjäser och dikter ses som exempel på detta. Det må ha funnits flera författare vid samma 

tidpunkt som Shakespeare var aktiv, men det är just hans pjäser som återkommer som 

exempel på kvalitetspjäser och -dikter från medeltiden.  

Den kanon som bildas har en tendens att skapas av vita män från väst som på 

något sätt tillhör en elit inom sin kultursfär. Detta insåg Sight and Sound när det gällde deras 

lista på de tio bästa filmerna genom tiderna och ville därför göra listan mer inkluderande. 

Mellan åren 1992 och 2002 utökade de därför underlaget med röstande med 10% där 

mångfald bland röstande var styrande i utökningen. Trots denna inkludering av personer från 

många delar av världen med olika bakgrund så var listorna från 1992 och 2002 nästintill 

identiska. Det var alltså svårare än väntat för Sight and Sound att öka mångfalden i sin kanon. 

Att fråga sig hur kanonbildningen ser ut på filmvetenskapliga institutioner som har en 

akademisk makt över kanonbildning genom sina filmvisningar blir då aktuell.  

Med det sagt, är det omöjligt att i en lista över ’världens bästa filmer’ rangordna 

alla filmer som någonsin gjorts. Att dock kritiskt överväga sina filmval är något som har blivit 

allt mer aktuellt på senare tid. Exempelvis har det under det senaste decenniet presenterats 

alternativa kanon att utgå från om man vill ha nya perspektiv på film. Det har till exempel 

skapats forum som Women Film Pioneers Project2 och African American Film History 

Project3 som båda skapats för att lyfta fram kvinnor respektive afroamerikaner som var aktiva 

runt filmmediets födelse. Idag har alltså filmvetenskapliga institutioner stor möjlighet att välja 

bland filmer som visar hela spektrumet av filmvärlden. Det finns all anledning för 

institutionerna att ta till sig av hur kanonbildning sker och vad som reproduceras när filmerna 

som visas inte har en mångfald framför och bakom kameran. Har de dock tagit till sig av 

detta? 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Jonathan Lupo, “Loaded Canons: Contemporary Film Canons, Film Studies, and Film Discourse”, The Journal 
of American Culture, 34, 2011:3, s. 223. 
2 Women Film Pioneers Project, sida hämtad från https://wfpp.cdrs.columbia.edu/ (2018-11-28). 
3 Early African American Film, sida hämtad från 
http://dhbasecamp.humanities.ucla.edu/afamfilm/whatis/history/ (2018-11-28). 
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Syfte, bakgrund och teori 
 
Syftesformulering 
 

I denna uppsats kommer jag via en fallstudie jämföra mångfalden hos filmerna som visades 

på grund- och fortsättningskursen i Filmvetenskap på Lunds universitet (LU) och Stockholms 

universitet (SU) under höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Denna jämförelse kommer 

utgå från könsfördelning och nationalitet bland regissörerna och huvudpersonerna. Hur ser 

respektive institutions kanon ut? Har institutionerna i sina urval tagit hänsyn till mångfald i 

den kanonbildning de skapar? Utifrån ett komparativt perspektiv kan det dessutom utläsas 

ifall påtagliga skillnader finns mellan de olika institutionerna. 

I synnerhet kopplas dessa analyser av filmurvalet till kursplanen för grund- och 

fortsättningskursen4 och översikten5 till kursen på hemsidorna för Humanistiska och 

teologiska fakulteterna, Lunds universitet, och Institutionen för mediestudier, Stockholms 

universitet. Detta görs genom jämförande analys av deras respektive innehåll och filmtextval 

till kurserna. Hur ser respektive institutions kursplaner och översikter ut? Har de ett 

mångfaldsperspektiv? Speglas respektive institutions filmkanon i kursplaner och översikter? 

 

Tidigare forskning 
 

Kanon är de skapelser inom ett konstnärligt område som upprepas och befästs över en längre 

tid som ’viktiga’ för området i stort. De argument som finns emot kanonbildning fokuserar 

mest på hur filmer som är en del av en kanon skuggar andra filmer. Detta är på grund av en 

obalans som skapats av så kallad hegemoni, en ledande ställning som har en outtalad men 

inverkande makt. Att vissa filmer väljs ut som viktiga av föreläsare inom filmvetenskap gör 

att andra filmer väljs bort, som författaren och föreläsaren Leighton Grist själv beskriver: 

”[…] evaluation unavoidably informs much of my own – and others’ – academic practice […] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 FIVA10, Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 Högskolepoäng, 
http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/FIVA10 (2018-09-25). Kursplan, För kurs på grundnivå, Filmvetenskap I, 
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/18737/35414 (2018-11-28). Kursplan, För kurs på grundnivå, Filmvetenskap II, 
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/18741/35413 (2018-11-28).  
5 Filmvetenskap I: Om ämnet: Filmvetenskap, https://www.su.se/sok-kurser-och-program/fv1001-
1.411863?semester=HT18&eventcode=18809 (2018-09-25). Filmvetenskap II: Om ämnet: Filmvetenskap, 
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/fv1002-1.411864?semester=HT18&eventcode=18810 (2018-09-25). 
Mikaelsson, Carola (sidansvarig), Filmvetenskap, 2018-05-28, http://www.sol.lu.se/filmvetenskap (2018-09-25).  
Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs, https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-FIVA10 (2018-09-25). 
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of courses taught, films screened, readings used, areas and issues researched and critical and 

theoretical perspectives employed.”6 I samma antologi diskuterar redaktören Laura Hubner 

just hur man värderar film olika: ”[…] ’value’ relies upon categories and classifications, 

because to value means to rank or rate in an actual or imagined pecking order something or 

someone over another.”7 Genom hegemoni som vita män har skapat i sitt omedvetet 

uteslutande av minoriteter i filmkanon8 så kan kanon på filmvetenskapliga institutioner skapas 

utan mångfald och därmed bli enformig. Att jämföra filmvalen med den litteratur om film 

som har kanoniserats är viktigt för mångfald och kan endast utvecklas om studenterna ser 

kanonisering utifrån och kritiskt kan granska den. Som Janet Staiger säger i sin text The 

Politics of Film Canons (1985): ”As a student, one must master not only the canon of films on 

a filmography, but a canon of articles and books, so that one can supersede that work and be 

admitted into the professional canon-makers and canon-analyzers.”9 Filmtexter är en del av 

kurslitteraturen på institutioner och är därför viktiga att granska. Att kunna se saker för vad de 

är och ifrågasätta dem är en viktig aspekt på all form av högre nivå av utbildning. 

 

Historia 
 

Filmvetenskapen vid många universitet föddes ur litteratur- och konstvetenskapen. Sättet som 

författaren respektive konstnären kanoniserades genom uttrycket ’auteur’ inom dessa ämnen 

efterliknades i filmvetenskapen. Filmvetenskapen ville ha en konstnär att befästa sina teorier 

på och valde därför att fokusera på regissörer och ge vissa av dem titeln ’auteur’.10 Redan på 

1970-talet ifrågasattes detta sätt att kanonisera och undervisa filmer utifrån en individ. 

Därmed började filmer i större utsträckning analyseras utifrån sociala, historiska och politiska 

perspektiv.11  

Jonathan Lupo skriver om hur filmkanon utvecklas långsamt. Som nämnt i 

inledningen så har tidskriften Sight and Sound sedan 1950-talet årligen har haft omröstning 

om de tio bästa filmerna genom tiderna. Lupo skriver om hur de röstande består av 

filmkritiker och regissörer som röstar på sina favoritfilmer för att Sight and Sound ska skapa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Leighton Grist, “Use and Exchange: The Politics of Film Evaluation”, i Valuing Films: Shifting Perceptions of 
Worth, red. Laura Hubner, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2011, s. 13. 
7 Laura Hubner, “Introduction: Valuing Films”, i Valuing Films: Shifting Perceptions of Worth, red. Laura 
Hubner, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2011, s. 1.!
8 Jeffrey Sconce, “‘Trashing’ the Academy: Taste, Excess, and an Emerging Politics of Cinematic Style, Screen, 
36, 1995:4, s. 375. 
9 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”, Cinema Journal, 24, 1985:3, s. 18. 
10 Jonathan Lupo, “Loaded Canons”, s. 221. 
11 Jonathan Lupo, “Loaded Canons”, s. 221 f. 
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listor till både gemensamma och respektive sammanställningar. Listan från 2002 skulle vara 

mer inkluderande än den från 1992, men de var nästintill identiska.12 Det var till exempel 

nästan bara äldre filmer som kom in på listorna: “the most recent films on each list remained 

the same: Raging Bull (1980) for the critics’ lists and The Godfather Part II (1974) for the 

directors’ lists.”13 Ingen film efter 1980 kom alltså in på någon av listorna, trots att det gått tio 

år emellan. Lupo kommenterar att det är kring sådana faktum som kritiken av omröstningen 

på Sight and Sound uppstår: ”while reputable, the poll is too yoked to the legacies of 

outmoded critical orthodoxies.”14 Även om omröstningar inte sker på filmvetenskapliga 

institutioner för urvalen av film så finns anledning att reflektera över hur explicita hegemonier 

påverkar filmvetenskapliga institutioners filmkanon. 

 

Den internationella filmkanondebatten  
 

Nästan all litteratur som behandlar ämnet kanon refererar till den inflytelserika filmvetaren 

Janet Staiger i någon mån. Hennes kritiska förhållningssätt till ämnet är även i denna uppsats 

en viktig referenspunkt. Med en pragmatisk syn konstaterar hon att kanonbildning kommer 

ske av många anledningar, däribland praktiska, som att det omöjligen går att i historieböcker 

få med alla filmer som någonsin producerats. Historiskt sett var kanonbildning nödvändig för 

att upplyfta filmen som medium till de finare rummen. Det konkretiserades med argumentet 

att vissa filmer hade mer anledning att inkluderas i kanon än andra.15 Det som dock definierar 

problematiken är det politiska i att välja ut vissa filmer, även om det i princip är omöjligt att 

undvika kanonbildning. Att däremot med eftertänksamhet och framåtanda sovra igenom det 

politiska i filmvalen är något som Staiger uppmuntrar till.16 Med det i åtanke kan vi se hur 

kanonbildning sker och upprätthålls även om medvetenheten om detta upprätthållande inte 

finns.  

I sin text har Staiger diskuterat just feminism och inkludering i filmvetenskap. 

Hon talar om begreppet ’universella’ filmer och dess problematiska användande inom 

filmvetenskap som en övergripande och inkluderande stapel i kanonbildning: ”If a film is 

claimed to be universal, what the proponents of such a possibility are implying is that such a 

film speaks in the same way to everyone. Not only does this claim wipe out historical, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Jonathan Lupo, “Loaded Canons”, s. 223. 
13 Jonathan Lupo, “Loaded Canons”, s. 223. 
14 Jonathan Lupo, “Loaded Canons”, s. 223. 
15 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”, s. 4 f. 
16 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”, s. 4. 
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cultural, and social differences, but it denies sexual difference, treating all individuals as 

uniformly constituted.”17 Denna utsuddning av vissa könsidentiteter och kulturer kommer ske, 

som synes i all forskning citerad här, om inte medvetenheten finns om problematiken och 

åtgärder vidtas för att stävja reproduktionen av exkluderande kanon.  

Uttrycket utsuddning av kulturer, som Staiger nämner ovan, inom både urval 

och kanonbildning är något som kan kopplas till postkolonialism och västerländska tendenser, 

som Ruth Doughty och Christine Etherington-Wright skriver i sin bok Understanding Film 

Theory: ”Postcolonial Studies actually encompasses the relationship between imperial forces 

and oppressed nations from the onset of colonization to the present day.”18 Även om Staiger 

inte explicit använder uttrycket ‘postkolonial’ så inkluderar hon teorin om marginalisering av 

vissa grupper då hon nämner att vissa kulturer och deras filmskapande inte fått plats i 

kanonbildningen som den sett ut.  

Med växande intresse för intersektionella analyser sedan Staigers tid har 

ifrågasättanden av etablerade kanon börjat växa fram med antologier som Valuing Film: 

Shifting Perceptions of Worth. Laura Hubner tar i introduktionen upp olika institutioner som 

påverkar värdet av en enskild film. Bland dessa exempel tas akademiskt värde in i 

beräkningarna. Hubner menar att värderingar ”[…] form the foundations of cinema – as art, 

and as attraction.”19 Hon menar att värdering av film ligger till grund för all filmanalys och att 

detta påverkar sättet vi närmar oss film – både explicit och implicit. Kopplat till detta menar 

hon att en paradox kring rollerna och ansvar uppstår i lärande, studerande, skrivande och 

tänkande kring film.20 Med det menas att det som skapar kanon inte kan tillskrivas en person 

eller en institution, utan att alla delar hänger samman och påverkar varandra. 

Filmvetenskapliga institutioner påverkas alltså av allmän kanonbildning och vice versa. 

Vissa viktiga krafter inom dagens filmkultur anser att kanon är viktigt och 

nödvändig för att filmens status som konst ska kunna upprätthållas. Det menas att utan 

kanonbildning ses filmer endast som underhållning utan värde och social inverkan på 

samhället, såsom litteratur har haft. En viktig försvarare av kanonbildningen är den berömda 

filmkritikern Jonathan Rosenbaum. I sin bok Essential Cinema: On the Necessity of Film 

Canons försvarar han kanonbildning genom egna listor på sina viktigaste filmer, där han 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”, s. 16. 
18 Ruth Doughty and Christine Etherington-Wright, Understanding Film Theory, andra reviderade upplagan, 
2018, s. 247. 
19 Laura Hubner, “Introduction”, Valuing Films, s. 2. 
20 Laura Hubner, “Introduction”, Valuing Films, s. 3. 
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fokuserat på att skapa listor med mer mångfald och mindre västerländskt fokus.21 Rosenbaum 

skyr inte att säga att kanonbildning är en aktiv process snarare än en passiv sådan.22 Han 

kommenterar även att kanonbildning skapas av och runt akademiker även om de själva inte 

vill förknippas med kanonbildning och inte aktivt stödjer en sådan process.23 Rosenbaum 

argumenterar då att när filmvetenskapliga institutioner explicit slutade kanonisera filmer och 

filmskapare, och började kanonisera filmteoretiker, så gav de makt till filmproduktionsbolag 

att skapa egna kanon genom institutioner som Oscarsgalan.24 Rosenbaum menar att 

akademiker aktivt vill vara inkluderande i sin kanonbildning medan kanonbildning som aktivt 

skapas av ekonomiskt styrda institutioner inte har samma intresse av inkludering.25 Frågan är 

dock om denna tilltro till akademikers inkluderande kanon är något naiv. Nedan finns 

forskning som inte har samma bild som Rosenbaum angående kanonbildning på universitet. 

 

Forskning kring filmvetenskap och kanonbildning 
 

För att beskriva kanonbildningens påverkan har Jonathan Lupo uttryckt sig som lyder: “In 

canon formation, we see explicit assertions of individual and institutional tastes pitted against 

one other,” där en ’kulturell överhet’ i båda delar används som grund för att vara för eller 

emot olika kanon.26 Denna motsättning kan även ses hos föreläsare och deras filmval. Lupo 

beskriver även hur filmvetenskapliga institutioner inte explicit vill skapa kanon, men att den 

implicita kanonbildningen inom filmvetenskapen ändå finns där.27 Det kanske inte är så 

påverkat av individuell ideologi som Tomasulo (2001) påstår nedan. Det kan snarare bero på 

föreläsarnas personliga smak och vad de har lärt sig tycka är viktigt för filmstudenter. Att 

förstå att individuell smak och institutionell smak ibland hänger samman och att smak ibland 

är en fråga om vad en filmstudent ’bör’ se, utifrån kanoniska konventioner, är en fråga om 

självreflexion som alltid bör finnas hos föreläsare.  

Frank P. Tomasulo skriver i sin text “What Kind of Film History Do We 

Teach?: The Introductory Survey Course as a Pedagogical Opportunity” (2011) om 

svårigheterna med att hålla i en kurs om internationell filmhistoria, med argumentet att själva 

valet, eller bortvalet, av filmtexter är individuellt styrt: “different professors, textbooks, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Jonathan Rosenbaum, Essential Cinema: On the Necessity of Film Canons, Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press 2004, s. xiii. 
22 Jonathan Rosenbaum, Essential Cinema, s. xiii. 
23 Jonathan Rosenbaum, Essential Cinema, s. xiv. 
24 Jonathan Rosenbaum, Essential Cinema, s. xv. 
25 Jonathan Rosenbaum, Essential Cinema, s. xv f. 
26 Jonathan Lupo, “Loaded Canons”, s. 220. 
27 Jonathan Lupo, “Loaded Canons”, s. 219. 
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assignments, and lesson plans all emphasize different approaches to the study of cinema 

history.”28 Tomasulo tar upp flera argument om var problematiken ligger hos föreläsares val 

av filmer och andra texter. Hans viktigaste poäng finns dock i lärares attityd till att lära ut 

filmhistoria: ”The history of cinema, which perhaps exists as an inchoate mass of virtually 

infinite data […], needs to be distinguished from a history of the cinema – which orders and 

shapes some portion of the data.”29 Alltså: en medvetenhet måste finnas om att filmhistoria 

inte är allmängiltigt utan är ett urval där värderingar gjorts. Dessa argument kan appliceras på 

alla delar av filmvetenskapen. Inte heller Tomasulo nämner postkolonialism men hans 

beskrivning av filmhistoriska kanon bär spår av ett postkolonialt argument, om vi kopplar till 

hur Doughty och Etherington-Wright beskriver filmhistoria: ”Most historical accounts are 

written from a Western perspective”.30 Olika filmvetenskapliga lärare kommer att fokusera på 

olika delar, oavsett vilken delkurs det är. Den historia som står i historieböcker är inte den 

enda sanningen – utan ett perspektiv på historia, vilket också förlängs till de filmtexter 

föreläsarna väljer ut. Tomasulo diskuterar endast utifrån att föreläsare väljer en inriktning av 

filmhistoria utifrån ideologier som till exempel Marxism, feminism, auteurism, semiotik eller 

kanonbildning.31  Exempelvis skriver han: “In my opinion, we disserve students – film majors 

and nonmajors alike – when we introduce them to the history of cinema through only one 

predominant subdisciplinary lens.”32 Föreställningen att föreläsare endast väljer en lins att 

utgå från är dock en förenkling av ett problem som har många nyanser. Med det klimat som 

idag finns med inkludering som tema inom olika delar av samhället finns liten anledning att 

tro att någon föreläsare med mening valt att endast fokusera på Marxism eller semiotik, även 

om det kan vara deras största intresse inom film. Däremot kan det förekomma att föreläsare 

inte har tänkt efter och att de omedvetet har styrts av rådande kanon, vilket de flesta andra 

som forskat på ämnet anser.  

Jeffrey Sconce argumenterade år 1995 i sin text ”’Trashing’ the Academy: 

Taste, Excess, and an Emerging Politics of Cinematic Style” att filmvetenskapliga kurser på 

1980- och 1990-talet mer och mer började titta på ’sliskiga’ genrer som skräck och porr.33 

Med detta rön om att gräsrotsintressen inom film kom mer i rampljuset tillägger han att det 

ändock blir nya kanon som består av samma beslutande demografi som innan: högutbildade, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Frank P. Tomasulo, “What Kind of Film History Do We Teach?: The Introductory Survey Course as a 
Pedagogical Opportunity”, Cinema Journal, 42, 2001:1, s. 110. 
29 Frank P. Tomasulo, “What Kind of Film History Do We Teach?”, s. 113. 
30 Ruth Doughty and Christine Etherington-Wright, Understanding Film Theory, s. 247. 
31 Frank P. Tomasulo, “What Kind of Film History Do We Teach?”, s. 111. 
32 Frank P. Tomasulo, “What Kind of Film History Do We Teach?”, s. 112. 
33 Jeffrey Sconce, “‘Trashing’ the Academy”, s. 373. 
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vita män från medelklassen utan någon representation från andra grupper.34 Sconce menar att 

i mötet mellan fankulturer och filmvetare formar filmvetenskapen både kunskap och smak hos 

studenterna och sammankopplar den kunskapen och smaken i en process i filmvetenskapen 

som blir lika politisk som den kultur den försöker studera.35 I koppling till den undersökning 

som efterföljer i denna text ser vi hur Sconce på 1990-talet pekade på en diskrepans mellan 

vad studenterna ville få ut av sin filmvetenskapliga utbildning och vad som faktiskt erbjöds. 

Även om Sconces utgångspunkt i denna text skiljer sig från föreliggande undersökning visar 

det att det under en längre tid (mer än tjugo år) funnits en kritik mot att filmvetenskapen 

håller sig till det man är van vid och inte anpassar utbildningen efter nya sätt att se på ämnet. 

Studenterna har då fått anpassa sig efter hur det ’alltid varit’36 med filmvisningar och analys 

av film: ”At issue is not only which films get to be studied, but which questions are to be 

asked about the cinema in the first place.”37 Även om djupgående analyser av filmurvalet inte 

ingår i denna undersökning så finns det anledning att reflektera över just det Sconce menar: 

vilka filmer ser vi och vilken relation har vi till dessa filmer? 

 

Innebörd för filmvetenskapsstudenter 
 

Att som filmstudent se alla filmer som någonsin gjorts är en omöjlighet. Därför kommer vissa 

filmer inkluderas och andra exkluderas.38 Ett exempel som Staiger nämner är filmskaparen 

D.W. Griffith som var aktiv under det tidiga 1900-talet. Han kanoniserades snabbt och blev 

sedan i princip den enda personen som filmvetare använde för att beskriva innovationer inom 

filmskapande som skedde då. Staiger skriver att hans idéer kom annorstädes från men 

bemästrades av honom. Därför har han kanoniserats och i den svängen exkluderat 

kanoniseringen av många andra filmer och filmskapares inverkan på filmmediet och dess 

utveckling. Griffith var inte unik men hans kanonisering har gett skenet av att vara unik.39 

Som synes i bilagorna40 så har både LU och SU valt att visa filmer av Griffith som 

exempelmaterial - trots det utbud av regissörer som Staiger räknar upp som använde liknande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Jeffrey Sconce, “‘Trashing’ the Academy”, s. 375.!
35 Jeffrey Sconce, “‘Trashing’ the Academy”, s. 378. 
36 Jeffrey Sconce, “‘Trashing’ the Academy”, s. 378. 
37 Jeffrey Sconce, “‘Trashing’ the Academy”, s. 380. 
38 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”, s. 8. 
39 Staiger, Janet, The Politics of Film Canons, s. 9. 
40 Bilaga 1: Data insamlad från filmtexter till Filmvetenskapens grund- och fortsättningskurs för HT17-VT18: 
Lunds universitet. Bilaga 2: Data insamlad från filmtexter till Filmvetenskap I och Filmvetenskap II för HT17-
VT18: Stockholms universitet. 
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innovativa stilgrepp.41 Denna kanonisering av D.W. Griffith sker alltså internationellt och är 

en indikation på hur kanonisering förs vidare till nästkommande generationer av filmvetare.  

Kopplat till det ska det nämnas att medvetenhet om kanonisering och 

kanonbildning finns hos studenter vid filmvetenskapliga institutioner. I en undersökning 

genomförd av Shaun Kimber frågade han studenter ifall det spelar någon roll om vissa filmer 

värderas mer än andra. De flesta svarade att det inte spelar så stor roll att en del filmer 

värderas mer än andra, men att det som påverkar ett sådant värde är personligt tycke och 

publiksiffror. En del menade också att det faktiskt spelar roll ifall en film har högt värde om 

detta värde har påverkats av större industriella, ekonomiska eller politiska faktorer.42 Som 

synes väljer studenter att inte ifrågasätta kanonbildningen vid varken filminstitutioner eller i 

populärkultur – men att de vet om att det sker och hur det sker kan konstateras. Om denna 

undersökning tyder på en likgiltig inställning till kanonbildning måste mångfaldsuppdraget då 

främst ligga på föreläsarna som för vidare kanon till studenterna. 

Av anledningar stipulerade ovan ser vi att denna diskussion utgår från att kanon 

delvis bildas av institutioner som LU och SU. Den tidigare forskningen understryker att vad 

som visas och diskuteras på filmvetenskapliga kurser påverkar filmens kanonbildning i stort. 

Filmvalen har påföljder på framtiden och därför bör valet av filmer göras med respekt för 

vilken bild grundkursstudenter kommer få av vad som är ’bra’ och ’viktig’ film. 

 

Metod 
 
Datainsamling 
!
Som grund för metoden i denna undersökning används Ingrid Lindells avhandling: Att se och 

synas: Filmutbud, kön och tillhörighet (2004).43 I denna avhandling gör författaren statistiska 

uträkningar av uppdelning mellan män och kvinnor på alla svenska filmer som utgavs 1996. 

Denna modell av uträkning där data insamlas för att räkna ut procent är grunden för 

analyserna i denna text. När det gäller analysen av kursdokument och dylikt används 

kvalitativ textanalys.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”, s. 9.!
42 Shaun Kimber, “Valuing Film Violence: Student perceptons on the inclusion of Violent Films and Film 
Violence within the Undergraduate Learning Experience”, i Valuing Films: Shifting Perceptions of Worth, red. 
Laura Hubner, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2011, s. 154. 
43 Ingrid Lindell, Att se och synas: Filmutbud, kön och modernitet, Göteborg: Makadam förlag 2004, s. 116 f. 
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Några skillnader mellan Lindells undersökning och denna finns dock att notera. 

Lindell har specifikt valt ut svensk film och har inte fokuserat på något annat än 

könsrepresentation. Hennes ordval är också annorlunda då hon väljer att räkna efter ”[…] de 

två biologiska könen”44, vilket är ett uttryck som kan felköna transpersoner i undersökningen. 

Vilket är varför ”könsidentitet” används i denna text. Dessutom kommer tillägget på 

nationalitet att ge fler variabler. Även om hennes syfte och arbete är annorlunda så kan hennes 

uträkningsmodeller stå som grund för denna undersökning. Könsidentitet definieras i denna 

undersökning utifrån Nationalencyklopedins definition av könsidentitet: ”könsidentitet är det 

kön man själv upplever att man har, oberoende av vilket biologiskt och socialt kön andra 

anser att man har.”45 Nationalitet definieras utifrån Nationalencyklopedins definition av 

nationalitet: ”term som vanligen används som synonym till medborgarskap i en stat.”46 

Primärmaterialet som använts består dels av alla filmtexter uppskrivna på 

kursscheman för terminerna HT17 och VT18. Dels består materialet av översikter, kursplaner 

och kursbeskrivningar för Filmvetenskapen vid LU och SU och vad studenterna ska ha fått 

med sig efter att ha studerat grund- och fortsättningskursen. Uttrycket ’filmtext’ används 

parallellt med ’film’ då det ska förtydligas att filmerna som visats räknas som en del av 

kurslitteraturen som studenterna ska ta del av under kurserna.  

Vissa filmtexter har möjligtvis bytts ut under terminen av olika anledningar, 

men dessa undantag har frånsetts då tanken bakom filmvalen varit det viktiga i denna 

undersökning. Därtill har såklart scener och kortfilmer visats under lektionerna under dessa 

terminer. Informationen om vilka klipp detta skulle vara är inte offentlig och endast de 

ansvariga föreläsarna har kännedom om vilka klipp som visats när. Av denna anledning har 

klipp som visats under föreläsningarna valts bort i föreliggande undersökning.  

De kvalitativa resultat som uppstår i undersökningen ställs mot översikter på 

hemsidor och kursplaner som universiteten förser. Detta är för att ge en bild av hur 

filmtexterna överensstämmer med det som skrivs i översikter och kursplaner. 

 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Ingrid Lindell, Att se och synas, s. 103. 
45 Nationalencyklopedin, Könsidentitet, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/k%C3%B6nsidentitet (2018-11-28). 
46 Nationalencyklopedin, Nationalitet, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nationalitet 
(2018-11-28). 
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Insamling och uträkning 

 

Datan har samma information om alla filmer: Delkursens namn, filmens namn, filmens 

utgivningsår; regissörens/regissörernas namn, könsidentitet och nationalitet; samt 

huvudpersonens/huvudpersonernas namn, könsidentitet och nationalitet.  

Informationen hittades via sökmotorn Google, där olika digitala encyklopedier 

kunde användas för att hitta relevant information. På dessa sidor var det meningar som 

innehöll nationalitet och könsidentitetsrelaterade ord och pronomen gällande de aktuella 

personerna som bidrog till att utläsa könsidentitet och nationalitet. Som denna mening från 

IMDBs information om regissören Lois Weber: “Lois Weber, […] became the first American 

woman movie director of note.”47 Just orden ”American” och ”woman” var det relevanta här 

för att utröna hennes nationalitet och könsidentitet. Det är främst IMDB och Wikipedia som 

har använts för att hitta sådan information om dessa personer. Därmed finns risken att viss 

information är felaktig då informationen på dessa sidor är publikt redigerad och ens 

nationalitet och könsidentitet i dessa sökmotorer kan vara felaktig eller okänd. Det har 

dessutom inte gått att med enkelhet få fram korrekt information via dessa encyklopedier och 

då har andra sidor fått användas, eller informationen ansetts vara omöjlig att hitta. Exempel på 

undantag finns att tillgå nedan. 

Informationen placerades i Google kalkylark där räkningsprogram använts för 

att räkna ut procent. Beroende på mängden variabler har cirkeldiagram eller stapeldiagram 

använts. Könsidentitet har bara haft två eller tre variabler, varför cirkeldiagram använts. 

Mängden nationaliteter uppgår till ett tiotal olika variabler, varför staplar då använts. 

 

Undantag 

 

Nedan följer exempel på när datan till filmtexterna inte gått att få fram eller varit för oklar för 

att kunna definiera.  

I alla filmer har det antingen varit en eller två regissörer och inte fler. Därför har 

dessa alla kunnat läggas in i kalkylarket. Däremot blir insamlingen av data på huvudpersoner 

mer problematisk. Olika personer kan ha olika idéer om vem eller vilka som är 

huvudpersonen i en viss film. I denna data har till exempel både Ingrid Bergman och Lars 

Hanson fått titeln huvudperson i filmen Valborgsmässoafton (1935) av Gustaf Edgren. En 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Jon C. Hopwood, IMDB, Lois Weber, Biography, 
https://www.imdb.com/name/nm0916665/bio?ref_=nm_ov_bio_sm (2018-11-28). 



! 15 

annan person kanske skulle sätta endast Lars Hanson eller endast Ingrid Bergman som 

huvudperson. Däri finns alltså viss subjektivitet.  

Vissa filmer har ingen helt uttalad huvudroll eller för många huvudroller. Som 

till exempel The Missing Picture (2013) av Rithy Panh där dockor använts istället för 

människor. Regissören har skrivit manuset men två andra personer har varit berättarna åt 

dockorna; en för den franska versionen och en för den engelska. Oklarheterna i vem som 

skulle kunna räknas som huvudperson har i detta fall blivit såpass stora att det inte tagits med 

i uträkningarna. Samma gäller filmen Wild Tales (2014) av Damián Szifron. Där kan fler än 

sex personer räknas som huvudpersoner. Eftersom jag av mängdskäl valt att endast ta som 

flest två huvudpersoner från varje film så valdes denna films huvudpersoner bort då mina 

subjektiva val av två personer skulle bli svåra att stötta. Vid sådana tillfällen har 

informationen i kalkylarket ersatts med UH: Utan huvudperson. 

I filmen Borom Sarret (1963) av regissören Ousmane Sembene så har namnet 

och könsidentiteten på huvudpersonen kunnat hittas: Ly Abdoulay. Däremot är Abdoulay så 

pass okänd att hans nationalitet inte finns att tillgå. Sådana tveksamheter har därför inte lagts 

till i datan och tyvärr gjort att jämförelsen fått färre variabler. Vid sådana tillfällen har 

informationen i kalkylarket ersatts med IT: Inte tillgängligt. 

 

Skillnader och likheter mellan SU och LU 
 
Kursplaner och annan information 
 

Från både LU och SU finns kursplaner med information om grund- och fortsättningskurserna 

att tillgå. Kursplaner är vaga och nämner aldrig specifika kanoniska filmtexter att ta med, men 

är ändå styrdokument för att ge föreläsarna något att förhålla sig till när de sammanställer 

filmkurser. Att därtill titta på vad översikterna säger om grund- och fortsättningskurserna 

kommer ge en bild av vad framtida studenter kan förvänta sig av att läsa vid LU respektive 

SU. Genom jämförelser av datan från filmtexterna och styrande uttryck från kursplaner och 

översikter så kan man dels utläsa om mångfald är en påtaglig del i texterna och dels om 

filmtexterna motsvarar tonen i texterna. Värdeord och meningar kommer därför analyseras i 

jämförelse med filmtexterna. 

 

!  
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Delkurserna 

 

På SU hade de 8 delkurser i grund- och fortsättningskursen under perioden HT17-VT18. 

Likaså var det för LU. Uppläggen såg dock olika ut. SUs delkurser hette: Introduktion till 

filmvetenskapliga studier, Filmhistorisk översiktskurs 1, Filmhistorisk översiktskurs 2, 

Filmhistorisk översiktskurs 3, Film- och mediestudier – en teoretisk orientering, Television: 

Media History and Popular Culture, Kulturstudier och rörliga bilder, och Etnografisk film 

och representation.  

LUs upplägg var som följer: Filmens grundbegrepp och estetik, Filmens 

historia, Svensk och skandinavisk film, Film och nya medier, Filmteori, Dokumentär film, 

Världsfilmens villkor, och Filmhistorisk fördjupningskurs.  

Vid en första anblick syns det att uppläggen inte helt överensstämmer. Dock 

finns det liknande tankar bakom vad studenterna vid universiteten ska ha lärt sig under året 

som de läser filmvetenskap. Likheterna hos båda uppläggens filmkurser så pass stora att en 

jämförelse universiteten emellan ändå är berättigad.  

 

Analys 
 
Översikter och Kursplaner 
 
Översikter 
 
I översikten för Filmvetenskap skriver SU som följer: ”[…] filmvetenskap är ett ännu yngre 

akademiskt ämne. Det betyder att mycket av forskningen är dagsaktuell.”48 Med en 

kommentar om hur ungt filmvetenskapen är och hur forskningen är ’dagsaktuell’ får den som 

söker sig till kursen en idé om att föreläsarna håller sig på tårna för att kunna erbjuda kurser 

med så progressiva och samtida teman som möjligt. Därtill skrivs det: ”Kursutbudet är brett 

med kurser på grundnivå och avancerad nivå.”49 Med dagsaktuella och breda tankar bakom 

kursutbudet kan studenterna bara förvänta sig att kurserna har ett kritiskt inslag i hur de 

arbetar med ämnet och vad de tar fram. Ingenstans står det några färgande ord som ’genus’ 

eller ’postkolonial’, vilket gör att öppenheten för vad kurserna kan innehålla bibehålls vid 

första anblick. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Filmvetenskap I: Om ämnet: Filmvetenskap. 
49 Filmvetenskap I: Om ämnet: Filmvetenskap. 
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LUs hemsida använder dock lite mer färgande ord. Universitetets egna 

introduktion beskriver hur olika analysverktyg och perspektiv tas in i kurserna: ”[…] historia, 

bransch, genus, global film osv, tydliggör filmens betydelse inom vår tids mediekultur.” 50 

Med ordval som ’genus’ och ’global film’ tyder kursutbudet på ett medvetet öppet och 

inkluderande arbete på institutionen där just sådana aspekter finns i åtanke. Sedan kommer 

mer ingående beskrivningar av delkurserna där mer presenteras gällande inkluderande 

aspekter: ”[…] presenterar ett vidare panorama över olika nationella och transnationella 

filmkulturer, något som möjliggör komparativa perspektiv och fördjupade diskussioner om 

kulturell identitet.”51 Just här trycks det än mer på att året med filmvetenskapen kommer 

kantas av olika kulturella perspektiv som fördjupas i denna delkurs - vilket är något som kan 

tolkas kommer förlängas in i filmvisningarna och deras diversitet. 

Språk- och litteraturcentrum (SOL) har, även de, en beskrivning av 

Filmvetenskapen. Där presenteras mer specifika exempel på filmkulturer som kommer 

diskuteras under året: ”Vi tar upp Hollywoodfilmen såväl som dokumentärfilm och film från 

Nigeria, Ingmar Bergman såväl som experimentfilm och tv-serier. Vår speciella profil är 

filmens och rörliga bilders förhållande till det omgivande samhället ideologiskt, politiskt och 

ur olika identitetsperspektiv.”52 Att skriva ut ett specifikt land som finns i världsdelen Afrika 

tyder på ett inkluderande utbud av undervisning – och i förlängningen – filmtexter. Som 

framtida student har man här en idé om hur brett utbudet kommer vara av filmtexter man 

kommer komma i kontakt med. Det kan antas att postkoloniala hegemonier inom 

filmvetenskapen kommer ifrågasättas, såväl som andra samhälleliga hegemonier då detta 

också kommenteras. Med de avslutande orden: ”Det är ett ämne som hela tiden förhåller sig 

till nuet”53 har Filmvetenskapen vid LU placerat sig som en progressiv institution, som vi 

tidigare konstaterat att SU också gjort på sin hemsida. 

 

Kursplaner 
  

Kursplanen för Filmvetenskap I vid SU har tonvikt på att blanda ett ”internationellt och 

svenskt perspektiv”54 då detta uttryck upprepas igenom alla delkurser. De tar även upp hur 

studenterna ska kunna redogöra för ”de konsekvenser som olika arkivprioriteringar kan ha för 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs. 
51 Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs. 
52 Carola Mikaelsson, (sidansvarig), Filmvetenskap. 
53 Carola Mikaelsson, (sidansvarig), Filmvetenskap. 
54 Filmvetenskap I 30 hp, s. 1 f. 
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historieskrivningen”55, vilket tyder på en postkolonial och feministisk blick på innehållet. Det 

tas även upp hur studenterna ska kunna redogöra för ”olika nationella filmrörelsers framväxt”, 

så väl som att de ska ”ha en fördjupad kunskap om tongivande filmrörelser utanför 

västvärlden.”56 Att studenternas kunskaper ska spegla detta bör även återfinnas i filmtexterna 

som föreläsarna valt ut i sådana fall. 

I kursplanen för Filmvetenskap II vid SU ska studenterna kunna redogöra för 

”hur film och andra audiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på hudfärg, genus, 

sexualitet och klass. Särskild uppmärksamhet ägnas representationskritik och 

receptionsstudier som metodologiska vägval.”57 Hudfärg och genus här tyder på att det finns 

en medvetenhet om hur homogen filmvetenskapen kan vara. De använder även uttryck som 

”perspektiv på makt” och ”centrala begrepp och frågeställningar inom genusstudier och 

postkolonial teori”58 för att beskriva studentens kommande kunskaper inom homogenitet 

inom filmvetenskapen. 

Även LUs kursplan för Filmvetenskap tar upp inkluderande färdigheter 

studenter ska få med sig. Studenter ska: ”förstå förutsättningarna för olika filmkulturer och 

kunna redogöra för deras betydelse” och: ”kunna värdera olika typer av filmteoretiska och 

filmanalytiska perspektiv.”59 Detta tyder på en kritisk blick på filmens västerländska 

hegemoni. Kursplanen tar upp hur studenter ska kunna redogöra för de ”historiska 

utvecklingslinjerna och villkoren för svensk/skandinavisk film, västerländsk film, världsfilm, 

den dokumentära filmen, samt nyare medier”.60 Detta tyder på ett uppdelande förhållningssätt 

till hur kurserna ska läggas upp. Att ställa svensk/skandinavisk film mot västerländsk film och 

världsfilm tyder på ett synsätt som bekräftar tidigare forsknings bild av en postkolonial 

kanonbildning inom filmvetenskapliga institutioner då alla andra filmkulturer ställs mot 

västerländsk film. Med detta i åtanke tar LUs kursplan även upp just kanon och dess påverkan 

på filmvetenskapen: ”kunna reflektera över filmhistorieskrivningens kanon och dess 

metodiska, etiska och ideologiska faktorer.”61  

Från båda institutionernas håll tyder deras kursplaner på en syn på 

filmvetenskap någorlunda i samklang med dagens normkritiska lins som ofta appliceras på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Filmvetenskap I 30 hp, s. 2. 
56 Filmvetenskap I 30 hp, s. 2. 
57 Filmvetenskap II 30 hp, s. 2. 
58 Filmvetenskap II 30 hp, s. 2. 
59 FIVA10, s. 2. 
60 FIVA10, s. 2. 
61 FIVA10, s. 2. 
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dagens kultur. Reflekteras detta i filmvalen som föreläsarna gjort? Nedan följer uträkningarna 

av filmtexterna som visats som då kan peka åt ena eller andra hållet. 

 

Filmtexterna Lunds universitet och Stockholms universitet 
 
Regissörerna: Lunds universitet 
 

Med en första titt på Lunds universitet visades 75 filmer under HT17 och VT18. Sammanlagt 

81 regissörer regisserade dessa filmer. Efter sammanställningen av könsfördelningen på dessa 

81 personer kan vi konstatera att 75 av dem var män och 6 av dem var kvinnor. Med 92,6% 

mot 7,4% syns en ojämlik könsfördelning i statistiken. Utöver statistiken som presenteras 

ovan så kan vi utröna att vissa manliga regissörer återkommer. Ingmar Bergman och D.W. 

Griffith citerades som regissör tre gånger vardera, vilket gör att de två delar på lika många 

procent av regissörtitel som de sex kvinnorna gör. (Figur 1:1) 

 

 
Figur 1:1  

 

Det identifierades 19 amerikanska regissörer fördelade på de 81 filmerna. De 

utgör då 23,5% av alla nationaliteter representerade hos regissörer. Med 13, respektive 8 

regititlar innehar svenskar 16% och engelsmännen 9,9% respektive. Endast tre nationaliteter 

representerar alltså 49,4% av alla regissörer till filmer som visades under grund- och 

fortsättningskursen vid LU. Därtill kan man se hur flera regissörer har flertalet nationaliteter 

såsom ”grekisk-amerikansk” eller ”indisk-amerikansk” vilket gör att procenten amerikaner 



! 20 

hade kunnat vara högre om statistiken hade räknats på ett annat sätt. Sex personer är delvis 

amerikaner och kan därmed ses som att amerikanerna är så pass många att de tre 

nationaliteterna som tog upp nästan 50% av statistiken faktiskt tar upp mer än 50% av 

statistiken. (Figur 1:2) 

Med 25 nordamerikanska, 3 sydafrikanska, 8 asiatiska, och 50 europeiska 

nationaliteter representerade i statistiken ser vi en markant lutning mot europeiska regissörer. 

Vid en närmre titt på alla representerade nationaliteter hos regissörerna så har endast en 

regissör en nationalitet som tillhör världsdelen Afrika och ingen härrörde från världsdelen 

Oceanien. (Figur 1:2) 

 

 
Figur 1:2 

 

Huvudpersonerna: Lunds universitet 
 

På de 75 filmtexterna som visades vid LU var 8 av dem utan huvudperson som därmed erhöll 

9,6% av könsfördelningen. Det var 83 personer som delade på resterande 67 filmtexter. Det 

fanns 21 kvinnliga huvudpersoner som sammanlagt hade 22,3% av huvudrollerna. De 

manliga huvudpersonerna var 64 och hade sammanlagt 68,1% av huvudrollsinnehavandet. 

Trots att flera filmer inte hade en huvudperson så upptar manliga huvudpersoner nästan 70% 

av datan. (Figur 1:3) 
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Figur 1:3 
 

 När det gäller nationaliteten hos huvudpersonerna så finns det samma tendenser 

som hos regissörerna. Med 22 svenskar som största grupp upptar de 23,4% av platserna och 

amerikaner upptar 21,3% med sina 20 huvudkaraktärer. Om vi räknar in de med flertalet 

nationaliteter så finns det två till som även de är amerikaner. Den tredje största gruppen är UH 

på sina 9,6%. Det finns 27 nordamerikanska, 3 sydamerikanska, 9 asiatiska och 48 europeiska 

nationaliteter representerade. En persons nationalitet fanns inte tillgänglig och inte en enda 

person har en nationalitet härrörande världsdelarna Afrika eller Oceanien. (Figur 1:4) 

 

 
Figur 1:4 
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Regissörerna: Stockholms universitet 
 

Vid SU visades filmer där sammanlagt 99 personer var regissörer på de 89 filmerna. Av dessa 

har 21 kvinnliga regissörer krediterats, vilket ger dem en andel på 21,2%. Manliga regissörer 

uppgick till 78 stycken vilket gav dem en andel på 78,8%. SU har, precis som LU, använt sig 

av samma regissör flertalet gånger. Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard och Harun Farocki är 

alla tre manliga regissörer som har två filmer vardera representerade i statistiken och därmed 

ungefär 6% av summan av manliga regissörer. Det finns även en kvinnlig regissör 

representerad flertalet gånger – Agnes Varda användes tre gånger under grund- och 

fortsättningskursen och utgör alltså 3% av alla filmer. När kvinnliga regissörer endast 

representeras av 21,2% tar Varda upp mycket av denna procentandel. (Figur 2:1) 

 

 
Figur 2:1 
 

 När det gäller nationalitet har SU till största del amerikanska regissörer med sina 

25 stycken som representerar 25,3% i statistiken. Ytterligare 8 personer har flertalet 

nationaliteter där amerikan är en av dem. Näst störst andel delas mellan svenska och franska 

regissörer som har 11 personer vardera som representerar 11,1%. Nio personer har helt eller 

delvis asiatisk nationalitet och fyra personer, och tillika 4%, har afrikansk nationalitet. 

Sydamerika representeras av tre personer och tillika 3%.  Även världsdelen Oceanien 

representeras med 3% genom 3 regissörer med nya zeeländsk nationalitet. De med helt eller 

delad nordamerikansk nationalitet är 35 personer. Med 53 personer som har antingen helt eller 



! 23 

delvis europeisk nationalitet ser vi dock att Europa tar upp en störst del av statistiken. (Figur 

2:2) 

 

 
Figur 2:2 

 

Huvudpersonerna: Stockholms universitet 
 

På de 89 filmerna som visades vid SU var det sammanlagt 20 stycken som inte hade en 

huvudperson och därmed erhöll 17,5% av könsidentitetsstatistiken. 94 huvudpersoner delade 

på resterande 69 filmer. Där hade manliga huvudpersoner 47,4% med sina 54 karaktärer och 

kvinnliga huvudpersoner hade alltså 35,1% med sina 40 karaktärer. Denna grupp är den mest 

jämställda av både regissörer och huvudpersoner vid båda universitet. Med en mellanskillnad 

på 12,3 procentenheter har dock manliga huvudpersoner övertaget även i denna uppdelning. 

(Figur 2:3) 
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Figur 2:3 

 

 När det gäller huvudkaraktärernas nationalitet så har 33 personer amerikansk 

nationalitet som representerar 31,1% av alla huvudpersoner. Därtill ser vi två till som har 

delad nationalitet med amerikansk. UH innehar näst flest med sina 20 stycken på 18,9%. 

Även bland huvudpersonerna innehar svenskarna och fransmännen lika många procent med 

5,7% på sina 6 huvudpersoner vardera. När det gäller världsdelar finns det två personer från 

Afrika, elva från Asien, två från Oceanien, 39 från Nordamerika, två från Sydamerika, 28 från 

Europa och två utan tillgänglig information. Även här finns det representation från alla 

världsdelar. (Figur 2:4) 

 

 
Figur 2:4 
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Diskussion 
 
Diskussion kring institutionerna 
 
Jämförelser – könsidentitet och nationalitet 
 

Genom undersökningen av diskursen kring kanonbildning idag syns en konsensus om att en 

rest från auteurteorins dominans lever kvar inom filmvetenskapen – regissören är den som 

analyseras och diskuteras. Regissörens roll som auteur ägnas alltjämt mycket uppmärksamhet 

inom dagens filmvetenskap. Av denna anledning fokuserar följande diskussion främst på 

regissörerna som representerats vid LU och SU. Som synes i statistiken ovan finns dock 

liknade tendenser hos både huvudpersoner och regissörer, vilket gör att analyserna nedan kan 

appliceras på både huvudpersoner och regissörer. 

Med LU och SU bredvid varandra ser vi liknande tendenser. Tittar vi på 

statistiken så är SU närmare ett filmtextutbud som har mer mångfald i beräkningen. De har 

21,2% kvinnliga regissörer och har då nästan två tredjedelar mer än LU som hamnade på 

7,4%. LU kommer inte ens upp i 10% kvinnliga regissörer med 75 filmer visade. Här måste 

det dock hållas i åtanke att LU hade 81 regissörer och SU hade 99 regissörer fördelade på sina 

filmtexter. En regissör vid SU representerar 1,009% medan en regissör vid LU representerar 

1,233%.  

I dessa uträkningar måste det också nämnas att båda institutioner har valt att 

använda sig av samma regissör till flertalet filmer. Vid LU var D.W. Griffith och Ingmar 

Bergman representerade tre gånger vardera och vid SU var Agnes Varda representerad tre 

gånger. Argumentet måste då bli att filmskaparens utveckling som auteur skulle synas och 

argumenteras för att återkomma till i olika delar av hens liv. Dock, som synes i bilagorna har 

filmerna som Ingmar Bergman regisserat och som använts vid LU distribuerats åren 1957 

(Smultronstället), 1963 (Tystnaden) och 1966 (Persona). Endast tio års spridning alltså. 

Däremot har filmtexterna utvalda vid SU med Agnes Varda distribuerats åren 1958 (Du côté 

de la côte), 1985 (Vagabond), och 2000 (Les glaneurs et la glaneuse) en spridning på lite över 

40 år, vilket kan argumenteras för något mer. I mindre utsträckning finns det även 

återkommande huvudpersoner hos LU och SU. SU hade James Stewart som huvudperson i 

två filmer och LU hade Victor Sjöström och Liv Ullman i två filmer vardera. Ett utbyte av en 

eller två av dessa filmtextval hos båda institutioner kunde ge andra huvudpersoner och 
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regissörer chansen att synas och därmed utöka mångfalden bland de som representeras på 

skärmen.  

Argumentet att fler filmer skapades av män i det tidiga skedet av mediets 

utveckling måste också kommenteras. Det skulle alltså göra att färre kvinnliga regissörer 

fanns att välja mellan som filmtexter till delkurserna. Hos LU var äldsta manligt regisserade 

filmen från 1902 och hälften av de sex kvinnliga regissörernas filmer från mellan 1913 och 

1943. Resterande tre kvinnligt regisserade filmtexter var från mellan 2003 och 2009. Hos SU 

var den äldsta manligt regisserade filmen från 1900. De kvinnliga regissörerna var lite mer 

jämt utspridda från mellan 1922 till 2016. Här finns anledning att då belysa hur 

akriveringsprioriteringarna gått till. Med de organisationer som räknats upp innan, Women 

Film Pioneers Project och Early African American Film, som skapats för att bevara och hitta 

filmer av kvinnor respektive svarta amerikaner från tidigt 1900-tal ser vi att det borde ha 

uppkommit fler äldre filmer att välja mellan de senaste åren. Därtill måste det tas i beaktning 

att om det nu finns färre filmer med mångfald ifrån längre tillbaka, så finns möjligheten för 

föreläsarna att välja att väga upp för detta på andra delkurser än de som berör filmhistoria.  

Utöver att diskutera män och kvinnor så måste det nämnas att inte en enda 

ickebinär huvudperson eller regissör har representerats vid någon av institutionerna. Just 

filmvetenskapliga institutioner har möjlighet att visa mer okända filmer där minoriteter 

representeras och får berätta på sina villkor, då sådana filmer ofta inte distribueras på sätt som 

gör att gemene man kan ta del av dem. Och om inte annat så finns även kända filmer av 

ickebinära såsom The Matrix (Matrix, Lana och Lilly Wachowski, 1999) som är regisserad av 

transsyskonen Wachowski. De kanon som finns både vid LU och SU har således en avsaknad 

av mångfald som studenterna skulle kunna inspireras av och föra vidare till framtida kanon 

med större inkludering. 

Som synes i uträkningarna ovan så har båda institutioner valt ut filmtexter som 

till största del har västerländskt fokus och ett tycke för filmtexter där amerikaner representeras 

både framför och bakom kameran när det gäller huvudpersoner och regissörer. Både LU och 

SU hade mer fokus på Europa och USA, även om SU hade något mer mångfald bland sina 

filmer. Alla världsdelar fick representation i statistiken hos SU medan LU inte hade filmer 

från Oceanien. Nämnvärt är också hur få filmer som fick representera världsdelen Afrika hos 

båda institutioner. Med 4%, tillika 4 personer, av regissörerna vid SU och 1,2%, och tillika en 

person, vid LU kan det finnas mer att utforska i den världsdelen. Den kanon som SU och LU 

bildar och återskapar har mycket gemensamt med tidigare forskning på kanonbildning och 
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vad de har pekat på genom åren. De postkoloniala och manligt dominerande tendenserna kan 

inte förnekas när det gäller både LU och SU.  

Då det tidigare påpekats att kanon utvecklas långsamt så är risken stor att 

västerländska tendenser kommer från hegemonier som omedvetet och okommenterat fått ta 

plats under hela filmmediets existens. Som ovan tittats på hur gamla filmerna var och jämföra 

mängden manliga och kvinnliga regissörer över tid så finns inte möjlighet att i samma 

utsträckning titta på nationaliteternas uppdelning. Att till exempel bara ha en regissör från 

Senegal (LU) eller tre från Nya Zeeland (SU), där två av dessa tre regisserar samma film, 

finns för lite data för att ha en möjlighet att ge en giltig och relevant bild över spannet av 

årtalen.  

 

Filmtexter i jämförelse med kursplaner och översikter  
 

En jämförelse mellan kursplaner, översikter och filmtexterna gav en bredare blick som skulle 

leda till en diskussion kring hur filmtexter väljs ut och därmed skapar kanon på respektive 

institution, och om vad studenterna ska lära sig kan återfinnas i de filmtexter som valdes av 

respektive institution. Översikterna och kursplanerna påvisar viss diskrepans gällande 

studenternas förväntade kunskapsbas efter avslutat år och filmtexternas tendenser till att bestå 

av västerländska representanter både framför och bakom kameran. Det verkar finnas en 

ambition att ha ett inkluderande utbud men om detta bara stannar i kursplanerna och det som 

sägs på föreläsningarna så har värderingar gjorts som utesluter viss representation. Dessa 

texter ger en tudelad bild till studenterna där man säger en sak (kursplanerna), men i slutändan 

gör en annan (filmtexterna).  

Studenterna vid LU förväntas genom kursplanen att reflektera över hegemonier 

inom film och ges genom bilden av kursplaner och översikter ett inkluderande år av att 

studera film. Att återkoppla till uttrycksvalen ”global film”62 och ”panorama över olika 

nationella och transnationella filmkulturer”63 i översikten finns anledning att ifrågasätta om 

detta verkligen syns i filmtexterna som visades under grund- och fortsättningskurserna. Med 

tanke på hur filmvetenskapliga ämnet presenteras i översikten på LUs hemsida där ordet 

’genus’64 används för att beskriva olika perspektiv på filmvetenskapen som studenterna 

kommer komma i kontakt med, så verkar det inte i så stor utsträckning sipprat över till att 

även gälla filmtexterna som studenterna fått se. Jämför detta med SOLs hemsida där det står 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs. 
63 Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs. 
64 Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs. 
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att studenten kommer komma i kontakt med ”film från Nigeria”65 och att det då kan antas att 

åtminstone en filmtext skulle härröra från just Nigeria. Med endast Sembenes senegalesiska 

film från den samma kontinent som Nigeria har nigeriansk filmkultur inte visats genom 

filmtexter, även om dess filmkultur är exemplet som används i översikten. Att koppla dessa 

exempel ovan till hur studenter ska kunna ”reflektera över filmhistorieskrivningens kanon och 

dess metodiska, etiska och ideologiska faktorer”66 så kan det frågas om kanonbildningen har 

reflekterats över på samma sätt vid institutionen LU när det gäller deras val av filmtexter.  

I kursplanen vid SU för Filmvetenskap I står det om ”konsekvenser som olika 

arkivprioriteringar kan ha.”67. Denna del i kursplanen finns med för att förklara hur 

hegemonier skapat kanon innan och vad prioriteringar har för påverkan på vilka filmer som 

existerar och skapas idag. Då finns särskild anledning att diskutera deras mansdominerade 

kanonisering bland regissörer och hur det påverkar framtida arkiveringingsprioriteringar. I 

Filmvetenskap II har de även med ordet ”representationskritik”68 vilket i denna statistik har 

underlag för att användas både kring könsidentitet såväl som nationalitet som tas upp för både 

regissörer och huvudpersoner. Det finns alltså anledning att reflektera över procentandelarna 

och hur det reflekteras i kanonbildningen som uppstår utifrån representationen. Det står även i 

kursplanen för SU att studenterna ska lära sig centrala begrepp inom genusstudier69. 

Ojämlikheten i denna statistik påvisar en motsättning mot genustänket i filmtexterna som 

visades under läsåret. Alla dessa delar kan ifrågasättas utifrån jämförelser mellan vad de ska 

lära sig och vad de fått komma i kontakt med.  

Med ett klart fokus på europeiska och amerikanska regissörer kan institutionen 

ifrågasättas utifrån postkoloniala tendenser gällande deras kanonbildning. Uttrycket 

”perspektiv på makt”70 som används i kursplanen vid SU så finns viss tendens till att lyssna 

på detta då alla världsdelar representerats. Ett visst postkolonialt tänk finns, men inte alls i 

den utsträckning som hade kunnat ge mer tyngd i kursplanen som nämner hur studenter ska 

”ha en fördjupad kunskap om tongivande filmrörelser utanför västvärlden.”71 Fördjupningen 

hade varit mer tillgänglig om mer plats gavs åt andra än européer och amerikaner.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Carola Mikaelsson, (sidansvarig), Filmvetenskap. 
66 FIVA10, s. 2. 
67 Filmvetenskap I 30 hp, s. 2. 
68 Filmvetenskap II 30 hp, s. 2. 
69 Filmvetenskap II 30 hp, s. 2. 
70 Filmvetenskap II 30 hp, s. 2.!
71 Filmvetenskap I 30 hp, s. 2. 
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Kanonbildningens utseende och konsekvenser vid LU och SU 
 

Genom kursplaner och översikter fokuseras det en del på att studenterna ska ha en bred syn på 

film och det trycks på att de ska ifrågasätta kanonbildning och förstå hur sådant sker. Med den 

tidigare forskningen på ämnet kring kanonbildning så finns en konsensus om att 

filmvetenskapliga institutioner till hög grad är med och skapar och reproducerar kanon. 

Därtill finns en konsensus om att de flesta kanon som finns utvecklas långsamt och till stor 

del består av vita män. Detta återfinns till viss del vid både LU och SU och är därför något 

som bör undersökas än längre för att ge framtida filmvetare en bred bild och ett bredare kanon 

som inte bara består av européer och amerikaner. Försöken till mer inkludering verkar ha 

skett hos båda institutioner, till exempel LUs delkurs Världsfilmens villkor och delkursen 

Kulturstudier och rörliga bilder vid SU. Ändock verkar det ha implementerats något mer vid 

SU med utbudet som diskuterades ovan utifrån analyserna. Fördelningen är trots detta 

fortfarande obalanserad vid både LU och SU vad gäller könsidentitet och nationalitet.  

Inte en enda av uträkningarna och jämförelserna gick emot den forskning som 

beskriver den hegemoniska kanonbildningen. Som den tidigare forskningen förklarat kommer 

kanon till störst del bestå av europeiska eller amerikanska män. Mer eller mindre har 

upprätthållandet av hegemoniska, internationella kanon kunnat hittas även i denna statistik 

genom de tendenser som påvisats och diskuterats. Fortsatt forskning kring ämnet av mångfald 

i filmvetenskap vid akademiska institutioner hade kunnat utvecklas på många sätt och gett 

mervärde åt studenternas förståelse för kanonbildning. Att till exempel jämföra filmtexterna 

som visades för tio år sedan med de filmtexter som visas idag skulle ge indikationer på om 

samma problematik, som Jonathan Lupo diskuterade gällande Sight and Sounds 

återkommande filmer i sina omröstningar, även finns vid akademiska institutioner. Det finns 

redan indikationer på att så är fallet då Janet Staiger redan 1985 ifrågasatte kanoniseringen av 

D.W. Griffith men att både SU och LU har valt att visa filmer han gjort. Att dessutom jämföra 

internationellt skulle kunna påvisa skillnader institutioner emellan på ett globalt plan. Då 

skulle studenter kunna se tendenser världen över och se om det postkoloniala och manligt 

representerade kanon som ofta diskuteras har brutits mot någonstans i världen.  

Att studenter har en medvetenhet kring kanonbildning har konstaterats i tidigare 

forskning. Dock kan denna medvetenhet inte vara anledning nog för att inte ifrågasätta hur 

mångfalden ser ut vid en filmvetenskaplig institution. De förstår att personligt tycke påverkar 

filmvalen, men hur pass mycket studenterna tänker på detta och stor denna medvetenhet finns 

hos institutionerna är något som bör diskuteras i större utsträckning. Som var stipulerat i 
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tidigare forskning så är urval, i förlängningen, värdering. Föreläsarna på institutionerna sovrar 

i en uppsjö av potentiella filmtexter och anser att de filmtexter som är en del av 

undervisningen har ett värde över andra filmer som hade kunnat passa till samma föreläsning.  

Urval av filmtexter handlar alltså om att se över sina möjligheter utifrån många 

olika vinklar och välja utefter dessa möjligheter. Vad urval kan påverkas av är, enligt Staiger, 

aldrig utan motsättande intressen och är aldrig opolitiska: ”If selections seem natural, 

inherent, universal, or timeless (and thus socially good), it may well be that a number of 

individual’s interests has been determined by similar hegemonic cultural needs and 

institutions.”72 Staiger fortsätter sedan med att påpeka att efter att ha övervägt alla frågor om 

varför man väljer en film så måste insikten om att hur man än gör så är vi alla påverkade av 

vår personliga smak.73 Denna personliga smak kommer att påverka kanonbildningen, 

studenterna och därmed statistiken.  

Dock handlar inte allt om statistik, utan även om akademisk frihet i att välja 

filmtexterna som ska användas som kurslitteratur. Att ha en tillåtande och öppen akademisk 

atmosfär är lika viktigt politiskt som mångfald är, men är inte en del av syftet i denna uppsats. 

Föreläsarnas integritet ska självklart premieras, då styrning från andra håll kan, i 

förlängningen, leda till censur eller politisk agenda utifrån. Kvoteringar kan i vissa fall 

hämma snarare än inkludera, vilket skulle påverka kvaliteten på utbildningen åt andra hållet. 

Det skulle underminera det förtroende som ska finnas kring att akademiker ger den bästa 

utbildning de kan till studenterna. En mer ingående diskussion om detta återkommer i 

sammanfattningen. 

 

Diskussion kring denna undersökning 
 
Felmarginaler  
 

Genomgående i denna uppsats finns uppmaningar till att reflektera över sina val. Även de val 

som gjorts till denna undersökning har då reflekterats över. När det är en fråga om data så 

måste alltid en kritisk lins falla över undersökningen. Det är omöjligt att veta vad alla 

regissörer och huvudpersoner anser sig att tillhöra när det gäller nationalitet och könsidentitet. 

De medel som fanns att tillgå har sina begränsningar, vilket kan leda till viss felmarginal i 

uträkningen. Det som inte gick att hitta markerades med IT, men det lämnar fortfarande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Janet Staiger, ”The Politics of Film Canons”, s. 10. 
73 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”, s. 11.!
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utrymme för felaktigheter i datan. Subjektiviteten ligger också i hur andra ser på vilka som är 

huvudpersoner i filmer och det är något att ha i åtanke. 

Kopplat till denna diskussion finns problematiken i att definiera någons 

nationalitet. Vissa personers biografier kan ange ”ungersk-amerikansk” nationalitet. Frågan 

blev då om båda skulle stå som nationalitet eller om endast en nationalitet skulle väljas. Att 

som utomstående välja ut en av nationaliteterna hos en individ skulle kunna påverka 

statistiken åt ett eller ett annat håll och är därför orättvis. Därmed fick båda (eller fler) 

nationaliteter stå kvar. 

Nationalitet handlar dock inte om etnicitet, vilket är viktigt att ifrågasätta i 

denna undersökning. Med en sådan uppdelning kommer vissa grupper överskuggas och inte 

få den representation de hade kunnat få genom sin etnicitet. Definition av etnicitet är dock 

mycket komplicerad då etnicitet är kopplat till den kultur man tillhör medan nationalitet har 

att göra med vad som står i passet. Den kulturella och sociala inverkan man fått från 

etniciteten är en viktig aspekt på mångfalden som hade varit intressant att ta med i denna 

uppsats. USA är till exempel ett mångkulturellt land där de som egentligen ska representeras 

som ’amerikaner’ skulle vara latinobefolkningen och native americans. Men när definitionen 

av ’amerikan’ hegemoniskt representeras av vita personer med europeisk kultur och härkomst 

så kommer de som läser denna statistik se en person med europeisk härkomst framför sig. Till 

exempel finns filmer visade vid SU gjorda av och/eller med etniska minoriteter som native 

americans, inuiter, svarta och samer (inga självklart definierade minoritetsgrupper hittades 

bland de representerade vid LU när sökningar på digitala encyklopedier genomfördes). Alla 

dessa etniciteter försvinner i denna undersökning då de bara definieras via sin nationalitet. 

Hade möjligheten funnits att ta reda på allas etnicitet hade en sådan undersökning gett ett 

bredare omfång av filmernas inkludering. Utan tolkningsföreträde går det ej att tillskriva 

identiteter, varför etnicitet inte finns med i denna undersökning. Eftersom etnicitet inte tagits i 

beaktning i denna uppsats så har bilden av mångfald blivit delvis skev i sammanställningen av 

data som tagits fram. Utan explicit förklaring av varje individ om deras etnicitet är det tyvärr 

omöjligt att ta med i statistiken. 

Samma argument skulle kunna läggas på könsidentiteten då sådant inte behöver 

basuneras ut till alla utan kanske är en högst personlig sak. Möjligtvis finns alltså ickebinära 

personer representerade i denna uppsats som hamnat i skymundan. Det är också något som 

skulle vara omöjligt att ta fram om alla, precis som med etnicitetsfrågan.  

Med dessa felmarginaler i beaktning finns ändå underlag för undersökningens 

validitet då det tydligt syns tendenser vid både LU och SU som är av intresse för att diskutera 
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just filmvetenskapliga institutioners påverkan på kanonbildningen i stort. Däremot är denna 

fallstudie av två institutioner i Sverige för kvalitativ för att kunna säga något om 

kanonbildning i stort bland filmvetenskapliga institutioner. Dock syns det i den tidigare 

forskningen att liknande tendenser finns världen över. Det rekommenderas därför att fortsatt 

forskning sker kring ämnet som då skulle ha ett bredare fokus som kan påvisa tendenser på ett 

mer globalt perspektiv. Med självreflexioner världen över skulle den postkoloniala och 

mansdominerade hegemonin kunna stävjas för att ge utrymme för kanon som har större 

mångfald. 

Sammanfattning 
 

Undersökningen i denna uppsats har delvis påvisat en diskrepans mellan vad som förväntas 

förstås av studenterna och vilka filmtexter föreläsarna använder till sin undervisning. Det kan 

argumenteras för att diskussioner kring filmtexter och kanonbildning sker under 

föreläsningarna men frågan om hegemonisk kanonbildning försvinner ändå inte då frågan 

istället kommer att fokusera på om föreläsarna lever som de lär. Att som föreläsare uttrycka 

sig ungefär som ”Det fanns självklart också kvinnliga regissörer vid denna tid” men inte 

använda deras filmtexter ger en viss bild av hur mångfald värderas hos föreläsarna, jämfört 

med att faktiskt använda filmtexter av kvinnliga regissörer. En helt jämställd filmkanon vid 

filmvetenskapliga institutioner är omöjligt (och heller inte önskvärt, som nämnts innan) då 

utbudet är alldeles för stort. Dock måste det tryckas på att filmtextval är en värdering. Med 

tidigare forskning i åtanke finns konkreta sätt att skapa ett mer inkluderande kanon på sin 

institution.  

Denna uppsats vill dock inte påstå sig vara för en kvotering på institutionerna 

vid LU eller SU. Det som påvisats i texten kommer från teorier och forskning kring 

kanonbildning och hegemoniska prioriteringar. Föreläsarens frihet i att visa de filmtexter de 

själva vill ska vara öppet och självklart, och heller inte något som ska styras uppifrån. Snarare 

skapades denna uppsats som en fråga om att reflektera över sina val för att ge den bästa 

utbildningen till studenterna. Denna problematik summeras bra av Judith Butler, en av 

världens ledande feministiska tänkare som kommenterar hur Statsvetenskapliga institutionen 

vid Lunds universitet implementerat en 40%:ig kvotering av kvinnor i sin kurslitteratur:  

 

Det är en sak att hävda att genusperspektiv är ett tema som bör ingå i en kurs. Det är en 

annan sak att påstå att det enda sättet att säkerställa att genus inkluderas är genom ett 
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kvoteringssystem som räknar antalet författare. Ytterligare en annan sak är idén att 

administrationen i jämställdhetens namn kan framtvinga användandet av vissa författare 

på en viss kurs.74  

 

Hennes argument kan även användas i diskussion kring nationalitet och etnicitet. Och dels har 

det hon tar upp implementerats vid institutionerna på LU och SU. Om vi tittar på det 

administrativa kring filmvetenskapen, det vill säga kursplanerna och översikterna, ser vi en 

riktning mot inkludering och mångfald. Valen av filmtexter hade antagligen också gynnats av 

mångfald, men det finns också anledning att fråga sig hur kvaliteten på utbildningen blivit om 

föreläsarnas egna val skulle inkräktas på. Butlers invändning gäller den akademiska friheten, 

och de, i förlängningen, potentiella faror som skulle kunna uppstå genom styrning ovanifrån. 

Butler menar att censur och politiskt styrda intentioner skulle kunna skada en institution om 

inte föreläsarna får friheten att använda eget utvald kurslitteratur. Dock menar hon att ska 

dessa val kunna ifrågasättas: ”Självklart kan vi – och bör vi – ifrågasättas när vår forskning 

uppvisar fördomar, partiskhet eller blinda fläckar som har betydelse.”75 Alla gånger exempel 

tas upp i denna undersökning för att diskutera just var mer mångfald skulle kunna 

implementeras handlar alltså inte om en vilja om att skapa en institution styrd uppifrån utan 

makt hos föreläsarna. Det handlar snarare om en uppmuntran till att själv se över sina val och 

fråga sig själv varför en viss filmtext valts till en specifik föreläsning och om det finns andra 

alternativ att tillgå.  

All tidigare forskning pekar på att just självreflexion kan leda till mer 

inkludering. Med tidigare citerade Janet Staigers (1985) analyser i bakhuvudet kan vi se en 

anledning att ifrågasätta hur en institutions kanonbildning någonsin skulle kunna värdera film 

utan att ha påverkats av rådande hegemonier. Ren objektivitet kan inte existera med alla 

sociala och politiska aspekter som påverkar ens preferenser. Även Jonathan Rosenbaum 

(2004), som har stor tilltro till akademikers möjligheter till att skapa inkluderande kanon, 

beskriver som citerat tidigare hur han aktivt arbetat för att hans kanon inte ska bli en del av 

hegemonin. Att han diskuterar sin egen kanon på det sättet tyder på att han insett hur lätt det 

är att återskapa exkluderande kanon om inte självreflexionen finns. Denna uppsats har delvis 

påvisat att sådan självreflexion finns i och med kursplanerna och översikterna vid både LU 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Judith Butler citeras i Mårten Torson Lindberg,” Judith Butler om genuskonflikten i Lund”, Kvartal, 
https://kvartal.se/artiklar/judith-butler-om-genuskonflikten-i-lund-metoden-ar-forkastlig/ senast kontrollerad 
2018-06-13 (2018-12-20). 
75 Judith Butler citeras i Mårten Torson Lindberg, ”Judith Butler om genuskonflikten i Lund”. 
!
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och SU, men uppsatsen påvisar även att båda institutionerna har mycket utrymme kvar för att 

inkorporera inkludering. De kanon som redan existerar är överlag hegemoniska och 

exkluderande, om där inte finns en explicit ambition för bredare representation. Det är inte 

hållbart att fortsatt exkludera och skapa kanon som representerar vissa men inte andra. 

Speciellt när detta ska föras vidare till nästa generation filmvetare. Om du som 

filmvetenskaplig student inte ges en bredare kanon eller större förståelse för kanonbildning så 

kommer det hämma din utveckling inom filmvetenskap. Det leder till att exkluderande kanon 

får fortsätta att existera utan att ifrågasättas. Filmvetenskap är ett brett fält med många 

möjligheter som ej bör begränsas på grund av ett snävt synsätt – något som alla filmvetare bör 

reflektera över. 
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Bilaga 1: Data insamlad från filmtexter till Filmvetenskapens grund- och fortsättningskurs för HT17-
VT18: Lunds universitet  
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!
Delkurs  Filmens namn  Utgivningsår Regissör 1  

Könsidentitet 
Regissör 1  

Nationalitet 
Regissör 1  Regissör 2  

Könsidentitet 
Regissör 2  

Nationalitet 
Regissör 2  Huvudperson 1  

Könsidentitet 
Huvudperson 1  

Nationalitet 
Huvudperson 1  Huvudperson 2  

Könsidentitet 
Huvudperson 2  

Nationalitet 
Huvudperson 2  

Del 1 Filmens 
grundbegrepp 
och estetik Lost in La Mancha 2002 Keith Fulton Man Amerikan Louis Pepe Man Amerikan Terry Gilliam Man Amerikan 

   

Del 1  Trollkarlen från Oz 1939 Victor Fleming Man Amerikan 
   

Judy Garland Kvinna Amerikan 
   

Del 1  Citizen Kane 1941 Orson Welles Man Amerikan 
   

Orson Welles Man Amerikan 
   

Del 1  Krut, kulor, kärlek 1923 Buster Keaton Man Amerikan 
   

Buster Keaton Man Amerikan 
   

Del 1  The War Game 1965 Peter Watkins Man Engelsman 
   

UH UH UH 
   

Del 1  Den röda ballongen 1956 Albert Lamorisse Man Fransman 
   

Pascal Lamorisse Man Fransman 
   

Del 1  Kokuhaku 2010 Tetsuya Nakashima Man Japan 
   

Takako Matsu Kvinna Japan 
   

Del 1  Persona 1966 Ingmar Bergman Man Svensk 
   

Bibi Andersson Kvinna Svensk Liv Ullman Kvinna Svensk 

Del 1  Valborgsmässoafton 1935 Gustaf Edgren Man Svensk 
   

Lars Hanson Man Svensk Ingrid Bergman Kvinna Svensk 

Del 2 Filmens 
historia Those Awful Hats 1902 D.W Griffith Man Amerikan 

   
Mack Sennett Man Kanadensare 

   

Del 2  
The Great Train 
Robbery 1903 Edwin S. Porter Man Amerikan 

   
Justus D. Barnes Man Amerikan 

   

Del 2  A Corner in Wheat 1909 D.W Griffith Man Amerikan 
   

Frank Powell Man Kanadensare James Kirkwood Man Amerikan 

Del 2  Frankenstein 1910 J. Searle Dawley Man Amerikan 
   

Augustus Phillips Man Amerikan 
   

Del 2  Suspense 1913 Lois Weber Kvinna Amerikan 
Phillips 
Smalley Man Amerikan Lois Weber Kvinna Amerikan Valentine Paul Man Amerikan 

Del 2  Birth of a Nation 1915 D.W Griffith Man Amerikan 
   

Lillian Gish Kvinna Amerikan Henry B. Walthall Man Amerikan 

Del 2  
Dog Star Man 
Prelude 1961 Stan Brakhage Man Amerikan 

   
UH UH UH 

   

Del 2  Nostalgia 1971 Hollis Frampton Man Amerikan 
   

Hollis Frampton Man Amerikan 
   

Del 2  Shane 1953 George Stevens Man Amerikan 
   

Alan Ladd Man Amerikan 
   

Del 2  If…. 1968 Lindsay Anderson Man Engelsman 
   

Malcolm McDowell Man Engelsman 
   

Del 2  
Le Voayage Dans 
La Lune 1902 Georges Méliès Man Fransman 

   
Georges Méliès Man Fransman 

   

Del 2  La Peine Du Talion 1906 Gaston Velle Man Fransman 
   

Fernand Rivers Man Fransman 
   

Del 2  On the Waterfront 1954 Elia Kazan Man 
Grekisk-
amerikansk 

   
Marlon Brando Man Amerikan 

   

Del 2  
Germania Anno 
Zero 1948 Roberto Rossellini Man Italienare 

   
Edmund Moeschke Man Tysk 

   

Del 2  
Rocco e i suoi 
fratelli 1960 Luchino Visconti Man Italienare 

   
Alain Delon Man Fransman 
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Del 2  
The Cameraman's 
Revenge 1912 Wladyslaw Starewicz Man Ryss-polack 

   
UH UH UH 

   

Del 2  Le Spectre Rouge 1907 Segundo de Chómon Man Spanjor 
Ferdinand 
Zecca Man Fransman UH UH UH 

   

Del 2  
Meshes of the 
Afternoon 1943 Maya Deren Kvinna 

Ukrainsk-
amerikansk 

Alexander 
Hammid Man 

Tjeckisk-
amerikansk Maya Deren Kvinna 

Unkrainsk-
amerikansk 

   Del 3 Svensk 
och 
skandinavisk 
film Pelle Erövraren 1987 Bille August Man Dansk 

   
Max von Sydow Man Svensk Pelle Hvenegard Man Dansk 

Del 3  Körkarlen 1920 Victor Sjöström Man Svensk 
   

Victor Sjöström Man Svensk 
   

Del 3  Smultronstället 1957 Ingmar Bergman Man Svensk 
   

Victor Sjöström Man Svensk 
   

Del 3  
Hon dansade en 
sommar 1951 Arne Mattsson Man Svensk 

   
Ulla Jacobsson Kvinna Svensk Folke Sundquist Man Svensk 

Del 3  Tystnaden 1963 Ingmar Bergman Man Svensk 
   

Ingrid Thulin Kvinna Svensk Gunnel Lindblom Kvinna Svensk 

Del 3  Lilja 4-ever 2003 Lukas Moodysson Man Svensk 
   

Oksana Akinshina Kvinna Ryss 
   

Del 3  Torsk på Tallinn 1999 Thomas Alfredson Man Svensk 
   

Robert Gustafsson Man Svensk Johan Rheborg Man Svensk 

Del 4 Film och 
nya medier Reservoir Dogs 1992 Quentin Tarantino Man Amerikan 

   
Harvey Keitel Man Amerikan Tim Roth Man Engelsman 

Del 4  
The Sopranos 
(Pilotavsnitt) 1998 David Chase Man Amerikan 

   
James Gandolfini Man Amerikan 

   

Del 4  
Män som hatar 
kvinnor 2009 Nils Arden Oplev Man Dansk 

   
Noomi Rapace Kvinna Svensk Michael Nyqvist Man Svensk 

Del 4  

America: Imagine 
the World Without 
Her 2014 Dinesh D'Souza Man 

Indisk-
amerikansk John Sullivan Man Amerikan Dinesh D'Souza Man Indisk-amerikansk 

   

Del 4  Hard Boiled 1992 John Woo Man Kines 
   

Yun-Fat Chow Man Kines 
   

Del 4  Człowiek z żelaza 1981 Andrzej Wajda Man Polack 
   

Jerzy Radziwilowicz Man Polsk 
   

Del 4  

Sagolandet: En film 
till Johanna fån Jan 
Troell 1988 Jan Troell Man Svensk 

   
Johanna Troell Kvinna Svensk 

   

Del 5 Filmteori The Searchers 1956 John Ford Man Amerikan 
   

John Wayne Man Amerikan 
   

Del 5  Rundskop 2011 Michaël Roskam Man Belgare 
   

Matthias Shoeaerts Man Belgare 
   

Del 5  
Exit Through the 
Giftshop 2010 Banksy Man Engelsman 

   
Thierry Guetta Man Fransman 

   

Del 5  Parada 2011 Srđan Dragojević Man Serb 
   

Nikola Kojo Man Serb Miloš Samolov Man Serb 

Del 5  Hable con ella 2002 Pedro Almodóvar Man Spanjor 
   

Javier Cámara Man Spanjor Dario Grandinetti Man Argentinare 

Del 5  Fack Ju Göhte 2012 Bora Dagtekin Man Tysk-turkisk 
   

Elyas M'Barek Man 
Tysk-tunisisk-
österikisk 

   

Del 5  Some Like it Hot 1959 Billy Wilder Man 
Österriks-
amerikansk 

   
Tony Curtis Man Amerikan Jack Lemmon Man Amerikan 

Del 6 
Dokumentär Best in Show 2000 Christopher Guest Man 

Brittisk-
amerikansk 

   
Eugene Levy Man Kanadensare Catherine O'Hara Kvinna Kanadensare 
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Film 

Del 6  The Spirit of '45 2013 Ken Loach Man Engelsman 
   

UH UH UH 
   

Del 6  
A Boatload of Wild 
Irishmen 2010 Mac Dara Ó Curraidhín Man Irländare 

   
Robert J Flaherty Man Amerikan 

   

Del 6  
Mannen med 
filmkameran 1929 Dziga Vertov Man Ryss 

   
UH UH UH 

   

Del 6  

Vägen hem: En film 
om synden, skulden 
och skotten i 
Knutby 2009 Karin Swärd Kvinna Svensk 

   
Liv Mjönes Kvinna Svensk Emil Almén Man Svensk 

Del 6  En Djungelsaga 1957 Arne Sucksdorff Man Svensk 
   

Chendru Man Indier 
   

Del 6  
Dom kallar oss 
mods 1968 Stefan Jarl Man Svensk 

   
Kenneth Gustafsson Man Svensk Gustav Svensson Man Svensk 

Del 6  Viljans Triumf 1935 Leni Riefenstahl Kvinna Tysk 
   

UH UH UH 
   Del 7 

Världsfilmens 
villkor Wild Tales 2014 Damián Szifron Man Argentinare 

   
UH UH UH 

   

Del 7  Antonio das Mortes 1960 Glauber Rocha Man Brasilianare 
   

Maurício do Valle Man Brasilianare 
   

Del 7  
Diarios de 
Motocicleta 2004 Walter Salles Man Brasilianare 

   
Gael García Bernal Man Mexikanare 

   

Del 7  3 Idiots 2009 Rajkumar Hirani Man Indier 
   

Aamir Khan Man Indier 
   

Del 7  
At Five in the 
Afternoon 2003 Samira Makhmalbaf Kvinna Iranier 

   
Agheleh Rezaie Kvinna Iranier 

   

Del 7  East is East 1999 Damien O'Donnell Man Irländare 
   

Om Puri Man Indier 
   

Del 7  
Woman in the 
Dunes 1964 Hiroshi Teshigahara Man Japan 

   
Eiji Okada Man Japan 

   

Del 7  The Missing Picture 2013 Rithy Panh Man Kambodjan 
   

UH UH UH 
   

Del 7  Efterskalv 2010 Feng Xiaogang Man Kines 
   

Zhang Jingchu Kvinna Kines 
   

Del 7  Borom Sarret 1963 Ousmane Sembene Man Senegales 
   

Ly Abdoulay Man IT 
   Del 8 

Filmhistorisk 
fördjupningskurs 

Flamman och 
Citronen 2008 Ole Kristian Madsen Man Dansk 

   
Thure Lindhardt Man Dansk Mads Mikkelsen Man Dansk 

Del 8  Krönikan 2004 Charlotte Sieling Kvinna Dansk 
   

Anne Louise Hassing Kvinna Dansk 
   

Del 8  
The Gathering 
Storm 2002 Richard Loncraine Man Engelsman 

   
Albert Finney Man Engelsman 

   

Del 8  Rome 2005 Michael Apted Man Engelsman 
Mikael 
Salomon Man Dansk Kevin McKidd Man Engelsman 

   

Del 8  Peaky Blinders 2013 Otto Bathurst Man Engelsman 
   

Cillian Murphy Man Irländare 
   

Del 8  
Our Friends in the 
North 1996 Pedr James Man Engelsman 

   
Christopher Eccleston Man Engelsman 

   

Del 8  Into the Storm 2009 Thaddeus O'Sullivan Man Irländare 
   

Brendan Gleeson Man Irländare 
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Del 8  Ida 2013 Pawel Pawlikovski Man Polack 
   

Agata 
Trzebuchowska Kvinna Polack 

   

Del 8  Utvandrarna 1969 Jan Troell Man Svensk 
   

Max von Sydow Man Svensk Liv Ullman Kvinna Svensk 
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Bilaga 2: Data insamlad från filmtexter till Filmvetenskap I och Filmvetenskap II för HT17-VT18: 
Stockholms universitet  
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Delkurs  Filmens namn Utgivningsår Regissör 1  
Könsidentitet 
Regissör 1  

Nationalitet 
Regissör 1  Regissör 2  

Könsidentitet 
Regissör 2  

Nationalitet 
Regissör 2  Huvudperson 1  

Könsidentitet 
Huvudperson 1  

Nationalitet 
Huvudperson 1 Huvudperson 2  

Könsidentitet 
Huvudperson 2  

Nationalitet 
Huvudperson 2  

Del 1 Introduktion till 
filmvetenskapliga studier 

Days of Being 
Wild 1991 Wong Kar-Wai Man Kines 

   
Leslie Cheung Man Kines 

   

Del 1  The Connection 1961 Shirley Clarke Kvinna Amerikan 
   

Warren Finnerty Man Amerikan William Redfield Man Amerikan 

Del 1  Vagabond 1985 Agnes Varda Kvinna Belgare 
   

Sandrine Bonnaire Kvinna Fransman 
   

Del 1  Sound of Noise 2010 Ola Simonsson Man Svensk 

Johannes 
Stjärne 
Nilsson Man Svensk Sanna Persson Kvinna Svensk Bengt Nilsson Man Svensk 

Del 1  
Kineflickans 
hämnd 1933 Frank Capra Man 

Italiensk-
amerikansk 

   
Barbara Stanwyck Kvinna Amerikan 

   

Del 1  

Superstar: The 
Karen Carpenter 
Story 1987 Todd Haynes Man Amerikan 

   
UH UH UH 

   

Del 1  Dyke Hard 2014 Bitte Andersson Kvinna Svensk 
   

Lina Kurttilla Kvinna Svensk 
   

Del 1  
Sista graven i 
Dimbaza 1973 

Nelson "Nana" 
Mahomo Man Sydafrikan 

   
UH UH UH 

   

Del 1  
Hundra barn 
väntar på ett tåg 1988 Ignacio Agüero Man Chilenare 

   
Alicia Vega Kvinna Chilenare 

   

Del 1  Tusenskönorna 1966 Věra Chytilová Kvinna Tjeck 
   

Jitka Cerhová Kvinna Tjeck Ivana Karbanová Kvinna Tjeck 

Del 1  Terassen 1962 Chris Marker Man Fransman 
   

Davos Hanich Man Fransman 
   

Del 1  
The Heart of the 
World 2000 Guy Maddin Man Kanadensare 

   
Leslie Bais Kvinna Kanadensare 

   
Del 2 Filmhistorisk 
översiktskurs 1 

Sieurins franska 
bilder 1900 

Emil Sieurin 
(klippning) Man Svensk Alice Guy Kvinna Fransk-amerikan UH UH UH 

   

Del 2  
A Corner in 
Wheat 1909 D.W. Griffith Man Amerikan 

   
Frank Powell Man Kanadensare James Kirkwood Man Amerikan 

Del 2  Forgotten Silver 1995 Peter Jackson Man Nya Zeeländare Costa Botes Man Nya Zeeländare Peter Jackson Man Nya Zeeländare Costa Botes Man Nya Zeeländare 

Del 2  The Cheat 1915 Cecil B. DeMille Man Amerikan 
   

Fannie Ward Kvinna Amerikan 
   

Del 2  Sherlock Jr. 1924 Buster Keaton Man Amerikan 
   

Buster Keaton Man Amerikan 
   

Del 2  Körkarlen 1920 Victor Sjöström Man Svensk 
   

Victor Sjöström Man Svensk 
   

Del 2  Coeur Fidèle 1923 Jean Epstein Man Fransman 
   

Gina Manés Kvinna Fransman 
   

Del 2  
Das Cabinet des 
Dr. Caligari 1919 Robert Wiene Man Tysk 

   
Werner Krauss Man Tysk Friedrich Feher Man Österrikare 

Del 2  Aschenputtel 1922 Lotte Reiniger Kvinna Tysk 
   

UH UH UH 
   

Del 2  Oktjabr 1928 S.M. Eisenstein Man Ryss/Sovjet 
   

UH UH UH 
   

Del 2  
Sunrise - A Song 
of Two Humans 1927 F. W. Murnau Man Tysk 

   
George O'Brien Man Amerikan Janet Gaynor Kvinna Amerikan 

Del 2  
La Coquille et le 
Clergyman 1928 Germaine Dulac Kvinna Fransman 

   
Alex Allin Man Fransman Genica Athanasiou Kvinna Rumänsk-fransk 

Del 2  
Un Chien 
Andalou 1929 Luis Bunuel Man Spanjor 

   
UH UH UH 

   



! 44 

Del 2  
Chevolek s kino-
apparatum 1929 Dziga Vertov Man Ryss/Sovjet 

   
UH UH UH 

   

Del 2  Hallelujah! 1929 King Vidor Man Amerikan 
   

Daniel L. Hayes Man Amerikan Nina Mae Kinney Kvinna Amerikan 

Del 3 Filmhistorisk 
översiktskurs 2 

Dance, Girl, 
Dance 1940 Dorothy Arzner Kvinna Amerikan 

   
Maureen O'Hara Kvinna 

Irländsk-
amerikansk Lucille Ball Kvinna Amerikan 

Del 3  Tokyo Monogatari 1953 Yasujiro Ozu Man Japan 
   

Chishu Ryu Man Japan 
Chieko 
Higashiyama Kvinna Japan 

Del 3  Le jour se lève 1939 Marcel Carné Man Fransman 
   

Jean Gabin Man Fransman 
   

Del 3  A propos de Nice 1930 Jean Vigo Man Fransman 
   

UH UH UH 
   

Del 3  Night Mail 1936 Harry Watt Man Engelsman Basil Wright Man Engelsman UH UH UH 
   

Del 3  The City 1939 
Williard Van 
Dyke Man Amerikan Ralph Steiner Man Amerikan UH UH UH 

   

Del 3  
Meshes of the 
Afternoon 1943 Maya Deren Kvinna 

Ukrainsk-
amerikansk 

Alexander 
Hammid Man 

Tjeckisk-
amerikansk Maya Deren Kvinna 

Unkrainsk-
amerikansk 

   

Del 3  The Wonder Ring 1955 Stan Brakhage Man Amerikan 
   

UH UH UH 
   

Del 3  
Hitchcock 
Presents 1955 Alfred Hitchcock Man Engelsman 

   
UH UH UH 

   

Del 3  Mildred Pierce 1945 Michael Curitz Man 
Ungersk-
amerikansk 

   
Joan Crawford Kvinna Amerikan 

   

Del 3 Ladri di Biciclette 1948 Vittori De Sica Man Italienare 
   

Lamberto 
Maggiorani Man Italienare 

   

Del 3  Gertrud 1964 Carl Th. Dreyer Man Dansk 
   

Nina Pens Rode Kvinna Dansk Bendt Rothe Man Dansk 

Del 3  Awaara 1951 Raj Kapoor Man Indier 
   

Raj Kapoor Man Indier 
   

Del 3  
Au Hasard 
Balthazar 1966 Robert Bresson Man Fransman 

   
Anne Wiazemsky Kvinna Fransman 

   

Del 3  Du côté de la côte 1958 Agnes Varda Kvinna Belgare 
   

UH UH UH 
   

Del 3  Vivre sa vie 1962 Jean-Luc Godard Man Fransman 
   

Anna Karina Kvinna Dansk-fransk 
   

Del 4 Filmhistorisk 
översiktskurs 3 Tout va bien 1972 Jean-Luc Godard Man Fransman 

Jean-Pierre 
Gorin Man Fransman Jane Fonda Kvinna Amerikan Yves Montand Man Italiensk-fransk 

Del 4  Flickorna 1968 Mai Zetterling Kvinna Svensk 
   

Bibi Andersson Kvinna Svensk Harriet Andersson Kvinna Svensk 

Del 4  The Graduate 1967 Mike Nichols Man Amerikan 
   

Anne Bancroft Kvinna Amerikan Dustin Hoffman Man Amerikan 

Del 4  
Monsoon 
Wedding 2001 Mira Nair Kvinna 

Indisk-
amerikansk 

   
Naseeruddin Shah Man Indier Lillete Dubey Kvinna Indier 

Del 4  Red sorghum 1987 Zhang Yimou Man Kines 
   

Gong Li Kvinna 
Singaporean-
kines 

   

Del 4  Die Hard 1988 John McTiernan Man Amerikan 
   

Bruce Willis Man Amerikan 
   

Del 4  Dayereh 2000 Jafar Panahi Man Iranier 
   

Nargess 
Mamisadeh Kvinna Iranier 

   

Del 4  Le fils 2002 
Jean-Pierre 
Dardenne Man Belgare Luc Dardenne Man Belgare Olivier Gourmet Man Belgare 
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Del 4  Life in a Day 2011 
Kevin 
Macdonald Man Engelsman 

   
UH UH UH 

   
Del 5 Film- och mediestudier - 
en teoretisk orientering Waltz with Bashir 2008 Ari Folman Man Israelit 

   
Ari Folman Man Israelit 

   

Del 5  Rear Window 1954 Alfred Hitchcock Man Engelsman 
   

James Stewart Man Amerikan Grace Kelly Kvinna Amerikan 

Del 5  Videodrome 1983 
David 
Cronenberg Man Kanadensare 

   
James Woods Man Amerikan Sonja Smits Kvinna Amerikan 

Del 5  
Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde 1931 

Rouben 
Mamoulian Man 

Armenisk-
amerikansk 

   
Fredric March Man Amerikan 

   
Del 5  
 Sinister 2012 Scott Derrickson Man Amerikan 

   
Ethan Hawke Man Amerikan 

   

Del 5  
Les glaneurs et la 
glaneuse 2000 Agnes Varda Kvinna Belgare 

   
Agnes Varda Kvinna Belgare 

   

Del 5  
Arbeiter verlassen 
die Fabrik 1995 Harun Farocki Man Tysk 

   
UH UH UH 

   

Del 5  Schnittstelle 1995 Harun Farocki Man Tysk 
   

UH UH UH 
   

Del 6 Television: Media history 
and popular culture 

Honeymooners 
"Tv or not TV" 1955 Frank Satenstein Man Amerikan 

   
Jackie Gleason Man Amerikan Audrey Meadows Kvinna Amerikan 

Del 6  Marty 1953 Delbert Mann Man Amerikan 
   

Rod Steiger Man Amerikan 
   

Del 6  Viggen Viggo 1955 Bertil Danielsson Man Svensk 
   

UH UH UH 
   

Del 6  
30 Rock "Live 
from Studio 6H 2012 

Beth McCarthy-
Miller Kvinna Amerikan 

   
Alec Baldwin Man Amerikan Tina Fey Kvinna Amerikan 

Del 6  Person of Intereest 2011 David Semel Man Amerikan 
   

Jim Caviezel Man Amerikan 
Taraji Penda 
Henson Kvinna Amerikan 

Del 6  

Parks and 
Recreation: "Time 
Capsule" 2011 Michael Schur Man Amerikan 

   
Amy Poehler Kvinna Amerikan 

   

Del 6  Be'Tipul s2e2 2008 Sivan Arbel Kvinna Israelit 
   

Assi Dayan Man Israelit 
   

Del 6  Legion 2017 Noah Hawley Man Amerikan 
   

Dan Stevens Man Engelsman 
   

Del 6  Black Mirror s1e2 2011 Euros Lyn Man Engelsman 
   

Daniel Kaluuya Man Engelsman 
   

Del 6  Bron 2011 Charlotte Sieling Kvinna Dansk 
   

Sofia Helin Kvinna Svensk Kim Bodnia Man Dansk 

Del 6  24 s4e1-2 2005 Jon Cassar Man Maltes 
   

Kiefer Sutherland Man Engelsman 
   

Del 7 Kulturstudier och rörliga 
bilder Be Kind Rewind 2008 Michel Gondry Man Fransman 

   
Jack Black Man Amerikan Yasiin Bey Man Amerikan 

Del 7  Chocolat 1988 Claire Denis Kvinna Fransman 
   

Isaach de Bankolé Man Elfenbenskustare Giulia Boschi Kvinna Italienare 

Del 7  Boyz N the Hood 1991 John Singleton Man Amerikan 
   

Cuba Gooding Jr. Man Amerikan O'Shea Jackson sr. Man Amerikan 

Del 7  De Bedragna 1972 Tewfik Saleh Man Egyptier 
   

Mohamed Kheir-
Halouani Man IT 

   
Del 7  Åter till södern 1988 Fernando Solanas Man Argentinare 

   
Miguel Ángel Solá Man Argentinare 

   
Del 7  Orlando 1992 Sally Potter Kvinna Engelsman 

   
Tilda Swinton Kvinna Engelsman 
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Del 7  Bröllopsfesten 1993 Ang Lee Man 
Taiwanes-
amerikan 

   
Winston Chao Man Taiwanes 

   

Del 7  District 9 2009 Neill Blomkamp Man Sydafrikan 
   

Sharlto Copley Man Sydafrikan 
   

Del 8 Etnografisk film och 
representation 

Tini-Kling: 
Drömresan till 
fjärran östern 1951 

Lennart 
Ehrenborg Man Svensk 

   
UH UH UH 

   

Del 8  
Embrace of the 
Serpent 2015 Ciro Guerra Man Colombian 

   
Nilbio Torres Man IT 

   

Del 8  Sameblod 2016 Amanda Kernell Kvinna Svensk 
   

Lene Cecilia 
Sparrok Kvinna Norsk 

   

Del 8  
Inughuit - folket 
vid jordens navel 1985 Staffan Julén Man Svensk Ylva Julén Kvinna Svensk UH UH UH 

   
Del 8  Atanarjuat 2001 Zacharias Kunuk Man Kanadensare 

   
Natar Ungalaaq Man Kanadensare 

   
Del 8  Broken Arrow 1950 Delmer Daves Man Amerikan 

   
James Stewart Man Amerikan 

   

Del 8  Dead Man 1995 Jim Jarmusch Man Amerikan 
   

Johnny Depp Man Amerikan 
   

Del 8  More than a Word 2017 Kenn Little Man Amerikan John Little Man Amerikan UH UH UH 
   

Del 8  Whale Rider 2002 Niki Karo Kvinna Nya Zeeländare 
   

Keisha Castle 
Hughes Kvinna Nya Zeeländare 

   

Del 8  
Nanook of the 
North 1922 

Robert J. 
Flaherty Man Amerikan 

   
Allakariallak Man Kanadensare 

    
 

 


