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 EN FRAMTID FÖR AMBITIÖSA FILMSKAPARE 

En viktig sak att komma ihåg är faktiskt att alla internationella, stora skådisar och 

regissörer har börjat någonstans. Även Ridley Scott, Peter Jackson och David Fin-

cher har gjort det. Oftast blir Hollywoodkonceptet med hög budget, dyra skådisar 

och produktionskostnader alldeles för lätt att genomskåda. Konceptet har blivit på 

senare tid en mall. En mall som har tappat kvalitet, trots att det lockar publik. Och 

det är just där independentfilmer kommer in. 

 

När nya, unga regissörer försöker hitta något att arbete kanske det blir att de jobbar hos en 

etablerad regissör istället för att gå sin egen väg. Damien Chazelle, regissören till den tre-

faldigt Oscars belönade musikdrama med bland annat Miles Teller och J. K Simmons i 

huvudrollerna, baserade långfilmen på en kortfilm på låg budget med samma manus. Det 

var det som fick ett av filmbolagen att ge grönt ljus till finansiering. George Lucas, skap-

aren av Star Wars, tog bland annat banklån för att finansiera de två första filmproduktionen 

av Episod IV och V. 

På senare år, har det märkts att det återkommer ofta. Många av filmer som produceras riktas 

till den större publiken. Men det är ändå independentfilmerna som många gånger har den 

rätta känslan. Det är oftast låg budgetsfilmerna som känns autentiskt, även om de större 

produktionerna lyckas bättre i Box Office. Tråkigt nog är de pengarna, som är huvudmålet 

i Hollywood och det brukar avspeglas i filmerna. 

De små independentfilmerna, där många aspirerande filmskapare som vill uppnå en stor 

dröm, har börjat växa allt mer och tar större plats. För publiken ser det som någonting nytt 

och fräscht. Det är en ny infallsvinkel vilket kan ge en utveckling mot ett annat håll. 

Oftast är det de aspirerande filmregissörerna som kan samla några vänner med en låg bud-

get, ett stöd från ett företag och med ett manus som ändå kvalitet. Hollywood kommer att 

dominera framöver men publiken kommer att hitta vägar till nyskapande filmer via sociala 

medier, Youtube, skolprojekt eller via filmfestivaler. 

Framtiden för dessa aspirerande filmskapare verkar ljus när de etablerade regissörerna bör-

jar vara i hög ålder vid det här laget. Framtiden för dessa filmskapare kommer ha det tufft 

att kunna nå ut till en större publik men det gäller att ta det första steget. Sedan gäller det 

ju att kunna hitta en egen personlig stil. Quentin Tarantino har gjort, så kan även säkert 

även alla andra som har en dröm att uppfylla. Det gäller bara att ta steget. 

https://mackansfilm.wordpress.com/2015/07/21/kronika-en-framtid-for-ambitiosa-filmskapare/
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DAGS ATT VAKNA, HOLLYWOOD! 

 

Det är väl knappast någon nyhet om att Hollywood har brist på idéer med och nytt 

koncept. Det är remakes, reboots och prequel och sequels ofta den senaste tiden. För 

de som inte är insatt i detta så betyder remakes – en films berättelse görs om med 

samma berättelse men nya infallsvinklar. Reboots är när en franchise startar om på 

nytt, ett exempel är George Miller som nu har rebootad Mad Max trilogin.  

 

I år kom en fjärde film i samma serie och med Tom Hardy i huvudrollen. Prequels behand-

lar någonting som hände innan originalfilmerna, ett exempel är George Lucas – Star Wars 

filmer 1999 och framåt. Sequel är helt enkelt uppföljare och det är väl den mest vanligaste. 

Eller så gör man som Marvel och DC Comics och släpper minst tio filmer inom varsitt 

universum fem år framåt oc vilket betyder att det blir ungefär 2 filmer per år. Fansen till 

dessa serietidningsföretag är givetvis också lyckliga att dessa företag gör filmer angående 

ungefär en film per karaktär. 

Tiden som Hollywood hade då det var glamoröst att vara filmskådespelare eller regissör är 

nog över, tråkigt nog. Och då menar jag Hitchcock, Chaplin och Kubrick. Det unika i fil-

merna är nog slut. Det har inte varit lika välgjorda filmer sedan 1990-talet. Det kan finnas 

enstaka filmer som tilltalar en mindre grupp men ingenting mer. Den rätta känslan som 

finns i dagens filmer avsaknads helt. Det är tråkigt när det finns så mycket kreativitet och 

kärlek till branschen i världen. 

Det är dags för Hollywood och producenterna att vakna upp och inse att materialet inte är 

lika bra som det en gång har varit. TV-serierna har börjat tilltalat en större publik och det 

blir allt mer varianter på just TV-serier. Det har blivit en slags trend med mini-serier eller 

antologier. Mest kanske för att det är någonting nytt hos vissa tittare och det skapar ett 

intresse. Andra producenter skapar andras utländska seriers version till sin egen alternativt 

för att tilltala ett hannat språktalande land. Mest spännande är trenden med Antologier där 

karaktärerna och skådespelarna bytts ut för varje säsong. Som True Detective. Nej, Holly-

wood har inte blivit bättre. 

Frågan är – När kommer nästa guldfärgade tid för Hollywood och de internationella regis-

sörerna och skådespelarna? 

  

https://mackansfilm.wordpress.com/2015/07/21/kronika-dags-att-vakna-hollywood/
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EN REFLEKTION AV INTERNATIONELLA FILMSKAPARE 

OCH DERAS VERK 

 

När man går in i biosalongen, sätter sig ner i biostolen och ser logotyperna dyka upp 

en efter en, byggs starka förväntningar upp. I dagens läge så innebär att man som 

publik kategoriserar kända regissörer, vilket gör att dessa filmskapare mönstras som 

genre-regissörer.  

 

Alejandro González Iñárritu, är kanske för många väldigt okänd regissör. Den mexikanske 

regissören fick ett tydligt genombrott när han och hans filmcrew vann de mest betydande 

Oscars under årets gala, för sin film Birdman, som var en film undermedvetet baserad på Mi-

chael Keatons karriär och liv. 

Angelina Jolie har tills nu egentligen varit en av dem mest glamourösa skådespelerskor i Hol-

lywood. Om hon kan agera på ett konstnärligt sätt är en helt annan fråga, för nu har hon gått 

till registolen och har börjat ge direktiv bland annat mot sin man Brad Pitt, hennes senaste film 

kommer i höst och heter By the Sea. Hon kan vara en av de som når ut och bryter trenden i 

filmbranschen. 

Han har gjort ett par filmer som egentligen baserad på psyket. Det är där Christopher Nolans 

filmer kan placeras om man är tvungen att fackfördela hans filmer. Det är mycket psykiatriska 

metoder och psyke som ifrågasätts på ett visuellt plan och en bra story. Är det en fristående 

film av Christopher Nolan som går på bio, så nog fler än jag häpen av många av WTF-moment 

som han bjöd på. Han följer ett tydligt mönster i sina filmer och det kan man ta del av som i 

Inception och Interstellar som genre-mässigt påminner om varandra. 

Ska man nämna någon som tilltalar den yngre publiken och kanske har längre framåt i tiden 

än många av de mest erfarna regissörerna, så är det David Fincher som har inte alltid lyckats. 

Inte för mig. Se7en är ett strukturerat mästerverk och genialiskt hantverk även om den har sina 

brister. För mig är han den som kan göra snygga, bra draman. Däribland The Social Network 

och Benjamin Buttons Otroliga Liv. 

George Lucas, den som skapade Star Wars under 1970-talet och skapade en epidemi av både 

original, prequel och Sequel, är nog en av de mest inflytelserikaste personerna som finns när 

det kommer till film. Hans verk har gjort en stor påverkan på många och det han gjorde då på 

1970-talet kommer vi ha dra nytta av även om trettio år. 

https://mackansfilm.wordpress.com/2015/10/11/kronika-en-reflektion-av-internationella-filmskapare-och-deras-verk/
https://mackansfilm.wordpress.com/2015/10/11/kronika-en-reflektion-av-internationella-filmskapare-och-deras-verk/
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George Miller, han skapade en trilogi med Mel Gibson om en apokalyptisk värld med en ka-

raktär som kallades Mad Max. Nu, det här året skapar han en fjärde film med samma karaktär 

och värld, med undantaget om en ny karaktär. Det återstår att se hur länge det dröjer innan 

Mad Max: The Wastelands dyker upp, med Tom Hardy i huvudrollen. 

Det är nog enklare när det kommer till James Cameron, som har förhållit sig mycket till Sci-

ence-Fiction och dess värld som Terminator och Avatar.  Han är en Sci-Fi regissör och det 

märks även om han kom väldigt långt med den romantiska drama filmen Titanic. 

Kathryn Bigelow, en av Hollywoods främsta filmregissörer när det gäller energirika och dra-

matiska berättelser under en viss period när det vid krig. Hon lyckades väldigt bra med The 

Hurt Locker, där spänningen byggdes upp sakta scen för scen för att uppnå det klimax man i 

slutet ser. 

En annan personlig favorit är Martin Scorsese som har valt att göra ett varierat utbud men ofta 

är det med gangsterdrama eller någonting med våld. Han, Robert De Niro och Leonardo Di-

Caprio har gjort filmer som inte bara inspirerat världen utan förändrat den amerikanska och 

den internationella filmindustrin, såsom Taxi Driver och Tjuren från Bronx. Trots sin höga ålder 

så håller han fortfarande kvalité och är nog en av  Hollywoods främste filmskapare. En av de 

bättre filmer som han har gjort med Leonardo DiCaprio, enligt min åsikt, är Shutter Island och 

The Wolf of Wall Street, där manuset är en av de starka faktorerna. 

Peter Jackson, mannen som satte den Nya Zeeland på kartan. Regissören bakom det visuella 

mästerverket Sagan om Ringen-trilogin, King Kong och Hobbit-trilogin. Peter är nog en av de 

nämnda regissörer, som faktiskt bjuder in publiken och fansen till sin värld. Han tar fansen 

med på dokumentärer, där han förklarar under processen av filmens skapande. Det som för-

bryllar mig mest är att Peter hinner aldrig. 

Vad är det han gör som att han inte hinner vara med under filmens process? Hans team var 

inte så glada när han lade till fler och fler effekter under sista timmarna under post-produkt-

ionen av Sagan om Ringen: Konungens Återkomst. Han och Scorsese har gjort lika långa filmer i 

speltid så vad är problemet? 

Quentin Tarantino har revolutionerat dessa inspirerande filmskapare för han har motsatt sig 

den vanliga filmtekniken. Han har hittat nya vägar in till publiken med kontroversiella filmer 

men med ett tydligt budskap och här besitter han den bästa kraften att kunna påverka manus, 

för han skriver och regisserar själv vilket har lett till filmer som Reservoir Dogs, Pulp Fiction och 

Django Unchained. Han kan tolkas som att han följer sina egna vägar och egna drömmar för 

hans filmer är så pass bra och unika att det tilltalar en helt annan målgrupp och det fungerar. 
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Ridley Scott har haft väldigt svårt att nå ut och komma igen till toppen. Vad hände egentligen 

med honom, visst han är snart åttio år men det han gör fungerar inte.  

När kommer han att gå i pension och kommer han göra det? Han har många mästerverk i 

bakgrunden som Blade Runner, Alien och Gladiator men hans senaste års verk är långt ifrån den 

kvalité som vi är vana att se honom. Han är en av mina favoriter när det kommer till regissörer, 

däribland Alien och Gladiator. 

Steven Spielberg har gjort många varierande verk men de abnorma elementen har alltid funnits 

där, i alla fall i överlag. Hans kända verk som Indiana Jones, Jurassic Park och Hajen är några som 

har påverkat vår kultur och hur vi upplever det kinematografiska. För mig kommer Spielberg 

vara den som gjorde realistiska krigsdraman som Schindlers List och Saving Private Ryan. Han är 

även den som har gjort många äventyrsfilmer som Indiana Jones, E.T och A.I Artificial Intelligence. 

Hans filmer återkommer oftast i genrer som drama, krig och äventyr. Visserligen kan Hajen 

och Jurassic Park betraktas som skräck men det är tillräckligt mycket äventyrskänsla i dessa 

filmer så skräckkänslan är inte total. 

Han kanske är väldigt excentrisk när det kommer till hans metoder av att skapa film, men det 

var trots Tim som satte tonen på hur den moderna tolkningen av Batman skulle se ut.. Det var 

nog honom som många ungdomar och vuxna kan relatera till när det kommer till Batman och 

Jokern som karaktär. Och det var nog Tim Burton som fick Christopher Nolan att steget 

längre när det kommer till Bruce Wayne och hans alter ego. 

Nu när jag har räknat upp fjorton aktuella regissörer, däribland många personliga favoriter 

som Martin Scorsese, Spielberg, Ridley Scott och Christopher Nolan, så återkommer den stän-

diga frågan hos mig som jag ännu inte har något svar på. Dessa regissörer kommer att fortsätta 

att massproducera mediokra filmer som publiken köper och tror på. Men om trettio år, då de 

veteranerna är död och yngsta regissörerna har uppnått pensionsålder eller mer, vem är det då 

som kommer att kliva fram i rampljuset och ta plats? 

Det hade varit intressant med någon utanför Hollywoodmallens där det upprepas samma skit-

filmer, år efter år och som Oscarsgalan lätt köper och belönar. När kommer till de kvinnliga 

regissörerna, den yngre skalan av aspirerande filmskapare att kliva fram för förebilder finns 

det gott om. Hur skulle jämställdheten i filmerna se ut om hälften av ovan nämnda var av det 

andra könet? 
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FALSKA FÖREBILDER, KORRUPTION OCH PROPAGANDA 

Sedan början av filmens historia och därefter blev aktuellt med skådisar som blev det 

normala folkets förebilder. Det har alltid varit någon slags exklusivitet när det kommer 

till dessa filmskapare. Att det är deras ord som gäller mest för journalister som publi-

cerar artiklar för att få dessa läsare till sina webbtidningar men för mig borde man låta 

skådespelarna tala. Efter att årets Oscarsgala är utnämnd till en av de vitaste prisut-

delningar, med bara ljusfärgade skådespelare bland de nominerade så spelar sådana 

här saker roll. 

 

Det ger en upphov till en konflikt mellan de som är kränkta och de som faktiskt är nominerad. 

Många filmer som visades under föregående har inte ens samma kvalitet som vita skådespe-

larnas filmer men däremot kunde vissa av skådespelarna ändå fått en nominering, för sina 

insatser. Det blev trots allt et platt fall baserad på förra årets gala och det verkar vara ännu mer 

kontroversiellt i år med tanke på åsikter och rykten som har cirkulerat runt i USA och Holly-

woodområdet i L.A. Men om skådespelarna såsom Spike Lee eller Will Smith protesterar till-

sammans med sin fru, mot Oscarsgalan genom att inte att närvara där. Vilken typ av karaktär 

vill dessa kändisar förmedla till resten av världen. Ska alla världens vita skådespelare göra lika-

dant om det blir motsatsen nästa år? Men det kommer aldrig att ske, den här demonstrationen 

som alla svarta skådespelare och filmskapare gör, tjänar ingen på i längden. 

    Det är dags att inse det. Det är första gången man bojkottar med ett gemensamt mål, ett 

tydligt mål med tanke på att juryn till prisutdelningen i större drag bara består av vita, äldre 

män som påstås kunna film. Men vad ger det för signalerna till omvärlden om de svarta boj-

kottar och ignorerar galan? Om det inte finns en film med den rätta skådespelaren nominerad 

inom rätt kategori eller rätt roll, ska den skådespelaren också kunna bojkotta eller att en kvinn-

lig regissör alternativt producent aldrig blir nominerad. 

   Hade en svart skådespelare såsom Samuel L. Jackson blivit nominerad för The Hateful Eight, 

hade de gruppen av svarta skådespelare i så fall gått ihop? Bara för att man har en annan 

hudfärg, etnicitet eller annat kön och inte blivit nominerad, hur ska den personen tolka det. 

Asiaterna har inte heller blivit nominerade? Trots att det ligger mycket pengar i den här galan 

och det är mycket propaganda likt, så är det ändå deras insatser som ska belönas inte efter 

hudfärg. Lupita Nyongo vann för tre år sedan för sin insats i 12 Years A Slave¸ vilket tyder 

också på att galan inte heller är utesluten rasistisk. 

https://mackansfilm.wordpress.com/2016/01/26/kronika-falska-forebilder-korruption-och-propaganda/


 KRÖNIKOR 
 
 MARCUS STRÖM 
 

9 
 

   Jag kommer inte försvara galan, inte ett jävla dugg. Visserligen är det synd att en sådan 

prestige gala ska göra på det här sättet och ge dessa signaler, det är för jävligt men däremot är 

det deras insatser som belönas. Det är korrupt gala och att det är andra gången som det inträf-

far skickar mixade budskap speciellt av eliten av skådespelarna. 

  Att det alltid har varit en viss orättvisa när det kommer Oscarsgalan är det inget snack om. 

Det har i så fall varit att fel skådespelare inte har fått en nominering för en värdig insats eller 

att en nominerad skådespelare inte vunnit. För om man går till Oscarsgalan nominerad så är 

det antigen en fjärdedel eller en femtedel chans att man vinner. Det finns alltid tre eller fyra 

förlorare samma kväll som en vinner. Och mot mörkhyade personer, som alltid varit en mi-

noritet på dessa galor, har dessvärre mindre chans att vinna om det då inte är väldigt många 

svarta nominerade samma år. Att en minoritet yrkespersoner med en annan hudfärg proteste-

rar för att de inte bli nominerad kan på papperet kännas patetiskt och löjligt men bojkottning-

arna har även lett till att den här akademin har agerat och det har gett ett resultat men om det 

även börjar gälla i år eller för nästa år återstår dock att se. 

   Även om det blir motsägelsefullt måste jag ändå säga att filmer med konspirationsteorier där 

propagandan är förverkligad i någon slags teori eller någon konfrontation, så skapar det in-

tresse. Det är även en av orsakerna till att Arkiv X har återkommit och tagit sig tillbaka till TV 

världen och förgyllt vardagen för fansen globalt. För konspirationsteorierna om att staten eller 

the Goverment bidrar med en propaganda, hänvisar till en modern värld där mänga kan anses 

korrupta och falska. Det som är mer intressant och kanske ännu mer skrämmande är att visa 

av dessa påståenden är sanna, det finns berättelser om korruption och falskspel där de falska 

avslöjas och exponeras för en global publik och sådant skapar intressant rubriker. Konspirat-

ionsteorierna blir förverkliga och de korrupta avslöjas oftast på ett väldigt avklädd sätt, och då 

med hänvisning till succén Making a Murderer (2015). De kvinnliga filmmakarna gjorde rätt här. 

Det finns en berättelse att ta fram och exponera och förankra. De gjorde dem under tio år tid 

och med sju hundra timmars material som ar blivit klippt ner till endast en timmes avsnitt på 

Netflix. 

    Eftersom korruptionen i filmens värld avspeglas oftast från den Nordamerikanska sidan 

kan det vara svårt att uppfatta hur man har tagit fram det i Europa och trots att den typen av 

film och den typen av berättelse framhävs den mindre än de mångmiljoners produktioner som 

skapas på andra sidan atlanten. Det kanske dock baseras på att den amerikanska politiska sidan 

är mer hemlighetsfull och försöker dölja det bättre än Europas ledande och på så sätt blir det 

svårare att producera hög kvalitetsmässiga filmer. Det hade varit mer intressant att se fler BBC 

produktioner och dokumentärer där de kan skildra verkligheten av den här sidan av Atlanten. 

http://mackansfilm.com/2016/01/07/making-a-murderer/
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Det finns dock många välgjorda dokumentärer och spelfilmer som har producerats och skapat 

rubriker men i och med det finns ingen större majoritet med europeiska internationella skåde-

spelare än vad det finns på den amerikanska marknaden, så blir det svårare att förbi den ame-

rikanska guldgruvan som ständigt år efter år producerar filmer. Ibland fungerar dessa filmer 

som sandkorn i sanden, ibland hittar man några men när våg massan har sköljt bort finns det 

inte så många att välja mellan.  För om det inte var sant med korruptionen och propaganda 

som finns i de länder avspeglas i filmen, eller den falska förebilden som de internationella 

skådespelarna förmedlar genom att behandla varandra illa och motarbeta varandra samt vara 

irrelevanta mot varandra? 

    Frågan som återstår då – Vem tjänar på att vara korrupt, sprida propaganda eller förmedla en falsk 

förebild då det ändå kommer att skrivas om det någon gång? 
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SVENSK FILM DOG MED BERGMAN 

Det är ironiskt på ett sätt hur idiotiskt dum den svenska film industrin har blivit arro-

gant. Och tyvärr verkar den önskade filmindustrin redan vara över vid det här laget. 

Den svenska filmindustrin har fallit radikalt på sista tiden. Det enda vi hade var Ing-

mars Bergman (1918-2007), som egentligen har satt sina spår djupt i marken de årtion-

dena innan han dog.  

Han hade en mening med sina filmer och hade ett syfte för han visste hur man skapade 

film.  De var känslosamma, dramatiska och tillräckligt intressanta för att han skulle behålla sitt 

namn som en av världens främsta regissör genom tiderna. Med tanke på att han var den som 

influerade bland annat Stanley Kubrick inom filmkonsten bör man värdera hans berättarkonst 

högre. Trots att han inte fick en Oscar för sina verk har han ändå en framstående sida hos 

amerikanerna och världen runt om. Hans verk har en mer uppskattad sida hos Hollywood än 

vad svenskarna har för de brukar oftast ta saker för givet. Många av hans filmer har ett åter-

kommande tema, som att hans karaktärer delar samma för – och efternamn. Dessutom har 

musiken en stor betydelse i hans filmer, som är ett genomgående röd tråd i hans verk, såsom 

Mozart och Bach. Flera exempel av detta påminns i Höstsonaten (1977) och Saraband (2003) där 

huvudkaraktärerna är delaktig på något sätt inom musikaliska instrument. Förutom att Berg-

man gjorde många filmer så gjorde han mycket pjäser. Och även i filmer tog han inspiration 

av William Shakespeare till sina verk. Efter hans helt klart största film – Fanny och Alexander 

(1982), så började han regissera teater i större drag istället för film. Vi har duktiga skådisar, 

som Skarsgård-familjen, Max von Sydow och Alicia Vikander. Men ingen riktig framstående film-

skapare likt i den nivån som Ingmar Bergman. Han hade sin egen stil och sin egen ton som 

genomsyrades hans film. Kanske var det för att varje film han gjorde har ett utpräglat budskap 

som man faktiskt kommer ihåg. Visst, svenskarna är omåttligt populära utomlands speciellt i 

USA. Men det räcker tyvärr inte. Svenskar kan inte göra bra film, men nog fan kan de med-

verka i en film. De finns tillräckligt många skådespelare i Sverige att fylla två fotbollsplaner 

men ingen av dessa syns tydligt inom svensk media utom om det handlar om amerikanska 

Hollywood. Det var dock bara Ingrid Bergman, som faktiskt har fått ett godtyckligt bevis vad 

hon hade gjorde i jämförelse med vad vi har nu. För svenskar har i dags läget inte vunnit för 

en Oscar för regissör eller manusförfattare.  

https://mackansfilm.wordpress.com/2016/07/17/kronika-svensk-film-dog-med-bergman/
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Till och med Mexikanerna har vunnit i foto-kategorin tre år i rad nu. Därför behöver vi få den 

nya generationen att öppna ögonen om man vill delta tillsammans internationella filmindustri 

istället låta andra göra det åt en själv, för är man duktig på någonting ska man inte göra det 

gratis. Och vill man utveckla den svenska filmexporten är det dags nu innan den svenska filmen 

är död för evigt.  

Svenskar är utåt sett vara cyniska och kalla. Ju mer svenskar dedicerar sig till teater desto 

mindre chans finns det att vi gör något åt den svenska filmkonsten. För just nu flyr svenskar 

för att medverka i olika filmer utomlands? Varför? Ja, det kan man fråga sig. Men mest troligast 

är det för att den svenska filmindustrin suger jävligt dåligt just nu. Men när vi väl gör en väl-

producerad produktion, samarbetar man med ett annat land. Vi kan samarbeta inom musik 

eller bok-industrin men inte filmindustrin vilket är på grund av att svenskar är cyniska och 

kalla av sig men också på grund av statens finansieringar. Vilket är en sanning som de flesta 

svenskar bär på sig. Svenskar är inte främlingsfientliga men man har ett större privat område 

runt sig än vad amerikaner, engelsmän och kanadensare har. 

Två norrmän gör Pirates of Caribbean nummer fem just nu, finländarna har gjort ett spel så 

populärt att man måste skita för att spela det och nu finns det en tecknad baserad på den 

filmen. Dock så gör inte Sverige något som är lyckat och älskat. Ingenting eget, dock så finns 

det ingen regissör och manusförfattare i dagens läge som är värd att se på bio, som är en ren 

svensk produktion och inte via ett samarbete mellan de nordiska länderna. Här räknar jag dock 

inte in de mest framgångsrika produktionerna som Män som hatar Kvinnor (2009) då det 

var en dansk och norsk produktion. TV serien Bron (2011-) är inte heller inkluderad då den 

också är producerad tillsammans med ett danska producenter.Deckare är en slags kulturell 

indikation på att Sverige inte gör något annat än den typen av film. Sverige skapar inte 

längre filmer som faktiskt berör vilket leder till att dessa är lätt bortglömda. Ska vi kunna 

rädda den svenska filmindustrin och den filmexporten är det dags att vi gör något det. 

Det fungerar inte om varje enskild individ skapar något annorlunda. Det måste vara ett 

produktionsteam som faktiskt vill berätta något. I Sverige tänker man för mycket på vad 

andra tycker, hur det kommer att tas emot. Jobbar man i grupp för en film, så träder indi-

viden egoistiska tankesätt in och man utgår från sig själv. Den andres individens förhåll-

ningssätt prioriteras aldrig. Man tror att man är på samma nivå även om man har olika 

roller, det fungerar inte i den internationella branschen.  



 KRÖNIKOR 
 
 MARCUS STRÖM 
 

13 
 

Under en inspelning blir det alltid en hierarki inom ansvaret. Alla ligger inte på samma 

nivå. Det är regissören eller producenten som måste vägleda resten av teamet. Det är alltid 

någon som har huvudansvaret i varje produktion men i Sverige sker det väldigt lätt. Man 

undviker det och skyller på att man förhåller till det ansvaret tillsammans. Sådant beteende 

fungerar inte utomlands om man vill nå någonstans inom den här industrin. Det är förak-

tande och respektlöst mot resten av teamet, då en hierarki inom ansvaret behövs då det är 

så pass många roller som ska fyllas.    Man arbetar inte på det sättet utomlands eller inte 

ens i Europa så varför ska man göra det inom Sverige? Därför bör man inte försöka kon-

centrera sig på att konstruera sig efter den amerikanska filmindustri utan att man faktiskt 

förhåller sig till våra egna rötter och att kunna analysera på vad som var tillräckligt bra 

tidigare. Skippa de förbannade deckarna och de meningslösa komedierna!  

De är inte så bra. De är förutsägbara och tråkiga, vilket inte räcker så långt. Gör ett drama 

eller försöka att göra något eget. Men eftersom de flesta svenska kändisarna flyr till Hol-

lywood eller till den europeiska filmindustri då det är en högre nivå och bättre kvalité är 

det inte mer än förståeligt att svensk film har inte längre den finansiella ekonomin eller 

kapaciteten att göra en stor produktion inom Sverige. Svenska produktioner som har varit 

mest framgångsrika, enligt min mening, är diverse TV-serier som var populära under 1990-

talet eller åren efter millennieskiftet. Ingmar Bergman skapade filmer som Fanny & Alex-

ander, Det sjunde inseglet och Persona. De var producerad av Svensk Filmindustri, vilket 

är annars kallad för SF men de har ingen större relation med varandra då de två är enskilda 

bolag med diverse aktiviteter. Trots att det var Svensk Filmindustri som tog fram filmerna 

som till Astrid Lindgrens älskade verk och Ingmar Bergman. Hur kommer då sig att efter 

femtio eller trettio år senare, sjunker svensk kvalité drastiskt. De hade inte samma konvent-

ionella värderingar som det är idag, vilket märks på hur den svenska filmindustrin har blivit 

något som de flesta undviker.  

Många vill inte jobba inom svensk film längre, för det man söker efter finns inte här. Vi 

har kanske inte samma ekonomiska prioritering nu som man hade för trettio år sedan men 

det beror ju också var statens pengar går till. Musikindustrin i Sverige har aldrig slutat 

blomstrat och växer konstant, men den svenska filmindustrin tynar bort varje dag i och med 

att Sveriges främsta auteurer har gått bort. Men vi behöver en ny generation av filmskapare 

som kan vara Bergmans efterträdare.  
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Den har än inte dykt upp, inte med svensk nationalitet i alla fall. Vi kan skriva, fotografera 

men grejen med att skriva filmmanus och kunna regissera det, verkar ha dött vid det här 

laget. Just nu har vi abstinens på bokadaptioner till film.  

Det finns än så länge ingen inom den svenska professionella filmproduktionen, som har 

tagit fram ett originalmanus som har samma kapacitet och standard som den internationella 

filmbranschen där det är ett stort antal inblandad och med en hög budget. Den svenska 

filmindustrin i överlag har tappat den autentiska känslan av film. På något sätt känns det 

inte som att vår generation av filmskapare kommer att göra något åt vår filmindustri. 

Kanske är det ändå att bra svensk film dog med Ingmar Bergman. 


