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Abstract 

Uppsatsen har som utgångspunkt att studera hur vår identitet som svensk idealiseras i film och 

då främst genom Lars Hallströms Mitt liv som hund (1985) och Colin Nutleys Änglagård 

(1992).  

Teorin som valts för analysen är identifikationsframställning genom 

Frankfurterskolans ideologikritik, Foucaults läror om diskurs, kunskap och makt samt 

identitetsbegreppet i sig och idenitetsframställning. Genom tillämpandet av teorin ges 

möjligheten att kritiskt granska och omläsa de ovan nämnda filmerna i en omfattande analys. 

Metoder för uppsatsens analys är en fördjupad närläsning och genomgående omläsning utav 

de två filmerna.  

Uppsatsen utgår även från två frågeställningar som blir besvarade i ett 

analysresultat och sammanfattning. Genom en näranalys av filmerna ges en möjlighet att se 

hur propaganda uppstår och verkar, då filmernas idealiserande framställning kan misstas och 

brukas som sanning. I analysernas reslutat framgår det även att svenskhet vilar på en grund av 

föreställd gemenskap där man genom att tillämpa Peter Norman Waages teorier ser att 

idenitetsframtällningen som nation grundas på det så kallade ”omvända kylskåpet”.Identitet 

sammanför på samma gång som det söndrar då det verkar med värme inåt och kyla utåt, likt 

ett omvänt kylskåp. 

 

Nyckelord: Identitet, svenskhet, Mitt liv som hund, Änglagård, Foucault, Frankfurterskolan, 

Lars Hallström, Colin Nutley, Sverigedemokraterna 
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1. Inledning 

Hur är det att vara svensk? Hur ser den genuine svensken ut? I reseboken ”The travel book” 

ges man rådet att se filmen ”Mitt liv som hund” för att erhålla den komplexa kunskapen om 

hur Sverige och den riktige svensken ser ut. Denna korta men väldigt innehållsrika mening 

redogör i stora drag vad följande uppsats kommer att behandla, nämligen idealiseringen av 

svensk identitet i film.  

 Många svenskar vet säkerligen om, eller anar till viss del att denna idealisering sker men 

ser inget problem i att den utövas och det är just därför det är en idealisering. Vi vill att 

världen ska se på oss genom de kulturella glasögon vi gett dem. Denna idealframställning kan 

ses som högst aktuell i det nuvarande Sverige då politiska partier på frammarsch tar den 

idealiserande bilden och gör den till verklighet. Ett reklamutskick av Sverigedemokraterna för 

ett par år sedan illustrerade två blonda barn, en pojke och flicka, gåendes på en grusväg i ett 

vackert sommarlandskap. Bakom dem skymtade en sjö med omgivande grönska i form av 

björkträd och lummiga ängar. Flickan var klädd i en söt gammeldags linklänning och bar i sin 

hand en korg med ängsblommor. Pojken gick bredvid och log glatt. I bild fanns också en 

gärdsgård i trä, löpande längs hela vägen i ton med en Astrid Lindgren-filmatisering. Frågan 

är då vad Sverigedemokraterna vill uppnå med denna broschyrbild? Enligt deras partiprogram 

står de för värnandet av Sverige och dess kultur (www.sverigedemokraterna.se). I fråga om 

idealisering kan det vara tänkbart att ställa sig frågan om hur många svenskar som faktiskt 

lever på det sätt bilden framställs. Sverige består visserligen av en relativt stor 

landsbygdsbefolkning men vad är det om inte en idealisering när svenskhet reduceras till en 

Astrid Lindgrenliknande tillvaro.  

 Aspekten av ”folklighet” är viktig i sammanhanget då det är ett begrepp för något varmt 

och positivt som gemene man accepterar och värdesätter. Det genuina och folkliga är 

eftersträvandevärt och något som symboliseras med harmoni. Termerna leder ofta till filmer 

som utspelas i lantliga idyller eller några decennier tillbaka i tiden, för att på så sätt uppnå 

harmoni och fastställandet av att ”det faktiskt var bättre förr”.  Denna tendens blir en aspekt 

att närläsa i filmerna Mitt liv som hund och Änglagård. 

 

1.1 Syfte, problemformulering och metod 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och kritiskt granska två filmer genom 

två frågeställningar och ideologikritisk teori. Metoden kommer då följaktligen bestå i en 

diskursanalys av ämnet i sig med teoretiska grunder i Michel Foucault. De två utvalda 



filmerna är således Lasse Hallströms ”Mitt liv som hund” (1985) och Colin Nutleys 

”Änglagård” (1992).  

 Jag kommer att fokusera på den folkliga aspekten i de båda filmerna och på så sätt 

utföra en ideologikritisk analys. Identitetsframställningen är det som kommer att belysas och i 

viss mån kopplas till hur dess ideal bemöts positivt av den svenska publiken och ger dess 

höga popularitetsfaktor. I min analys kommer jag utgå från följande frågeställningar:  

 

- Hur medför den filmiska estetiken ett fastställande av ”svensk” identitet och: 

- Hur påverkas framställningarna av de betydande motsatsparen som filmerna bygger 

på? 

 

Framställning av motsats har en viktig betydelse i all form av berättande. Genom kontrast och 

olika motpoler bygger man upp bilden av en motsats. Genom sin ”fiende” definierar man sig 

själv och på så vis sin egen identitet. Denna aspekt presenterar jag i teoridelen om Foucault då 

det är en av hans grundläggande tankegångar. Metoden som tillämpas i uppsatsen bygger på 

förhållandet mellan jämförelser och motsatser. Det negativa kontra det positiva är en viktig 

aspekt. Det är också viktigt att beakta att fokus inte ligger på att Änglagård har en brittisk 

regissör, det vill säga en ”ickesvensk”. Det kan tyckas problematiskt med en brittisk regissör 

då det ger ett annat utgångsläge än vad en regissör med ursprung i landet hade gett. Denna 

problematik behandlas i analysen, där de båda aspekterna belyses.  

 Uppsatsens metod består av genomgripande närläsning av ett antal böcker och texter, 

samt näranalyser av de berörda filmerna. Boken Michel Foucault (2003) av Sara Mills var en 

viktig del för de teoretiska utgångspunkterna och likaså Kritisk teori – en introduktion (1987), 

ett samlingsverk utfört av John Burill. Boken innehåller texter från Frankfurterskolans främste 

tänkare och är således en bra presentation av dess teorier. För det ändamålet läste jag också 

delar av Thomas Kroghs ”Frankfurterskolan – En introduktion” (1992) vars innehåll var av 

stor inspiration. Antologin ”Diskursernas kamp” (2008) (nyligen översatt till svenska) var en 

viktig kunskapskälla som gav användbar läsning av Foucaults egna ord. Vidare så var boken 

”Understanding Foucault” (2000) av Geoff Danaher, Tony Schirato och Jen Webb en stor 

tillgång och gav mig de kompletterande teoretiska grunder jag behövde för min analys. 

Understanding Foucault och Michel Foucault belyser de aspekter som är viktigast inom 

Foucault vars kapitel är uppdelade i hans olika delteorier. Diskursernas kamp är ett 

samlingsverk av Foucault och hans egna texter där olika teman om diskurs tas upp. Här 

belyses Nietzsches mening av genealogi vars teorier Foucault knöt till sig. Jag läste delar av 



Foucaults bok ”Övervakning och straff” (1987) men valde istället att fokusera på 

”Diskursernas kamp”, ” Understanding Foucault” och ”Michel Foucault” då de gav mig en 

klarare och mer överskådlig beskrivning över hans tankegångar. Att inte enbart använda sig 

av ”kärnan” till Foucaults texter utan istället referera till personer som skrivit om Foucault 

och hans texter kan tyckas problematiskt, men var ett medvetet val då jag också kunde närma 

mig Foucault genom andras ögon. Boken ”Diskursernas kamp” är en givande kunskapskälla 

om Foucaults teorier om diskurs varvid hans bok ”Övervakning och straff” antog en mindre 

roll. 

 För det komplicerade begreppet ”identitet” och ”svenskhet” använde jag mig av en rad 

böcker där alla hade något att tillföra. För den teoretiska texten om identitet använde jag mig 

främst av ”Mediekultur – Mediesamhälle” ( 2002) av Jostein Gripsrud och ”Rötter och 

Fötter” (2004) av Thomas Hylland Eriksen. De övriga böckerna användes för att ge en bra 

bakgrundskunskap till själva analysen och utgick främst från Karl-Olov Arnstberg. Bland 

dessa övriga böcker kan följande nämnas: ”Typiskt svenskt- 8 essäer om det nutida Sverige” 

(Arnstberg, 2005), ”Svenska tabun” (Arnstberg, 2007), ”Svenskhet – den kulturförnekande 

kulturen” (Arnstberg, 1989), ”Solskenslandet” (Hedling & Wallengren, 2006), samt 

”Kulturanalyser” (Ehn, Löfgren, 2006). ”Typiskt svenskt- 8 essäer om det nutida Sverige” och 

”Svenskhet – den kulturförnekande kulturen” av Arnstberg är två böcker som i viss mån 

innehåller samma texter. ”Typiskt svenskt- 8 essäer om det nutida Sverige” är en nyutgåva där 

Arnstberg valt ut de teorier i ”Svenskhet – den kulturförnekande kulturen” som han anser mest 

väsentliga i dagens Sverige och sammanfört dem med en rad nya tankar. Jag hänvisar därför 

främst till hans nya bok i analyserna. Vidare så lästes två uppsatser och en avhandling för 

ytterligare fördjupning, Den exklusiva ”svenskheten” – en kritisk diskussion om ursprungets 

diskurs och villkoren för kulturellt identitetsskapande på gränsen mellan ”vi” och ”dom” 

(2005) av Malinda Andersson, Kulturella Distinktioner i Svensk Film – en analys av 

Änglagård och Jalla Jalla med kultursociologiska utgångspunkter (2003) av Linda Toebosch 

och Folkhemskfilm: med ”invandraren” i rollen som den sympatiske andre (2005) av Carina 

Tigerwall. 

 Slutligen så använde jag mig av några källor från Internet, dels till inledningen och dels 

till analyserna. Den källa jag använde mig av i inledningen avsåg Sverigedemokraternas egna 

principprogram som de uppfört på sin hemsida. Jag valde medvetet denna ovetenskapligt 

publicerade källa då det är ett partis principprogram, tillgängligt för hela allmänheten. Vidare 

så använde jag mig i analysen av Mitt liv som hund av en Internetbaserad artikel hos 



Aftonbladet kring receptionen av filmen 1985. Även det var ett medvetet val då ingen tidigare 

receptionsforskning gjorts av och kring Mitt liv som hund.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Ideologikritik 

Inledningsvis så kan man konstatera att ideologikritik är en teoretisk tolkningsmetod där man 

genom analys utreder hur en viss text eller film uppstått under varande förhållande, så som 

sociala, kulturella eller historiska omständigheter. Vidare så är begreppet ideologi ett uttryck 

för ett system av idéer hos en viss grupp i en kultur som representerar deras intressen. På 

grund av det så försöker gruppen att få sina idéer och värderingar att verka naturliga och 

universella. (Danaher, Schirato & Webb, 2000) 

 Ideologikritiken uppstod under Frankfurterskolans tid och i hög grad genom Theodor W 

Adorno och Max Horkheimer. Frankfurterskolans främste gestalter skapade gemensamt något 

som senare kom att kallas ”tidig kritisk teori”. Teorin fick sitt namn 1937, fem år efter skolans 

bildande. Teorin var begynnelsen till det som senare skulle komma att kallas ideologikritik. 

Begreppet kritisk teori är mångfasetterat och har en mängd betydelser beroende på vald 

teoretiker. Frankfurterskolans inre krets bestod av Theodor W Adorno, Max Horkheimer, 

Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, Friedrich Pollock och Leo Löwenthal, där 

var och en utövade sin egen teori inom den kritiska teorin. Den kritiska teorin användes under 

Frankfurterskolans tid endast i två uppsatser av Horkheimer och Marcuse och senare som 

analytiska grepp av Adorno och Wittfogel.  Wittfogel tillhörde Frankfurterskolans andra 

generation och var på så vis del i en efterföljande era. I Horkheimer och Marcuses uppsatser 

debatterades det huruvida det fanns ett behov av ny innebörd av ordet materialism och om det 

följaktligen då var det nya ”kritisk teori” . De båda uppsatserna var ett inledande försök i att 

starta en kritisk teori kring ideologi och de politiska förhållandena och var i sin helhet inte en 

slutgiltig definition av begreppet. Det bör nämnas att efterföljande verk av Frankfurterskolan 

var av stor betydelse då de tillsammans med de nämnda uppsatserna utgör en viktig helhet 

(Horkheimer & W Adorno, 1944). Det är tillsammans med alla Frankfurterskolans resultat 

som man finner en slutsats. Begreppet kritisk teori var under efterföljande decennier latent 

och återupptogs först på 1950- och 60-talet.  Det var dock genom Adorno och Horkheimer 

som den ideologikritiska teorin skapades. (Burill, 1987) 



 Den ideologikritiska teorin frambragtes i viss mån som en reaktion på det nazistiska 

Tyskland då Frankfurtersskolan tvingades lämna landet och fortsätta sitt arbete i USA. Den 

ideologikritiska teorin uppstod då till följd av det propagandistiska Tyskland och 

Hollywoodinfluerade kulturindustrin i USA. Adorno och Horkheimer undersökte och fastslog 

att de båda länderna bedrev en ideologi där individualiteten beslagtogs och ersattes med en 

idealiserad och politiskt dåvarande korrekt identitet. Ideologin upprätthölls med propaganda 

och ett okritiskt förhållningssätt från landets befolkning. (Burill, 1987) 

 Ideologikritik kan i god mån appliceras på film och media och är ett viktigt verktyg för 

att förstå underliggande värderingar. Filmen som uttrycksmedel har sedan dess födelse 

utnyttjats både medvetet och omedvetet för att sprida propaganda. Ett föga exceptionellt 

exempel är Hitler och nazityskland under 30-talet där Hitler hämtade inspiration från filmen 

”Nibelungen” (1924) vars storslagna scener skulle påvisa det ståtliga och mäktiga Tyskland. 

De filmer som skapas under en bestämd period hör ihop med den dåvarande 

samhällssituationen och är ett uttryck för det varande politiska klimatet och en medskapande 

faktor. Med medskapande avses att man genom film kan skapa, fastställa och rättfärdiga en 

viss typ av ideologi. Idealiseringen sker genom psykologisering och ett utnyttjande av 

människors trygghetsbehov och känslor.  Den sociala oron som kan pågå i ett samhälle 

reduceras till individuella hjältehistorier i film för att på så vis stilla upprördheten och förklätt 

fortgå med den styrande ideologin. (Burill, 1987, s. 330) 

 

2.2 Foucault 

Grundaren till ett viktigt nyckelelement i kritisk teori är Michel Foucault vars idéer om den så 

kallade ”diskursanalysen” rönt stor framgång inom vetenskapen. Frankfurterskolans teoretiska 

genombrott inom kritisk teori var en lära som Foucault vidareutvecklade med stor 

genomslagskraft. Hans teorier blev synliga under 60- och 70-talet vars närvaro skapade en 

stor debatt. De områden som blivit främst förknippade med Foucault är hans teser om makt, 

kunskap och diskurs (Foucault, 1974). De tre teserna hör alla ihop och det är genom de tre 

man kan utröna kunskap om respektive tes. Genom diskurs och diskursanalys kan man 

fastställa gällande maktförhållanden och hur de utövas. Diskursanalysen kan appliceras på all 

form av kunskap och ger då följaktligen insikt om dess bakomliggande orsaker. (Mills, 2003) 

 Diskurs är i Foucaults teorier ett begrepp som avser fortlöpande helheter mellan uttryck, 

yttranden och begrepp och ger ett verktyg för att undersöka olika tillvägagångssätt så som 

moral, vetenskap och religion. Foucaults betydelse av diskurs ska inte förväxlas med den 

episka diktteorins betydelse där det avser den språkliga sammansättningen av olika litterära 



verk där diskursen undersöker hur författarens kulturella glasögon påverkar verkets 

utformning. Genom Foucaults betydelse av ordet diskurs beskrivs språkets individuella 

användning och hur den begagnas i praktiken (Foucault, 2008, s. 181). Vi får genom 

diskursbegreppet ett verktyg att se förut dolda ting och texter och på så vis gagna erfarenhet 

och mening i det oförstådda. (Danaher, Schirato & Webb, 2000)  

 Diskursanalys är en skiktgång av analyser vilken kan användas på alla vetenskaper och 

texter enligt Foucault. Till följd av detta har diskursanalysen bemötts av hetlevrad kritik vars 

anförare anser att en teori inte bör utgå med beskrivningen av en allsmäktig lösning (Mills, 

2003). Foucault och hans idéer fick snarlikt det alla nya tänkare, konstnärer och filosofer får 

när de först presenteras sina texter, ett negativt bemötande. Han var som så många tänkare 

före honom, före sin tid. Det var först senare, under 80- och 90-talet som Foucaults teorier 

fick genomslagskraft. (Danaher, Schirato & Webb, 2000) 

 Foucaults teorier var inspirerade av Friedrich Nietzsche och har viss likhet med 

ideologikritik då de har ett liknande förhållande. Dock så är Foucaults huvudtes att makten 

finns överallt och att man genom hans teorier kan förstå hur maktens mekanismer fungerar. 

Foucaults bok ”Orden och tingen” (1966) var den av hans böcker som influerades mest av 

Nietzsche, vars teorier om sambandet mellan kunskap, makt och sanning var av stor betydelse 

(Danaher, Schirato & Webb, 2000, s 9). En vidare beskrivning av Foucaults term av diskurs 

fodrar en redogörelse för hans idéer om kunskap, makt och sanning. Kunskap uppstår enligt 

Foucault genom perspektiv, idéer, berättande, kommentarer, regler, kategorier, lagar, villkor, 

förklaringar och definitioner producerade och upprätthållna genom discipliner, fält och 

institutioner via applicering av vetenskapliga principer. Ny kunskap uppstår i kampen mellan 

olika områden och grupper i en kultur. För att ha kunskap om något måste man sätta det i 

motsats till något annat enligt denna struktur, det vill säga för att förstå ordet ”man” måste det 

sättas i kontrast med andra ord så som ”kvinna”, ”barn” eller ”pojke” (Danaher, Schirato & 

Webb, 2000, s 8). Vidare så gör sig Foucault gällande att sociala grupper uppstår när man 

markerar och delar upp dem, baserat på deras handlingar och attityder. Den galne sätts i 

kontrast mot psykiskt friska, den sjuke mot den fysiskt friska och den kriminelle mot den 

laglydige. Dessa uppdelningar görs av samhället och dess värderingar och har sin grund i den 

makt och kunskapscirkel som samhällets institutioner besitter. (Danaher, Schirato & Webb, 

2000) 

 Kunskap baseras på makt. Den som har makten bestämmer vad som är ”sant” och 

därmed kunskap. Makten i sig är dock inget som tillhör en person eller samhällsgrupp och 

bevaras inte av denne/dessa i fortlöpande tid. Det är inte heller något som tilldelas denne 



person eller samhällsgrupp. Kunskap är makt och makt är kunskap enligt Foucault. Den som 

får igenom sin kunskap som sanning är den som erhåller makten. Enligt Foucault hålls och 

används inte makten av enskilda individer eller grupper utan är en komplex ström och en 

relationsstruktur mellan olika grupper och områden i samhället som förändras genom tiden 

(Foucault, 1974). Foucault anser inte heller att makt endast är något negativt som förtrycker 

människor utan är också av produktiv vara som producerar en kamp om makten i sig själv 

(Foucault, 2008, s. 206). Makten gör att vi kan se oss själva och världen och på så vis vad vi 

är i stånd att göra. Foucault menar då, likt Nietzsche att viljan till makt uppstår då en person 

eller samhällsgrupp vill stödja och få ett övertag över en annan grupp. För att göra det 

producerar man idéer, regler, diskurser, kunskap och ”sanning” (Foucault, 2008, s. 113). 

Sanning är ett relativt begrepp som i ideologikritiska teorier kan ses som en uppförd skapelse 

som bekräftas av de som vill se det som sanning och på så vis erfara vinning och fördel. 

Sanningens spel är en praktik som institutioner utövar vars grund ligger i ett antal regler som 

de tillämpar för att skapa sanning. Foucault diskuterar också i sina texter huruvida de 

historiebeskrivningar uppkommit där man menar på att filosofer och teoretiker frambragts likt 

en evolution från en teoretisk värld där ingen av teoretikerns tankar kan härledas. Han 

förundras över hur historikerna kan se det självklara faktumet att en evolution i tänkande 

egentligen inte är en evolution utan endast tankar som brutit sig loss ur diskurscirkeln. De 

tankar som förr dolts och inte ansetts som sanna byter nu maktposition i diskurscirkeln och 

förs fram i ljuset. På så vis ses det som en kunskapsevolution som plötsligt frambragts men 

som egentligen existerar under en längre tid. Deras närvaro har ansetts som inkorrekt och 

därför inte blivit godkända som diskurs av innehavarna av maktpositionerna. (Danaher, 

Schirato & Webb, 2000) 

 Foucault presenterar i sina teorier ett begrepp som han kallar ”episteme” och avser 

perioder i historien som organiserats av specifika världsvärderingar och diskurser. Dessa 

världsvärderingar grundar sig på institutioner, discipliner, kunskaper, regler och aktivitet som 

fanns och skedde under den tiden och epistemen. En epistemes fall har inte sin orsak i någon 

naturhändelse eller annat utan sker utan orsak. Foucaults bok ”Orden och Tingen” (1966) är i 

sig själv en referens till ett fenomen som Foucault kallar ”orden och tingen”. Detta fenomen 

kombinerar institutioner, kunskaper, diskurser och praktiker som tillsammans bildar en 

episteme som gör bestämda ting och aktiviteter brukningsbara och accepterade medan andra 

blir gjorda till något otänkbart. Denna ”ordning” gör att samhällsstrukturer omärkt kan tas i 

bruk. Vidare så använder sig Foucault av den genealogiska metoden som är en process i hur 

man analyserar och frambringar den historiska länken mellan sanning, kunskap och makt. 



Foucault tog efter Nietzsche i denna lära och ansåg att kunskap och sanning produceras i en 

kamp mellan och i institutioner, akademiska/politiska fält och discipliner som presenterades 

som eviga och universella sanningar (Foucault, 2008, s. 102-105). Ytterligare begrepp för att 

ha kunskap om Foucault är Pierre Bourdieus term ”habitus”. Med habitus menas de sätt vi 

utvecklas till subjekt genom grupper av vanor som får oss att tänka ”att det är så vi ska bete 

oss”. Vi blir del av en struktur där vi inte ifrågasätter grundstolparna. Vi är inte medvetna om 

dessa grunder då vi är invanda i dessa vanor och ser dem som självklara. Vidare så kan 

subjektbegreppet härledas till psykoanalytisk teori och uppstod för att beskriva och förklara 

identitet och individ. Subjekt är i den beskrivningen en individuell identitet producerad av en 

diskurs, ideologi och institutions påverkan. (Danaher, Schirato & Webb, 2000) 

 Diskurs kan därför ses som ett språk i rörelse. I denna rörelse finns det ett antal fönster 

som ger oss en möjlighet att se igenom och förstå saker. Dessa möjligheter att se ger oss 

möjligheten att förstå oss själva och ger oss ett verktyg till att avgöra huruvida något är 

värdefullt eller icke värdefullt, sant eller falskt och rätt eller fel. (Danaher, Schirato & Webb, 

2000) 

 

2.3 Identitetsbegreppet 

Identitet är i dess folkliga och allmänna uppfattning ett uttryck för en människas essens och 

”vara”. Vår identitet är den personen vi ”är” eller anses vara, både genom oss själva och av 

andra. En människas identitet kan beskrivas som ett enda stort lapptäcke av olika identiteter. 

Varje lapp är en typ av identitet som vi är i olika grupper och sammanhang. För att förbinda 

film till identitet kan man uppmärksamma vårt behov av trygghet som samhällsmedlemmar. 

Vår identitet i samhället ser inte ut som den gjorde i början av 1900-talet utan har förändrats 

drastiskt i takt med konsumtionssamhällets intåg och alla dess tekniska landvinningar. I det 

samhälle vi lever idag har vi i många fall inga trygga storfamiljer där vår identitet är fastställd 

genom yrkesarv och klass. Vi är delar av andra sociala sammanhang och har därför vår 

identitet knuten till den. Vår identitet som samhällsmedborgare är därför starkt influerad av 

samhället. Alla dessa kanaler påverkar oss, så som film, media, skola och politik. Dock så är 

inte identiteten som samhällsmedborgare något slutgiltigt, utan något som är föränderligt och 

ostabilt. Vår identitet är inte given och förändras ständigt, genom medvetna och omedvetna 

val. Gällande film så skapar vi vår identitet i interaktionen med omgivningen där filmen 

presenterar bilder som vi ser oss själva genom. (Gripsrud, 2002, s. 40) 

 Identitet i dess rent språkliga betydelse avser ”en-het” eller ”likhet”. Med det avses att vi 

som empiriska varelser tar in intryck från tillvaron (och film) där vi behandlar dem och ser 



likheter och skillnader mellan den egna individen, det vill säga sig själv och den andre. Detta 

startar redan i tidigt barnstadium då vi upptäcker att vi är olika andra. Dels så påverkas vi från 

yttervärlden och människor (främst föräldrarna) men också genom våra egna uppfattningar då 

vi i viss mån kan se att vi är olika ”den andre”. Även om genus kan sägas vara ett förklätt och 

invant skådespeleri som vi uppfostras in i, så kan man ändå påstå att vi som barn empiriskt 

erfar att vi har olika könsorgan. Vår identitet delas redan här upp i två olika grupper som kan 

ha stort avgörande i hur vårt liv kommer att se ut. I dagens samhälle har dock detta inte lika 

stor betydelse som det hade för ett sekel sedan, men är i många fall det första ledet in i vår 

identitet. (Gripsrud, 2002) 

 Ett viktigt begrepp inom identitet är den ”gemensamma identiteten”. Denna identitet kan 

också i andra sammanhang kallas för den ”sociala” eller ”kollektiva identiteten” där den 

individuella identiteten således kallas för ”den personliga identiteten”. Den gemensamma 

identiteten är den identitet vi har tillsammans med en grupp. Det kan vara identiteten som en 

supporter till ett visst fotbollslag eller medlem av en viss religiös åskådning, eller det 

intressanta i detta fall, den nationella identiteten. Svenskarnas identitet som nation är väl 

införstådd hos folket och något som ger trygghet. Det alltför ofta träffande exemplet då man 

möter en svensk när man är på besök i ett främmande land är nästan av komisk art, då man 

genast känner gemenskap med en person man med stor sannolikhet annars aldrig skulle 

tilltala. Den andre svensken kan på plats i Sverige tillhöra en identitetsgrupp som den förste 

svensken inte skulle drömma om att bli delaktig i och influerad av. På plats som de enda 

svenskarna i ett annat land skapas dock med en gång en viss typ av referensramar som tilltalar 

dem båda. De känner trygghet i att tala med en person som tillhör samma ”gemenskap”. 

Professorn och statsvetaren Benedict Andersson förklarar detta med vad han vill kalla 

mediernas skapande av ”föreställda gemenskaper”. Den mediala rollen i ett land och nation 

tillför en identitet som nation som gång på gång upprepas och fastställs. Desto fler gånger vi 

blir utsatta för något desto mer ”sant” blir det. (Gripsrud, 2002, s. 19)  

 För att få en övergripande bild över hur de gemensamma identiteterna uppstår, fortgår 

och upprätthålls kan man ta till sig journalisten Peter Normann Waages ord i boken ”Rötter 

och fötter” (2004) av Thomas Hylland Eriksen där han åsyftar att den gemensamma 

identiteten är som ett omvänt kylskåp. Identitet sammanför på samma gång som det söndrar 

då det verkar med värme inåt och kyla utåt, likt ett omvänt kylskåp. För att ena den egna 

gruppen krävs det att man utestänger ”den andre”. Eriksen poängterar i sin bok att i samma 

stund som definitionen av fienden blir otydlig, försummas den gemensamma identiteten och 

”vi-känslan”, vilket skapar en upplösning av kylskåpets inre värme och då följaktligen ett 



kaos för dess individer(Hylland Eriksen, 2004, s. 9). Eriksen inleder ett av sina kapitel med ett 

citat från teoretikern Gregory Bateson som summerar skapandet av gemensamma identiteter 

på ett exemplariskt sätt, vilket således leder till att denna uppsats teoridel avslutas med den 

samme.  

 

”Det behövs minst två av ett eller annat för att skapa en 

skillnad. (…) Det finns en djup fråga, som det inte finns 

svar på, som handlar om dessa ”minst två ting” som 

sinsemellan genererar en skillnad, som blir till 

information genom att göra skillnad. Det är klart att var 

för sig är de – för sinnet och förnimmelsen – en icke-

enhet, ett icke-vara. Inte skild från varat, och inte skilda 

från icke-varat. En oviss storhet, ett ”Ding an sich”, 

ljudet från en klappande hand.” (Gregory Bateson se 

Hylland Eriksen, 2004, s. 49) 

 

3. Analys och kritiskt granskande av film 

Under nästföljande rubriker kommer jag att utföra en näranalys av Mitt liv som hund (1985) 

och Änglagård (1992) och därigenom söka ett svar till mina frågeställningar.  Under rubriken 

åsyftas att genomföra ett grundligt utredande av filmerna med hjälp av nämnda teorier i 

avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3 samt en så kallad närläsning där den personliga och gemensamma 

identiteten sätts i fokus, med betoning på hur de filmiska medlen medfört det. Filmernas 

handling får en mycket kort presentation och innehållsmässig beskrivning då det ses som en 

given omständighet att ha sett dem förut. I analysen refererar jag även till andra svenska 

filmer eller filmer gjorda av samma regissör. Syftet med de referenserna är att skapa en 

jämförelse eller visa argument respektive motargument för olika teser. I avsnittet kommer jag 

att sätta ordet svenskhet inom citationstecken då det är ett oklart begrepp. 

 

3.1 Mitt liv som hund 

Mitt liv som hund är en skildring av pojken Ingmar Johansson i svenskt samhälle i slutet av 

1950-talet. Året är mer bestämt 1959 och pojken Ingmars namne, boxaren Ingmar Johansson 

är på toppen av sin karriär. Ingmar bor i staden där hans tuberkulossjuke mor blir allt mer och 

mer illa däran. Ingmar och hans bror blir skickade till olika släktingar under sommaren då de 



är en alltför stor börda för sin mor. Sommaren blir en del av Ingmars filosofiska och 

identitetssökande liv där han faktiskt inser ”att det kunde ha varit värre”.   

 Mitt liv som hund slog ner som en bomb i Sverige och världen 1985 och gav Lars 

Hallström, regissören en enkelbiljett till Hollywood där han överröstes med manus att 

regissera. Filmen blev nominerad till två Oscars för bästa regi och bästa manus och vann en 

Golden Globe för bästa utländska film. Att filmen fick ett sådant genomslag sägs bero på den 

gripande historia som utspelas och de universella problem Ingmar möter. Hans filosofiska och 

väldigt vuxna inställning till livet var en skildring som gav mersmak hos de flesta åskådarna. I 

rollen som Ingmar var Anton Glanzelius ett tillskott på den svenska filmkartan där han fått 

status som en av de bästa barnpresentationerna i film, då han vann en Guldbagge för bästa 

manliga huvudroll och en ”Young Artist Award” för bästa manliga ungdomsprestation. 

Filmen var så pass populär att musikikonen Michael Jackson såg den två gånger och var så 

pass imponerad av Glanzelius rollpresentation att han bjöd in honom till sin park Neverland i 

USA. De möttes senare ännu en gång i Göteborg under Jacksons Sverigebesök 1988 

(www.aftonbladet.se).  

 Utgångspunkten för idealiseringen av svensk identitet i Mitt liv som hund är diskursen 

staden kontra landsbygden. De är ett tydligt motsatspar och led in i idealiseringen av svensk 

identitet. I dagens Sverige bor de flesta svenskarna i stadsmiljöer varvid bilden av svensken 

som den naturlige landsbygdsvarelsen blir en idealiserande bild, dock en idealiserande bild 

med vissa motsägelser. Landsbygdssvensken är en ”tok” och har många pikära egenheter för 

sig, men med hjärtat och empatin på rätta stället. (Hedling & Wallenberg, 2006) Denna bild 

går igenom i många svenska filmer och har på senare år förvandlats till ett förlöjligande av 

landsbygden. I många av filmerna framställs fortfarande landsbygdsbefolkningen som goda 

människor men har i större utsträckning fått en så kallad ”white trash-stämpel”. Hedling och 

Wallengren hänvisar i sin bok ”Solskenslandet” (2006) till Wikipedias definition av detta 

begrepp: ” White trash är ett etniskt skymford som vanligen används för att beskriva 

låginkomsttagare av europeisk härkomst, speciellt de som anses ha plumpt uppträdande, 

enormt låga moraliska normer och brist på utbildning”. Denna framställning och diskurs ter 

sig underlig, hur kan en landsbygdsidentitet på samma gång vara ett ideal och det sanna, 

samtidigt som det är något man värjer sig emot och framställer som lyteskomik? 

 Först och främst bör man poängtera att Mitt liv som hund inte fullt ut faller in i white 

trash-generationen då den filmen kom redan 1985. Termen ”white trash-generationen” avser 

den landsbygdsframställning man kan se i 90- och 00-talets filmer (Hedling & Wallenberg, 

2006, s. 60). Mitt liv som hund faller dock inom de ramar som funnits sedan 30-talet då 



landsbygden började skildras på vita duken, det vill säga den dubbeltydiga romantiseringen av 

landsbygden och dess natur, samtidigt som ”token” eller ”byfånen” fått en mer och mer 

markerad roll. Romantiseringen av landsbygden är och var ett uttryck för rädsla av 

industrialiseringen, ett mer och mer högteknologiskt samhälle eller ett samhälle där 

befolkningen anar ett visst kaos och där disharmoni har utbrutit. För att åter finna harmonin 

går man tillbaka till sina rötter där man tror sig hitta en källa likt en skatt. Mitt liv som hund 

har med analytiska ögon en dolt markerad ideologi. Handlingsintrigen om Ingmar och hans 

livskris är väl så intressant, men ett flaggskepp för den ideologi som ligger bakom. Mitt liv 

som hund har precis den dubbeltydighet som många landsbygdsfilmer skildrar. I staden kontra 

landsbygden-tematiken får de båda parterna sina tillrättalagda smällar. Diskursen om staden 

blir ett uttryck för något ”sjukt” och onaturligt då allt som sker där är av negativ art. Desto 

sjukare modern blir desto sjukare blir staden. I staden råder det disharmoni i allt Ingmar 

företar sig. Hans bror är en elak gestalt (på barns vis, det vill säga syskonrivalitet) och 

medverkar till Ingmars ständiga trubbel. I staden är Ingmar ett barn, beter sig inte som han ska 

och kan inte interagera med andra barn på det korrekta sätt som föreskrivs. När han kommer 

till landsbygden faller dock de flesta bitarna på plats. Här blir han ett äldre barn där han 

integreras korrekt med de övriga barnen. Han blir den specielle pojken från staden och 

markeras i början med starka röda kläder för bildligt utmärka hans positiva utanförskap. 

Dårarna är här igen i fokus. Trots att Ingmar kommer från staden där allt är ”sjukt” och i 

uppror så blir han den överlägsne och överstående människan gentemot tokarna från 

landsbygden. Stadsfolket är i denna diskurs de ”icke-tokiga” dårarna utåt sett, men som 

egentligen är det, kontra de ansedda dårarna, det vill säga landsbygdsbefolkningen som 

egentligen är de sanna, naturtrogna och jordnära människorna. I staden var Ingmar en 

bakgrundsfigur som i påverkan av hans moder ansågs som en onormal pojke. På landsbygden 

ändras hans identitet och han blir en spännande gestalt från staden, den plats 

landsbygdsinvånarna har lärt sig att beundra och hata på samma gång. Övergången mellan 

stadsmiljö och landsbygd blir tydlig då stämningen ändras genom musiken den första tågresan 

till morbror Gunnar. När Ingmar slutligen stiger av tåget hälsas han vänligt välkommen av 

Gunnar och Ulla till Småland, det landskap och den plats i landet som kanske mest uttrycker 

det ”gamla Sverige” där harmoni och glädje gällde. Den småländska naturkänslan är vad man 

kan påstå kallas ”arvet efter Astrid Lindgren”. Från den kala stadsmiljön vid havet återförs 

Ingmar till skogarnas högborg där ängar blandas med trollskogens hemligheter.   

 Diskursen mellan landsbygdsbornas dårskap och jordnära hjärtan är ingen hemlighet i 

filmens framställning. Ingmar säger vid en punkt, då han filosofiskt reflekterar över sitt liv 



att: ”Jag skulle ha berättat allt. Medan hon orkade skulle jag ha berättat allt. Hon har precis 

den humorn. Om Manne med det gröna håret, om hans farfar som bygger flygplan, om 

Fransson på taket. Ja alla dårar här. Hon skulle ha skrattat, det vet jag.”. Denna 

återreflekterande tanke ägnar han åt sin mor som aldrig fick höra om allt det roliga som sker 

och skedde på landet. Manne, en pojke i laget har fått sitt blonda hår grönt av det egna 

brunnsvattnet, morbror Gunnar och moster Ulla har en relation där de ömsom är arga och 

skäller på varandra, ömsom älskar varandra och skäller på varandra som hundar (bokstavligt 

talat) och farbror Arvidsson på våningen under vill att Ingmar ska läsa högt ur sin hemligt 

sparade tidning med damunderkläder. Dessa handlingar kan ses som udda men blir både för 

Ingmar och åskådaren ett uttryck för ett hälsosamt leverne. Landsbygdens befolkning beter sig 

inte som man ska men är i högsta grad mer mänskliga än någon annan. Detta uttrycks 

medvetet komiskt av gestalten Fransson när han trampat genom isen. När de övriga männen 

fiskat upp honom och försöker värma honom säger de till honom att ”han ska skärpa sig och 

bete sig som folk”. Hans gensvar blir: ”Jag vill inte vara som folk, jag vill vara ifred”. 

 Angående föreställda gemenskaper och den gemensamma identiteten kan man beakta 

den svenska sommaren och synden, ett allmänt begrepp, som i Mitt liv som hund än en gång 

blir förverkligat. Det är i den svenska sommaren då saker tas i bruk och förändring sker, det 

vill säga att det är under den period Ingmar kommer till morbror Gunnar och hans liv 

förändras. Vidare så är den svenska synden, det vill säga nakna kvinnor (främst) på film, ett 

ämne svenskar har en hatkärlek till och som influerat både Sverige och dess filmer under flera 

år. Trots att man i många svenska filmer får se även nakna män, exempelvis i Ronja 

Rövardotter (1984) så är det övergripande kvinnor som visas nakna och så även här. Berit är i 

ett flertal scener helt naken och exponerad. Männen i filmen angivs som nakna men exponeras 

inte för kameran och åskådaren. Det är i synnerhet Fransson som jag avser då han naken 

hamnat i byns å. Som åskådare förstår vi att alla de som står på bron ser denna man naken, 

men vi bakom kameran, det vill säga åskådarna får inte se mannen exponeras naken. Saga 

exponerar sin nakna kropp vid flera tillfällen inför Ingmar då hon vill visa hur hennes bröst 

har växt. Detta är av oskyldig karaktär men likväl endast den kvinnliga sidan av barnen som 

exponerar sig. Vad gör detta faktum med identiteten som skapas hos åskådaren? Det är en typ 

av ideologi där kvinnans nakenhet både ses som den naturliga och fria människan men också 

ger föreställningar om kvinnor som sexsymboler. Det går att spekulera länge i huruvida 

Hallström endast vill visa naturligt, jordnära beteende och kroppar eller om han omedvetet, 

eller medvetet fastställer en ideologi där män ses som det högre genuset i bestämmande rätt. 

Det man måste fråga sig är vad det i den svenska ideologin är som gör att det är mer 



acceptabelt att visa nakna kvinnokroppar är mäns? Det går också att fråga i vilken grad 

mannens blick har påverkat denna film? Det medför problem att ställa dessa frågor kring en 

film och regissör som står för jordnära människoskildringar då det kan väcka åsikter om 

överanalysering. Överanalysering eller ej, så väcker frågorna nödvändiga frågor kring 

ideologi. Dessa frågor sparas till framtida undersökningar med en annan utgångspunkt. 

 Gällande diskursen om harmoniskt tillbakablickande i den värld som 50-talet utges att 

vara, så ideologiseras detta genom byns glasbruk. Glasbruket är landsortens och den forna 

tidens hederliga arbete. I likhet med det yrkesarv Gripsrud (2002) talar om så skolas här byns 

barn in i den identitet och det arbete deras föräldrar har. Barnen är med på bruket och arbetar 

ett fåtal timmar då och då för att få en inblick i deras framtid. En ytterligare diskurs inom 

historiens harmoni är de pojkar som ständigt tycks dyka upp när någon spektakulärt händer i 

byn, för att glatt rapportera att något sevärt är i rörelse. Denna pojke är i de flesta fallen 

pojken Manne som rapporterar om att byfånen Karl-Evert cyklar på lina utanför bruket och att 

Fransson har trampat genom isen. Detta kan ses som en notering och kritik av det moderna 

samhällets alltmer framträdande teknik som i sin tur är ett hot med den personliga 

rapporteringen. Vidare så har radion en framträdande roll i Mitt liv som hund där den nästintill 

framställs som ett heligt instrument i vardagslivet. Radion får en minnesvärd och idealiserad 

framställning då de stora händelserna kring fotbolls-VM och VM i boxning blir en del av 

filmens handling. Ingmar Johanssons (boxaren) matcher mot Floyd Patterson blir på samma 

gång något heligt och komiskt då huvudkaraktären i filmen också heter Ingmar Johansson. Ett 

komiskt och tacksamt inslag i filmens manus då det bidrar till positiv helhet hos åskådaren. 

Genom att anspela på en historisk händelse som en grupp av befolkningen minns med glädje, 

tillgriper man som filmskaparna en metod där åskådarna ”tror” att allt är positivt och bra.  

 Angående den personliga identiteten så hänvisar jag till Benedict Anderson (Gripsrud, 

2002, s.19) och texten ovan om den gemensamma med att de båda är tätt sammankopplade då 

de båda påverkar varandra. Varje människas personliga identitet påverkar den gemensamma 

samhällsidentiteten då vi alla är medlemmar av den. Den gemensamma identiteten, föreställd 

eller ej, påverkar således allas personliga identitet. Hela filmen är i sig också ett uttryck för att 

kunna förändra sin identitet. Flickan Sagas identitet är inte fastställd. Hon vill vara en pojke 

och klär sig som en, vilket egentligen kan ses som ett uttryck för ett identitetsbildande där hon 

motsäger sig att vara så som samhällets diskurs säger att hon ska vara. När barnens första 

fotbollsmatch utspelar sig täcker Saga sina bröst inför en straff, istället för sitt kön som de 

andra pojkarna. Ingmar gör henne uppmärksam på att hon måste skydda det istället för att hon 

ska falla inom identiteten som pojke. Det är viktigt vid detta tillfälle då hon ogiltigt är med i 



fotbollslaget för pojkar. För att hon ska få spela fotboll måste hennes identitet falla inom en 

pojkes. Vid ett senare tillfälle när hon och Ingmar lyssnar på fotbollsmatchen på radion 

utbrister hon ”Titta, jag börjar få bröst. Det är för djävligt”. Det är ett uttryck för att hon inte 

vill ha den identitet som samhället tilldelat henne, men som kroppsligen försvårar detta 

faktum. Saga faller i filmens slut in i sin identitet som flicka och bär klänning. Denna bild 

presenteras dock samtidigt som hon säger ”Vart ska du se på matchen? Vi kan vara hos mig” 

och hon behåller således då sin identitet som ”pojke”, i och med att hon är intresserad av och 

utför den manliga ritual som fotboll idealiserat tilldelats männen. Vidare så kan hennes 

utveckling ses på flera sätt. Delvis så får hon vara den hon vill vara genom att behålla sina 

intressen, dock inte längre spela fotboll i pojklaget då hennes identitet som kvinna har blivit 

alltför synbar genom växande bröst, symbolen för kvinnlig identitet. Hon förpassas till en 

passiv tillvaro där hon tillåts att intresserat bevittna händelser, men inte själv aktivt deltaga. 

Hon har också börjat använda klänning för att falla inom ramarna som ”normal” i tillvaron 

och inte störa harmonin. Hennes val att vara som en pojke är till en viss gräns accepterat och 

sett som något näpet och rart, tills hon uppnår en viss ålder. För att anses som normal måste 

hon anpassa sig till den identitet hon tilldelats av samhället. Samhällets makt ligger i att hon 

anpassar sig efter dess normer. Att hon var bäst i fotbollslaget och bäst på att boxas spelar inte 

längre någon roll. Hennes identitet som kvinna blir alltmer framstående desto äldre hon blir. 

Detta är tätt kopplat till hennes kärlekskänslor för Ingmar. Kärlek är i viss mån något sexuellt 

och i denna filmens ideologi kopplat till könsrollerna som man och kvinna. För att få upprätta 

en kärleksrelation måste hon uppträda så som samhället förespråkar att hon ska göra. Ingmar 

ter sig inte alls att bry sig om detta faktum vilket kan bero på att hans liv vid den tiden är 

desto mer komplicerat då hans liv är i kaos och mer en filosofering kring livet i sig själv.  

 Ingmars filosofiska inställning till livet och sin identitet tycks vara av övernaturlig 

karaktär och han är inte som andra barn. Hela filmen är egentligen en återberättning av 

Ingmars tankar, natten när han sitter i lusthuset. Här kulminerar hans filosofiska sida och hela 

hans liv blir en episk berättelse vilka många barn inte är i stånd att tänka vid denna ålder. 

Ingmars självrefleksivitet över livet och sin egen identitet är av aldrig skådad art. Ingmar är en 

av dem få som skildras med förståelse för sin egen identitet och förmåga att förändra denna. 

Det ögonblick i filmen som kan ses som Ingmars självinsikt och delvis filmens tes är när 

kameran zoomar in då varmt och oformat glas förs in i en av ugnarna på glasbruket. Med 

hjälp av värme så kan detta glasmaterial, likt en människas identitet förändras och skapas till 

något nytt. Med hjälp av ny värme så kan denna massa smältas ner igen och omskapas enda 

tills man anser sig nöjd med resultatet. Kärnan kommer dock att bestå och aldrig försvinna.  



 Den gemensamma identiteten som svensk är enligt Benedict Andersson föreställd 

(Gripsrud, 2002, s.19), något som även Karl-Olov Arnstberg tar upp i sin bok ”Typiskt svenskt 

– 8 essäer om det nutida Sverige”. Han refererar till etnologen Ingvar Svanbergs uppsats 

”Finns det svensk kultur?”, där han i sin tur proklamerar att det aldrig har funnits någon 

enhetlig svensk kultur. Det vi anser och betraktar som typiskt svenskt är alla företeelser som 

vi likt ett ”smörgårdsbord” handplockat från olika delar av världen, platser och människor. 

Ingen kultur är enhetlig, inte ens i dess innersta kärna utan har uppstått genom och utav andras 

påverkan (Arnstberg, 2005). Att man sedan gör dessa företeelser till något kulturbetingat är ett 

led i att stärka oss som nation för att på så vis skapa en föreställd gemenskap, allt i ett 

maktspel för de som för tillfället har den. Som Foucault tydligt poängterar så är makten något 

formbart som inte kvarstår hos en eller flera personer vilket därför medför de ständiga 

maktkamper i alla människors liv. Maktkampen bidrar till en nationsskapande gemenskap då 

det behövs mot alla människors vilja i världen. Ett tydligt exempel på den föreställda 

gemenskapen är hur en svensk från Kiruna tror sig känna gemenskap, eller faktiskt gör det, 

med en Ystadbo när de båda geografiskt har närmre kontakt med någon från Finland 

respektive Danmark. Vad är det som får svenskarna att påstå att Mitt liv som hund står för den 

genuine svensken och Sverige? Varför anser ”The travel book” att denna film ger ett bildligt 

svar på hela nationens karaktär? Boken är skriven 2005 och filmen utspelar sig i slutet av 50-

talet. Har den gemene svensken den identitet vi påstods ha på 50-talet? Om än viktigare än det 

faktum är att Mitt liv som hund är en film, ett medialt väsen som aldrig, hur dokumentärt det 

än sker, kan påvisa absolut sanning. Den föreställda gemenskapen får i Mitt liv som hund en 

chans att yttra sig då Lilla grodan kommenterar den bok Ingmar läst om USA: s inbördeskrig, 

då hon säger ”Vad konstigt att de krigar när de kommer från samma land”. Huruvida man ska 

se på detta som en faktisk medveten kommentar från regissören och manusförfattaren eller en 

förankrad ideologi omedvetet medförd i filmen återstår att spekulera i. Det går dock att påstå 

att Lilla grodans karaktär döljer en omedveten föreställd gemenskap. Det är väl förankrat i 

barnens världsbild att man inte krigar mot någon från samma land. I barnens sinne är det helt 

underförstått att de människorna från samma land är en helhet och ”familj”. 

 I mitt liv som hund kan man urholka ett antal tydliga motsatspar och diskurser. Först och 

främst är det stad kontra landsbygd vilket jag behandlat tidigare i analysen. Denna tematik 

präglar hela filmen. Vidare så blir morbror Gunnar en motsats till Ingmars moder, då den 

förste tillhör landsbygden, är snäll, rolig och frisk medan modern befinner sig i staden, är 

sjuk, trött och klarar inte av att vara den moder och människa hon en gång var. Gunnar och 

landsbygden ger Ingmar den trygghet och det liv filmens sluttes anser han är berättigad till. 



Inom den kategorin kan även ”de icke-tokiga dårarna” (stadsfolket) kontra de ”ansedda 

dårarna” (landsbygdsfolket) falla. Ytterligare motsatspar är det mellan flickan från staden, 

också kallad ”Lilla grodan” och flickan från landet, Saga. De är i vissa avseenden väldiga 

kontraster. Lilla grodan är en flick-flicka med blont hår uppsatt i tofsar, klänning eller kjol 

och ett väldigt näpet förhållningssätt gentemot Ingmar. Tillsammans har de två ett ställe under 

ett järnvägsspår som de kallar för ”hem”, där de på barns vis övar sig in i vuxenidentiteten. I 

sitt hemliga gömställe gifter de sig genom att skära ett sår i Ingmars finger, vars blod Lilla 

grodan får slicka upp. I deras hem sitter Ingmar och läser tidningen medan Lilla grodan klär 

av sig, då de ska låtsas ha ett samlag likt det brodern Erik har lärt dem att vuxna gör. Lilla 

grodans motsatspar Saga är således den raka motsatsen till detta. Saga har kort brunt hår och 

bär pojkkläder för att efterlikna en pojke och dess identitet så pass långt det är möjligt. Hon 

spelar fotboll, boxas och beter sig inte alls så som samhällets tilldelade identitet anser. Vidare 

så är den kvinnliga kontra den manliga identiteten väl så tydlig på den första fotbollsmatchen i 

byn. På plan springer männen i blåa tröjor medan en rad kvinnor sitter på bänkarna, alla 

klädda i rosa. Ett annat viktigt motsatspar är det mellan Ingmars broder Erik i staden och den 

unga kvinnan Berit på landsbygden. Erik som i staden endast blir en rivaliserande och elak 

gestalt (vars beteende troligen beror på hans känslor kring moderns sjukdom) kontrasteras till 

snälla, empatiska och givmilda Berit på landet som utvecklas till en form av systergestalt. 

Ingmar är visserligen nyfiken på hur Berit ser ut naken då hon av Gunnar och byns män anses 

som mycket vacker. Den nyfikenheten är dock inte enbart av sexuell karaktär utan snarare ett 

led in i vuxenidentiteten, vars alla aspekter Ingmar är vetgirig kring. Således blir Berit en typ 

av syster som ger den syskonverkan Ingmar saknade i stadens kaos. En intressant kommentar 

till denna motsatsverkan är Ingmars egna filosofering i filmen där han säger ”Man måste hela 

tiden jämföra”, vilket åsyftar till hans identitetsbildning med att ”det kunde ha varit värre”.  

 

 

3.2 Änglagård 

År 1992 överraskades filmlandet Sverige med en film som kommit att beteckna landets 

kulturella identitet och ”svenskhet”, en film gjord av en engelsman. Regissören Colin Nutley 

hade tillsammans med sitt filmteam spelat in en film med en snar och mindre budget utan 

några förväntningar. Filmen togs dock emot med öppna armar av det svenska folket och 

biograferna fylldes. Huruvida alla besökarna ansåg att filmen var av bra karaktär går inte att 

utröna, men biografernas stolar var fyllda i nästintill varje salong. (Braaten, Kulset & Solum, 

1996, s. 241) 



 Nutley kom till Sverige genom en rad omständigheter. Han hade tidigare i sitt liv 

utbildat sig inom teater, konst och design och befann sig i Sverige för en inspelning av en 

brittisk serie då han träffade en kvinna och således kärleken. Kärleken till den svenska 

kvinnan blev vidare kärlek till landet Sverige. Han ansåg det vara fantastiskt och exotiskt och 

bosatte sig tillsammans med kvinnan i byn Liared i Västegötland. Idén till filmen 

”Änglagård” (1992) fann Nutley de många gånger han reste mellan Västergötland och 

Stockholm. Som han nämner i boken ”Vägen till Änglagård” (1994) var det på följande sätt: 

 

”När jag reste mellan Västergötland och Stockholm, 

brukade jag förundrat betrakta en osannolik skylt som satt 

alldeles utanför Norrköping. På skylten stod det Sex Hotell. 

Jag tog för givet att det inte var en bordell, vi var ju trots 

allt i Sverige. Vete gudarna vad som fanns bakom den där 

skylten egentligen, det tog jag aldrig reda på. Men det som 

slog mig var, att om någon startade ett Sex Hotell i Liared, 

skulle det få osannolika följder bland invånarna i byn. Ur 

den bisarra tanken föddes filmen som sedermera fick 

namnet Änglagård.” (Toebosch, 2003, s. 9) 

 

Ur denna skylt fick följaktligen Nutley idén till Änglagård, då Fanny i filmen vid en punkt 

berusat proklamerar att hon ska göra byns ögonsten Änglagård till en bordell för tyska turister. 

Filmen gjorde genom sitt stora publikrekord Nutley till en igenkänd personlighet vilket således 

bidrog till hans karriär. Den svenska kärleken och hans fru som han rollsatt som kvinnan Fanny 

i filmen, Helena Bergström blev Helena Bergström med hela folket. Denna tematik följde i 

några av Nutleys övriga filmer där Bergström fick spela huvudrollsinnehavare där också. 

Nutleys förkärlek till att beskriva den ”svenska kulturen” är ett försök enligt honom själv, att 

visa svenskarna sin egen kultur, det vill säga öppna upp ögonen för dem. Om detta försök 

egentligen är en idealisering återstår att se i följande analys där man också kan nämna några av 

hans andra filmtitlar så som ”Nionde kompaniet” (1987), ”Black Jack” (1990) och den relativt 

nya ”Heartbreak Hotel” (2006). Nionde kompaniet skildrar det svenska samhällets 

lumparkultur där brödraband knyts och skapas. Black Jack å andra sidan skildrar ett svenskt 

dansbandssamhälle där sex och intriger är ett dagligt inslag. Huruvida titeln på filmen och dess 

sexuella intriger anspelar på kondommärket med samma namn förblir dolt.  



 Änglagårds framställning av diskursen och motsatsparet landsbygd kontra staden är så 

pass tydligt att det i viss mån inte är nämnvärt. Hela filmen bygger till stor del på denna 

tematik där det är den tydliga konfliktbäraren i manuset. Änglagård är ett praktexempel på de 

tankegångar teoriavsnittet behandlar och de teser jag redan behandlar i avsnittet om Mitt liv 

som hund. Framställningen av landsbygdsbefolkningens kvarlevande traditioner och gamla 

vanor är uppenbart medvetet gjort av filmskaparna. Ruts inledande replik till hela filmen är: 

”Tänk att de hoppar 60 meter från en lyftkran, med gummiband runt benen. Tänk! Skulle du 

våga det? Va? 60 meter upp!” Det säger hon samtidigt som hon putsar kyrkobänkarna i samtal 

med prästen, vilket i sin tur är kan ses som en generaliserande uppfattning av landsbygden och 

dess invånare. Att de, i motsats till stadsbefolkningens ateistiska framtoning, fortfarande lever 

kvar i en djupt troende kultur där vardagslivet ständigt influeras av kyrkan och dess påverkan. I 

Änglagård verkar dock de flesta bybornas kyrkomedverkan präglas av tradition och invant 

beteende, vilket följes strikt för att inte falla ur sin tilldelade identitet. Landsbygden är vidare 

en tillbakablick i tiden, då det inte ”riktigt hängt med” där. Det är på så vis en dubbeltydig 

identifiering och ideologisering. I likhet med Mitt liv som hund så bär landsbygdsbefolkningen 

på två identiteter samtidigt. De är delvis dårar, byfånar och ”white trash” (mer framstående i 

Änglagård än i Mitt liv som hund), delvis romantiserade med historiens alla romantiserande 

attribut. Fannys morfar Erik kommer exempelvis åkandes på en gammal moped från 

föregången tid i motsats till Zac och Fanny som kommer instormandes på en stor motorcykel. 

Gällande motsatsförhållandet och diskursen ”stad kontra landsbygd” blir Zac och hans 

motorcykel ett uttryck för ”stora stygga staden” mot Eriks moped och ”snälla och outvecklade 

landsbygden”. Ytterligare romantiserade attribut är prästens gamla bil där han lyssnar på 

ABBA-låtar från 70-talet, ett av den svenska idealiserande identitetens främsta kort. Slutsatsen 

av dessa attribut är att tiden på landet står stilla och att moderniteter sällan införlivas. (Hedling 

& Wallenberg, 2006) 

 Den svenska sommaren och urvalet av naturbilder kulminerar i Änglagård likt en 

överdos, då Nutley varvar handlingen med tomma naturbilder utan människor men 

stämningsskapande musik. I ett stillbildsfoto i slutet av filmen presenteras åskådaren för ett 

naturfoto med hö-hässjor till likaledes ackompanjerat med stämningsskapande musik. Det man 

då kan fråga sig är hur många bönder som i 90-talets Sverige tar hand om sina väldiga 

grässkördar på detta sätt? Bildvalet står för ett sentimentalt värde med tillbakablick till det 

forna agrarsamhället, där industrialiseringen och maskinerna ännu inte gjort intåg. 

  I Änglagård är det i högre grad en lyteskomisk framställning av landsbygdens folk än 

vad det är i Mitt liv som hund. Det är visserligen en romantisering av naturen men där 



befolkningen framställs som ”white-trash”, en white-trashpopulation som slutligen visar sig ha 

stora hjärtan med ett trevligt sinnelag. De är dock fortfarande inte kultiverade som de 

världsvana stadsborna som i Änglagård inte ställs i samma negativa beskrivning som staden 

och dess befolkning i Mitt liv som hund. Staden är istället ett yttre hot som ska medföra till de 

outvecklade landsbygdsbornas reaktioner. Hotet från staden blir mycket tydligt med Nutleys 

bildval. Fanny och Zac stormar in i byn på motorcykel likt en högljudd drake för att sprida 

kaos i den annars så lugna byn. De har båda på sig svarta kläder i läder, ett på 50- och 60-talet 

rebellerande tyg. När begravningsföljet senare för första gången möter Zac, ligger han ovanpå 

en gravsten och exponerar hela sitt könsorgan genom det tajta lädret. Fanny äntrar kyrkan mitt 

i prästens ord om Erik, liknade Marilyn Monroe i blont hår och rött läppstift. Staden kontra 

landsbygd blir här tydligt. Bilderna kompletteras med Rut och Evas konversation där den förste 

säger ”Det är precis det hon vill, väcka uppmärksamhet!” varpå Eva svarar ”Ja, i dem 

kläderna!” (Hedling & Wallenberg, 2006) Vidare så anses Fanny och Zacs liv som 

showartister som något äckligt enligt en del av byborna, främst kvinnorna, vars ilska snarare 

kan tolkas som svartsjuka och revirmarkerande. Samtalen mellan kvinnorna i syföreningen är 

direkta konversationer om Fanny och Zacs ickeberättigade närvaro i byn, vilket gör filmens tes 

uppenbar och komiskt tillrättalagd i och med dess självmedvetenhet av vad filmen och 

kvinnorna uttalar. Rut säger exempelvis: ”Men herregud, då kan de väl stanna på 

kontinenten!” och hennes man Axel Flogfält: ”Jag ser ju att du är en fin flicka från staden”. 

Byn fungerar i enlighet med Peter Norman Waage teorier som ett omvänt kylskåp, där de 

försöker skydda den föreställda gemenskapen med värme och utestänga det främmande hotet 

med kyla. Matkulturen blir också en tydlig motpol i staden kontra landsbygden. När Fanny och 

Zac ska handla mat för första gången i byns lilla butik frågar de efter aubergine då de vill göra 

moussaka till middag. Eva säger surt att det har dem inte, samtidigt som hon packar upp 

Marabouchoklad i hyllorna, en landsbygdsreferens i sig (Hedling & Wallenberg, 2006). Fanny 

och Zacs ”förfinade” vanor inom mat blir en tydlig gränsdragning i deras olika identitet. I 

Sverige, hos de ”riktiga svenskarna” på landet äter man husmanskost, som man alltid gjort.  

 Presentationen av alla karaktärer i filmen är av enkel och medhjälpande art då de alla 

presenteras i små enkla klipp i filmens inledning, där man genast ska förstå grunderna i deras 

identitet. Byns unga flicka Eva står uppklädd i en fin blomsterklänning på en grusväg och 

väntar på den oduglige landsortspojken Mårten Flogfält som inte uppskattar hennes sällskap 

och högre värde. Hon är vacker på landsorts vis men är ingenting emot Fanny och hennes 

vågade stadsklänningar och klädsel. Evas identitet avslutas också med en bild där hon än en 

gång står och väntar på Mårten vid grusvägen. En intressant aspekt är att Ing-Marie Carlsson 



(Eva) är rollsatt i både Mitt liv som hund och Änglagård. I Mitt liv som hund kretsar hennes 

identitet kring hennes vackra yttre och ungdom vilket ställs i kontrast i Änglagård där hon 

visserligen är en ung kvinna, men reduceras till en tråkig föredetting från landet när 

stadsflickan Fanny äntrar byn. Denna tematik återkommer jag till senare i analysen. Vidare så 

är det i en jämförelse av diskursen kring sexualiteten i Mitt liv som hund kontra Änglagård en 

öppen nyfikenhet som präglas kring sex och nakenhet i Mitt liv som hund. I Änglagård är det 

en hemlig och dold nyfikenhet som blir till en stor kamp för ett flertal invånare i byn. I 

Änglagård ligger identitetens bildande i högre grad kring att bete sig rätt än vad det följaktligen 

gör i Mitt liv som hund. I Mitt liv som hund normaliseras allt i högre grad och anses som något 

naturligt men komiskt.  

 Diskursen med Fannys utanförskap markeras tydligt redan i filmens inledning då vi 

träffar på henne i en cabaretbar där hon sjunger smäktande sånger på tyska. Hon är inte bara 

från staden, utan dessutom turnerande i andra länder, med flertalet kontakter där vilket således 

gör henne till ett yttre hot inte bara kommen från staden utan från Europa, eller kontinenten 

som byborna väljer att kalla det. Fanny är den karaktär som symboliserar staden och det hot 

dess närvaro tycks vara, vars motpol är karaktären Mårten Flogfält som symboliserar den 

identitet och stereotyp landsbygdsborna är och har. Mårten är landsbygdsmannen definierad 

och kan ses som en direkt tolkning av termen ”white-trash”. Han har kepsen bak och fram, är 

oren, orakad med slitna kläder och snus ständigt uppstoppat under läppen. Han är allmänt 

okultiverad och ser inga problem i att när som helt spotta då han behöver det. Han har likt en 

amerikansk ”Hill-billyfilm” en Range-Rover han kör runt i vilket blir ett tydligt komiskt 

attribut för hans identitet. Han är ”vilden” som blir totalt förtrollad i stadsflickan Fanny och har 

inte tillnärmelsevis samma referensramar för att genomföra ett lyckat samtal. Identiteten som 

landsortsbefolkning blir här tydlig med många drag av lyteskomik och stereotypifiering. 

(Hedling & Wallenberg, 2006) 

 Vidare så karaktäriseras rollen som byns romantiserade byfåne av figuren Gottfrid, en 

man som bor ihop med sin bror endast ett 20-tal meter från byns affär. Gottfrid och brodern 

Ivar lämnar sällan sitt hus utan sitter istället med kikare vid fönstret för att se vad som 

försiggår. Fanny och staden blir en positiv påverkan som får Gottfrid och Ivar att leva upp och 

komma ut ur huset. Gottfrid är en utav de få i byn som innan filmens klimax uppskattar Fanny 

och Zacs närvaro. Han blir således en länk mellan de två olika lägren. Angående den tematik 

jag tagit upp i analysen av Mitt liv som hund kring diskursen om dårar och dårskap så blir 

butiksägaren Per-Ove den karaktär som präglas av den riktiga men dolda dårskapen. I 

Änglagård är det Fanny och Zac som är de ansedda dårarna, utifrån byns perspektiv, medan 



byborna själva är de ”icketokiga” dårarna. Enligt filmens sluttes så är inte de flesta av byborna 

några riktiga dårar, utan endast Per-Ove som får verka som den ”onda” kraften. Han utger sig 

för att vara den mest ”normala” personen i sammanhanget, och anser sig därför ha rätten till att 

bränna ner Änglagård. Per-Ove är dock influerad av det ”yttre hotet” som det utomsvenska står 

för, det vill säga alla de pornografiska filmer han ständigt sitter och ser på, vilket inte hör 

hemma i den idyll landsbygden står för.  

 Ett skickligt drag i propaganda och ideologi i film är att rollsätta karaktärerna med 

skådespelare redan kända för åskådaren. Genom att rollsätta en person som utsöndrar en viss 

typ av känslor hos åskådaren uppnår man sin ideologi betydligt lättare och mycket snabbare. I 

Änglagård kan man hitta sådana rollsättningar i Sven Wollter, Per Oscarsson, Ing-Marie 

Carlsson, Reine Brynsolfsson, Jan Myrbrand och Helena Bergström. Inledningsvis så kan man 

fastställa att Sven Wollter var och är väl förankrad i det svenska folkets medvetande och själ. 

Han hade innan Änglagård varit med i flera produktioner och filmer vilket gav åskådaren 

tydliga referensramar. Dagens generationer som ser Änglagård för första gången präglas i ännu 

större grad av Wollters tidigare roller, då han efter Änglagård uppnått även högre 

folklighetsstatus. Ing-Marie Carlsson hade en betydande roll i Mitt liv som hund och var därför 

på grund av dess stora popularitet väl förankrad hos det svenska folket. Hon figurerade även i 

Nutleys Black Jack där hon hade rollen som Anja och filmen Kådisbellan (1993) där hon hade 

rollen som Karin Adamsson. Dessa filmer innehåller flertalet av de skådespelare som rollsats i 

Änglagård där följande var med i Black Jack: Helena Bergström, Reine Brynolfsson, Ing-

Marie Carlsson, Jan Mybrand och Johannes Brost och följande i Kådisbellan: Ernst Günther, 

Reine Brynolfsson och Ing-Marie Carlsson. Vidare så var flertalet av dem med i produktionen 

Skärgårdsdoktorn (1997-2000) och Sverige åt svenskarna (1980). Sverige åt svenskarna var 

dessutom en produktion som Per Oscarsson regisserade. Reine Brynolfsson och Helena 

Bergström rollsattes senare också i filmen ”Sprängaren” (2001) regisserad utav Colin Nutley. 

Detta återanvändande av skådespelare är ett väldigt taktiskt val som försätter åskådaren i en 

mer ”lättlurad” position. Vi vet redan vad vi ska tänka, så vi reflekterar inte över det på samma 

sätt som vi skulle ha gjort med en helt ny skådespelare. Denna tematik förbehålles inte endast 

till Änglagård och Mitt liv som hund utan är ett fenomen som bör belysas i allmänhet. 

Kopplingen till Kådisbellan och Skärgårdsdoktorn påvisar i större grad vad den filmen och 

serien anspelade på genom tidigare rollpresentationer i Änglagård och Mitt liv som hund. I 

enlighet med Adorno och Horkheimers teorier om propaganda så upprätthålls samhället och 

filmens ideologi genom ett okritiskt förhållningssätt från landets befolkning och åskådare 

(Burill, 1987). Det bör också uppmärksammas att dialogen mellan alla karaktärer i Änglagård 



uppstod i samarbete mellan alla skådespelare då Nutley var en brittisk regissör. Regissörens 

påverkan av filmens utveckling var därför mindre än vad den i de flesta fall och filmer är. 

Dialogen som uppstod var därför en blandning av alla skådespelarnas stereotyper och 

förförståelse.  

 Den identitet som ”vi” som svenskar vill se som den gemensamt och nationellt svenska 

identiteten är den urbana medelklassens identitet, som kulminerar i ett soligt sommar-Sverige 

där vardagskonflikter tas på stort allvar, som då ses som komiska. För att stärka nationen ser vi 

på film som Änglagård för att ge oss själva möjligheten att säga ”Nämen se så tokiga vi är”. 

Att göra narr av sin egen ”svenskhet” och stereotyp är ett ytterligare led i att uppföra en 

föreställd gemenskap som nation (Danaher, Schirato & Webb, 2000). Arnstberg tar i sina 

böcker upp det faktum att det inte går att definiera en hel nation som Sverige som en enda 

identitet eller identitetsbärare. Det går i och genom mindre grupper utsöndra en identitet och 

kulturbetingat beteende då de är en liten grupp som har tydliga regler för hur deras identitet är 

och utförs. Trots det så är inte de en enhetlig kultur de heller utan en smältdegel av flera olika 

personliga identiteter, men med ett par kulturbetingade regler kring uppförande. En hel nation 

som Sverige kan enligt sig själva tro att de har en gemensam identitet, då de delar språk och 

ständigt fastställer stereotyper genom sig själva och medias påverkan (Arnstberg, 2005). Detta 

kan man se i de båda bröderna Gottfrid och Ivar i Änglagård. De utgör en idealisering då de är 

sympatiska, lite speciella men med hjärtat på det rätta stället. De framställs och räknas som 

speciella byfånar men är ändå ”hjärtat av Sverige”. De är del av en annan generation, den 

historiska generationen vi ständigt blickar tillbaka till i dagens samhälle och filmer och 

symboliserar därför deras närvaro med harmonisk komik. Den uppenbara ”härligheten” som 

försöks uppnå kring dem båda blir uppenbar då Gottfrid försöker spela ”Den blomstertid nu 

kommer” på piano vilket senare övergår till orgel och körsång med samma låt då de två 

promenerar hem till Fanny och Zac. Deras promenad sker på en grusväg där all omgivning 

präglas av stor grönska. De båda bröderna minner också om en tid då familjen var viktig vars 

medlemmar följaktligen höll ihop som en tät enhet, vad som än skedde. Det är ett uttryck för 

den gemensamma identiteten och föreställda gemenskapen.  

 För den uppmärksamme åskådaren kan den se att Änglagård i vissa avseenden påminner 

om Lars Hallströms senare film ”Chocolat” (2000). I de båda filmerna har vi den snälle, tyste 

och tillbakadragne prästen som predikar för sin sömniga församling, dock genom påverkan av 

byns egentlige makthavande person. I Änglagårds fall är det den rike bonden Axel Flogfält, en 

bitter gammal man som vill styra byn med järnhand och anser sig ha rätt till det. I Chocolat är 

det en liknande figur i form av en greve vars största önskan också ligger i att styra byn utan 



motstånd. Från yttervärlden och staden angrips byarna av det yttre hotet i form av Fanny 

Zander respektive Vianne. De har i de båda filmerna med sig en snäll och försynt 

medpassagerare, vars karaktär mestadels präglas av foglighet. Då och då dyker det dock upp 

universella, goda och riktiga lösningar från dem då de är den goda kraften som får 

trubbelmakerskan på rätt kant.  

 Avslutningsvis så kan man konstatera att Änglagård avger sin egen tes och hela 

handlingsgrund genom Ruts avslutande uppläxning av Fanny. Rut är den gestalt som är 

härförare i kampen mot Fanny och Zac och får därför inte bara uppenbara Änglagårds sluttes 

utan också avsluta denna analys:  

 

 ”Hela våran bygd kommer bli förstörd på det här! Hörrudu, jag 

ska tala om en sak för dig, att du kommer hit från storstan och tror 

att du är någonting. Och ta bort det där flinet från ansiktet! Du 

tror att du är någonting! Men jag ska tala om någonting för dig, i 

den här byn håller vi ihop, förstår du det? Vi har hållit ihop i 

många generationer och vi kommer att fortsätta att göra det, 

förstår du det? Det är det vi gör i den här byn och du ska ha någon 

jäkla bordell? Och stripteasea, och dem har ju korsetter och allt 

möjligt! Och så knark, det har jag nog sett på TV må du tro! Det är 

hela det här gänget, negrer! Det är bara invandrare hela bunten!”   

 

3.3 Kort sammanfattning av analysen 

Sammanfattningsvis så grundar de båda filmerna Mitt liv som hund och Änglagård på liknade 

identitetsframställningar med ”den andre” i form av landsbygden kontra staden. Staden är i de 

båda filmerna satt i likhetstecken med något opersonligt och främmande, där det till viss del 

försiggår mystiska eller ”sjuka” tendenser. Staden är dock ”den tacksamme andre” som genom 

dess blotta karaktär och närvaro fastställer den idealiserande identiteten på landsbygden.  

 Det går i både Mitt liv som hund och Änglagård att utröna en dubbelbottnad ideologi som 

påvisar hur landsbygden både förhärligas och förnedras. Landsbygden är ett tempel i dess rena 

natur som tycks symbolisera frihet och harmoni, där människan går tillbaka till dess rätta stånd. 

I denna harmoni har dock de alltför kvarlevande ortsborna blivit avskilda från yttervärlden och 

på så vis inte bara gått miste om tekniska framsteg utan också kultiverade vanor där etiketten 

blivit lidande. Samtidigt som landsbygden framställs som en negativ plats där tekniska 

landvinningar inte har nått så upphöjs den för det samme i Mitt liv som hund där de historiska 



attributen hyllas och ger en harmonisk källa till enkelhetens dagar. Dessa historiska attribut blir 

istället i Änglagård ett tecken på att tiden stått stilla ur en negativ aspekt, vilket då ska ge 

åskådaren en ”aha-känsla” och orsak till ortsbornas beteende och reaktion gentemot Fanny, Zac 

och staden.  

 Svenskheten blir således likaställd med den harmoniska era som döljs i landsbygden och 

dess outvecklade invånare. Landsbygden minner om en tid då svensken var ”svensk” med dess 

alla föreställda och påstådda attribut. Identiteten som nation vilar på en föreställd gemenskap 

som individer och media ständigt fastställer med stereotypa föreställningar och traditioner.  

 De båda filmerna vilar på ett antal motsatspar som möjliggör konflikten mellan staden 

och landsbygden. I Mitt liv som hund kan dessa motsatspar ses i morbror Gunnar kontra 

Ingmars moder, då den förste är en förkroppsligad symbol för landsbygden med sin godhet, 

tokstämpel och friska världshållning, medan modern är en symbol för staden där allt, genom 

hennes sjukdom är sjukt och infekterat. Det kaos som skapas runt och i och med modern är 

metafor för hela stadens tillstånd. Dessa motsatspar finns i flera versioner och kan urholkas ur 

alla karaktärer, där alla har sin grund i stad kontra landsbygd. I Änglagård finns en liknande 

tematik och motsatsbyggande konflikt, dock med ett antal undantag. I Änglagård är det 

visserligen staden kontra landsbygden dock med en annan utgångspunkt och slutsats. Staden är 

här endast något negativt och ont för landsbygdkaraktärerna, inte för åskådaren. Åskådarens 

förhållning kring de båda motsatsparens identitet ligger i att staden är en del av en modern 

värld vars existens landsbygdsbefolkning inte uppmärksammat. Staden och landsbygden är här 

två motsatspar som beror på och lever av varandra. Identiteten vilar dock på Peter Norman 

Waage teorier om det så kallade ”omvända kylskåpet” där man fastställer och uppnår sin 

gemensamma identitet genom att värna det inre med värme och utestänga ”de andra” med kyla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Diskussion av och kring analysresultaten 

Inledningsvis så vill jag angående filmanalyserna poängtera att även om man genom många 

teorier kan se på dessa filmer och argumentera mot dem i analyser och säga att de har en 

bakomliggande ideologi som bidrar till uppdiktad identitet och samhällsstrukturer så kan inte 

jag, i likhet med Foucaults läror påstå att det verkligen är så, det vill säga sanningen. Jag kan 

med Foucaults teorier om diskurs skriva en analys och uppsats men det vore emot hans teorier 

om jag påstår att min text är absolut sanning. Individualitet är fortfarande viktigt i 

sammanhanget och är något som ska belysas. Dessa filmer ses på genom olika ögon och 

skapar olika reaktioner och då kunskap för åskådaren. Det är också en mängd personer som 

skapat filmen och även om regissören är den som bestämt vad som ska filmas och hur så kan 

inte jag slutgiltigt säga att denne regissör och skapare gick in med en viss utgångspunkt och 

”sanning” för att framföra det på film.  Jag kan uttrycka vad jag som individ ser när jag 

beskådar filmerna och vad de kan skapa för reaktioner och uppbyggnader av ideologi. Det är 

med Foucaults anda jag utfört analyserna, det vill säga att ingen sanning är absolut utan bara 

den nuvarande för just den personen som uttrycker den. Det som förts vidare som ”sanning” i 

vår världs historia är de skildringar som de få berättare som har haft tillåtelse fört fram. Likt 

en händelse vid en olycka har alla dess vittnen olika berättelser att framföra efteråt. Likaledes 

är det så med historiebeskrivning och ”sanning”, det som ansetts som den absoluta sanningen 

var den skildring som värderades högst.  

 Varför blir då filmer om det ”typiskt svenska” så stora publiksuccéer i Sverige? Om man 

bortser från deras ”intressanta” manus och komiska inslag så är det de skildringar som 

fastställer svenskarnas förväntningar på sig själva. Svenskarna har en bild av sin föreställda 

gemenskap och känner därför trygghet i att se dramer och komedier om sig själva. 

”Svenskarna” vill gärna att deras kulturella identitet ska vara som den föreställda gemenskap 

de skapat åt sig själva genom samhället. Denna stereotypa och estetiskt tilldragande bild tycks 

vara ett drag som Sverigedemokraterna empiriskt utnyttjar. Huruvida deras partiprogram 

verkligen bottnar i ett tacksamt tillvägagångssätt, som grundas i svenskarnas trygghetsbehov 

och rädsla för att på så vis vinna politisk mark och plats i riksdagen eller i deras egna 

föreställningar om att Sverige faktiskt är eller bör se ut som deras valaffischer lämnas 

obesvarat.  

 När Arnstberg fick forskningspengar för att utreda den svenska kulturen och vad det är 

som gör oss till svenskar, fastnade han som väl skolad akademiker vid frågan: ”Ja vad är 

egentligen svenskhet?” Han upptäckte sig själv med att börja stolpa upp de väl rotade 



generaliseringarna med vikingar, dalahästar, lagomhet och konflikträdsla och insåg att han inte 

kunde ge något svar på vad svenskhet är.  

 Med utgångspunkt av uppsatsens frågeställningar så kom jag fram till att det estetiska 

bildvalet är av stor betydelse i både Mitt liv som hund och Änglagård. I Mitt liv som hund 

varvas handlingen och byggs till viss del upp med hjälp av estetiskt tilldragande natur- och 

landskapsbilder. Det regnar inte en enda gång under den tid Ingmar är boende hos morbror 

Gunnar vilket bidrar till en föreställd gemenskapsvärld om och med förväntningarna på den 

svenska sommaren. Till skillnad från Änglagård så skildras även vintern i Mitt liv som hund 

men med ett positivt bildval i dess framställning. Utan vetenskaplig referens så törs jag påstå 

att den svenska vintern i Småland för det mesta inte präglas av den massiva snömassa filmen 

skildrar. Ett snötäckt vinter-Sverige är i hög grad mer estetiskt tilldragande än det gråväder 

som egentligen dominerar. Att svenskarna profilerar sig som ett land med varierande årstider, 

där både grönska, värme och bad samarbetar med kyla, snö och skidåkning blir därför tydligt. 

I Änglagård är det dock endast den svenska sommaren som skildras, dock med besked. De 

svenska sommarbilderna varvas ständigt med handlingen och blir till viss del en egen liten 

film och handling i filmen. Bilderna kulminerar nästintill i en överdos, den ena bilden 

vackrare än den andre. Som jag nämnde i analysen så figurerar en bild i filmens slut där en 

hö-hässja filmas i gryningen. Detta bildval har ingenting med dagens moderna jordbruk att 

göra, med alla dess maskiner som krävs för människans ökande konsumtion utan är istället 

endast en romantiserande bild av det forna jordbruket och dess lugn. Vilket också är en 

falsifierande bild då dåtidens jordbruk var mycket hårt och krävande och sannerligen inte 

innebar harmonisk vila. Sommaren blir vidare en viktig referens för den svenska identiteten 

då det är väl förankrat att det är på sommaren vi ska leva upp och förstå den egentliga 

meningen med livet. Vintern är endast en enda lång väntan, startsträcka och uppbyggnad av 

den påstått långa sommaren då den svenska identiteten fastställs på riktigt. I Änglagård 

avslutar Gottfrid sin medverkan med att säga: ”Det var den bästa sommaren jag haft sen jag 

var grabb”, inte bara för att fastställa att Fanny och stadens påverkan är av god natur, utan 

också att sommaren är den viktigaste tiden på året.  

 Med begreppet ”den filmiska estetiken” avser jag också hur bildvalet i övrigt också 

framställts, det vill säga vilka bilder som dominerar på människorna och deras framställning. 

Idealiseringen av svensk identitet blir i det fallet uttryckt i situationer då nakenhet filmas, då 

det ger en typ av referensramar inom stereotypifiering. Berits nakenhet blir naturlig och 

frigjord och en del i det arv som kallas den svenska synden. Den svenska synden blir i många 

fall något positivt då det profileras som en jordnära egenskap som majoriteten tar till sig och 



idealiserar som deras identitet. För att hålla det yttre hotet ute så skapas den föreställda 

gemenskapen inom gruppen och fastställs ständigt för att ena gruppen som nation och identitet. 

I Änglagård skildras nakenheten också öppet dock genom stadsbefolkningen, vilket inte 

underminerar min slutsats och tes då det först är på landet som deras jordnära identitet kan 

uppstå med nakenbad i de svenska sjöarna. Samtidigt som det är ett förhärligande av naturen 

och landet pågår det också en stor lyteskomisk stämpling där dess invånare framställs som 

okultiverade och så kallat white-trash. Det får en att ställa frågan kring filmskaparnas motiv 

och egentliga mening kring filmens sluttes. Kan det vara så att regissören och de övriga i 

produktionen har en förkärlek till landsbygdens natur men förkastar dess påstådda invånare? 

Att de möjligtvis ser stadsbefolkningen som missionärer utsända från civilisationens kärna för 

att skapa upplysning hos de kvarlevande landsbygdsborna? Troligtvis inte då filmernas tes 

tycks bottna i andra föreställda stereotyper. 

 De tydliga motsatsparen som filmerna bygger på var av stor betydelse för filmens 

handlingsförlopp och därmed rättfärdigande av idealisering och dess process. De båda filmerna 

bygger sin intrig på den först och främst betydande motsatsen med landsbygd kontra staden. 

Denna motsats influerar alla de andra motsatserna och är vad man skulle kunna säga 

”modermotsatsen”, det vill säga kärnan och källan till alla de andra motsatserna. De övriga 

motsatserna koncentreras till de olika karaktärerna, deras förehavanden och vad de står för. 

Genom dessa karaktärer skapas också ett antal attribut som även dem delas upp i staden kontra 

landsbygden. Allt i filmernas uppbyggnad och handling är därför skapat med utgångspunkten 

av staden kontra landsbygden, för att på så vis fastställa olika ideologier, identiteter och 

gemenskaper. Filmerna kan därför sägas stå för en typ av propaganda, ett ord som kan 

upplevas hårt då det ofta kopplas samman med större historiska sammanhang där något tycks 

mer allvarligt än filmer som Mitt liv som hund och Änglagård. Dock så är det viktigt att det är 

precis så propaganda fungerar och verkar. Den ska inte synas, utan verka i det fördolda där 

ingen anar dess syfte. Detta blir viktigt i ett skede där politiska partier som 

Sverigedemokraterna tar den bild som dessa filmers föreställda gemenskap och gör det till 

”sanning”. För att lyckas med det anspelar man på folkets förväntningar och trygghetsbehov, 

som de har byggt upp som föreställda gemenskaper i och med filmer som dessa. Jag vill inte 

påstå att det är ett sådant syfte som varken Lars Hallström eller Colin Nutley har haft då de 

gjorde filmerna, men det bör tas i beaktning att den föreställda gemenskap som kan och har 

skapats i och med deras deltagande, bidrar till en samhällsituation där den gemene svensken 

glömmer bort att ”fienden” egentligen inte är en fiende, utan endast en människa på andra 

sidan kylskåpet. 
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Bilaga 1 

I texten nedan följer ett citat och redogörelse för boken ”The Travelbook” och dess 

komprimerade redogörelse för Sverige: 

 

”Sverige 

 

Sverige är ett land av motsägelser som tillsammans skapar en oväntat tillfredställande 

helhet. Fantastiskt vackra sjöar och skogar kontrasterar eleganta, moderna städer; 

landet är lika känt för dess vikingahistoriska platser som för dess världsledande 

teknologi; t.o.m. det platta, relativt milda södern kontrasterar med det bergiga, artiska 

norr. Du kan fly från hetsen ut i skogen eller njuta av att befinna dig i storstadsvimmlet. 

 

Bäst tid att besöka landet 

Sent i maj till sena juli om du vill ha solsken; december till mars om du vill åka skidor 

 

Måsten 

Driva runt i Stockholm och dess skärgård med båt 

 

Åka skidor i dalarnas backar eller titta på Vasaloppet, världens största terrängskidtävling 

 

Ta en promenad i den historiska staden Lund 

 

Dra fördel av ”allemansrätten” och campa i någon av de suveräna skogarna 

 

Utforska ruinerna i Visby 

 

Titta på glaskonsten i glasriket i Kalmar 

 

Genväg till landets själ 

Läs Charlotta Rosen Svenssons ”Culture shock! Sweden: A Guide to Customs and Etiquette” 

för att få en lektion i svenskt kulturellt beteende  

 

Se vad som helst med Ingmar Bergman eller ”Mitt liv som hund” 



 

Ät massor av fisk och den överallt förekommande potatisen – pröva inlagd sill och 

färskpotatis, pyttipanna (stekt tärnad potatis, korv och lök ätes med tärnade rödbetor och 

stekt ägg), köttbullar och potatis, Janssons frestelse (maträtt bestående av ugnsbakad potatis, 

lök, grädde och ansjovis) samt om du är riktigt modig, surströmming (jäst sill, illaluktande 

och inget för den svagsinte) 

 

Drick kaffe, vilket svenskarna älskar och tillagar förvånansvärt skickligt, även om de älskar 

sin aquavit och sin öl ännu mer. Prova Absolut vodka och ölsorterna Spendrups eller Pripps 

 

Standardfras 

Jättebra! 

 

Kännetecken 

Vackra blondiner av båda könen; Saab- och Volvobilar; billiga men obyggbara möbler; 

ABBA; vikingarna; tennisspelare; köttbullar och snaps; sexuellt frigjorda socialister; Ericsson; 

skidåkning 

 

Att förvånas över 

Alla svenskar är inte blonda; Sverige är inte helt täckt av snö under vintern; alkohol kan bara 

köpas genom det statliga alkoholförsäljningsmonopolet, Systembolaget; under sommaren är 

det tillräckligt varmt för att bada 

 

 

Staden Stockholm må mycket väl ha uppförts av en högre makt för att fungera som målning 

för den sparsamma mängden ljus i norra Europa. Vare sig det är fråga om den kallaste 

blåvita midvinter eller en hösteftermiddags bärnstenstonade färgskiftningar är stadens 

viktigaste beståndsdel ljus. 

 

  -Lonely Planet Stockholm” (Austin & Clapton, 2005, s. 377) 

 
 
 
 



 
Bilaga 2 
 
Nedan följer en artikel ut DN publicerad den 9 januari 2010, ett exempel på den debatt 
och samhällsituation som uppstått i Sverige.  
 

”Sverigedemokraterna är en ortodox 
minoritetsgrupp” 
Publicerat i dag. 00:50 

Psykoanalytiker: Att vara svensk är att vara tolerant. På det sättet kan vi tolerera att SD är 
en ortodox minoritetsgrupp. Men ortodoxa grupper får inte dominera ett samhälle. 
Sverigedemokraterna gör demagogiska förenklingar för att slippa komplexa sammanhang 
och vädjar till svart-vitt antingen-eller-tänkande. Om vi skulle tillämpa deras partiprogram 
på dem själva som en ortodox minoritetsgrupp, skulle de inte få vara kvar här i landet. 
Sverigedemokraterna är alltför osvenska. Men eftersom vi inte vill vara som SD - utan räknar 
toleransen som en eftersträvansvärd svensk egenskap - kan de få stanna här om de håller sig 
inom demokratins gränser, inte hetsar mot folkgrupper eller döljer gamla nazister i sina led, 
skriver psykoanalytikern och författaren Tomas Böhm i en analys av SD:s partiprogram. 
 

Människor i Sverige består av heterogena grupper under ett gemensamt svenskt paraply – 
stadsbor, landsortsbor, akademiker, arbetare, invandrare, deras ättlingar, sjukskrivna, 
ensamstående, sammanboende, missbrukare, näringsidkare etcetera. Det gemensamma 
paraplyet innebär en tolerans för alla olikheter. Sedan länge vet man inom psykologin att 
främlingsrädsla och främlingsfientlighet kommer från en egen rädsla för det okända. Vi har 
alla en rädsla för det vi inte känner till, liksom för det okända inom oss själva, som är 
frestande att lägga ut på grupper som verkar vara annorlunda eller svaga. 

Främlingsfientligheten tar sig ofta uttryck som ett avståndstagande mot det komplexa eller 
främmande, det som inte går att känna igen omedelbart eller dela in i enkla kategorier. 

Sverigedemokraterna vill inte se att de skulle vara främlingsfientliga. De beskriver i sitt 
partiprogram snarare att ”invandrings- och integrationspolitik har varit ett monumentalt 
misslyckande. Sverigedemokraterna är det enda parti som vågar säga detta öppet.” 

SD tycks vara för det svenska. Det beskrivs bland annat på följande sätt: 

”Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av 
andra svenskar uppfattas som svensk.” 

Det låter som ett cirkelresonemang. Fortfarande vet vi inte vad den svenska identiteten 
innehåller, men vi varnas för: ”att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en 
minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av 
samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.” 



Det här går att känna igen som rasistisk eller främlingsfientlig mytologi. Om vi inte aktar 
oss, äter främlingarna upp oss. Sverige har alltid förändrats av dem som bor här. Strax 
beskrivs det svenska på annat sätt – i språk, kulturarv och historia – där SD blir ännu mer 
specifika: 

”Svenska traditioner, värderingar, regler och lagar skall vara normgivande i hela det 
svenska samhället. Svenskan skall vara det samhällsbärande språket inom samtliga 
samhällsområden. Alla former av etnisk kvotering eller positiv särbehandling av invandrare 
skall avskaffas. Undervisningen i svensk historia skall utökas i skolorna. Den svenska 
historien och kulturarvet skall lyftas fram och levandegöras i offentliga sammanhang på ett 
tydligare sätt än i dag. 

Det offentliga stödet till invandrarföreningar och alla andra verksamheter som syftar till att 
befrämja främmande kulturer och identiteter i Sverige skall dras in. Lovdagar i anslutning till 
religiösa högtider skall endast omfatta traditionella svenska och kristna högtider.” 

Det som SD är emot tycks vara osvenskt. Rädslan för det främmande utanför och inom oss 
själva klumpas ihop och vänds utåt och blir osvenskt, för att det är svårt att acceptera eller 
förstå. 

SD är rädda för det komplicerade och mal ner det till en svensk förenkling bestående av 
svensk eller – osvensk. På demagogiskt sätt skriver man inte osvensk i partiprogrammet. Man 
talar i stället om att: ”kulturellt främmande enklaver i de flesta städer är inte hållbart”. 

Man gör också den demagogiska förenklingen för att slippa komplexa sammanhang och 
vädja till svart-vitt antingen-eller-tänkande. Alla vill väl känna tillhörighet, men här 
beskrivs den som om den beror på hur homogent samhället är: 

”Rotlösheten står i motsats till något som är väldigt viktigt för oss Sverigedemokrater – rätten 
till en nationell identitet. Alla människor måste få känna att de tillhör ett folk.” 

Man förnekar också den egna främlingsfientligheten på ett sätt som påminner om 
resonemanget att många av mina vänner är invandrare. Vi ska inte märka fientligheten 
genom att�… 

”Sverigedemokraterna är inte principiellt emot invandring.” 

Ju längre bort ifrån Sverige som invandrarna kommer, desto mindre bra är deras kultur 
för vårt land. Jag kan till och med tänka mig att några som skrivit detta program kan ha 
varit ärliga – det vill säga inte demagogiska. De tror faktiskt att det svenska skyddas av det 
de skriver. Man döljer främlingsfientligheten genom att uttala sig mot rasism, men i stället 
varnar man för det man kallar mångkulturalism. 

”…�De senaste årens invandring har dock varit av helt annan art. Det har handlat om 
tiotusentals invandrare varje år, från avlägsna delar av världen, vilket inte varit bra för 
Sverige.” 

”…�Partiet tar avstånd från mångkulturalism, rasism och läror där det etniska ursprunget 
räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet.” 



Ett centralt problem är att SD kopplar samman det svenska – svensk identitet, språk och 
kultur – med ett avståndstagande från andra grupper, det vill säga invandrare, särskilt från 
dem som kommer långt bort ifrån. Samtidigt är det sannolikt att även SD-medlemmar och de 
som röstar på dem har lika mycket invandrare bland sina förfäder som vi andra. 

I stället skulle man kunna hävda att det svenska är att vara tolerant och inte se en svensk 
identitet som något klart en gång för alla. Den är påverkbar och öppen för inflytande, liksom 
vi svenskar påverkar dem som kommer hit. Så har det alltid tyckts vara. I det svenska ingår då 
också att tolerera grupper som vill ha sin egen uppfattning och syn på hur man ska leva. På 
det sättet kan vi svenskar tolerera att SD har sin uppfattning, även om de får hålla sin 
intolerans för sig själva eftersom den är alltför förenklad, demagogisk och främlingsfientlig. 
Minoritetsgrupper får bära burka, sjunga sina sånger, äta sin mat, bara de tolererar andra 
grupper och de gemensamma spelreglerna. Ortodoxa personer som tror på rätt och fel i alla 
komplexa sammanhang – som SD kan beskrivas som – kan inte tillåtas att dominera ett 
samhälle. 

Om vi alltså skulle tillämpa SD:s program på dem själva som en ortodox minoritetsgrupp, 
skulle de inte få vara kvar här eftersom de är alltför osvenska. Men eftersom vi inte vill 
vara som SD, utan räknar toleransen som en eftersträvansvärd svensk egenskap, kan de få 
stanna här om de håller sig inom demokratins gränser, inte hetsar mot folkgrupper eller 
döljer gamla nazister i sina led.  

Tomas Böhm, psykoanalytiker, författare till bl a ”Inte som vi – psykologiska aspekter på 
främlingsfientlighet och rasism” (N�&�K, 1993), ”Att ha rätt – om övertygelse, tolerans 
och fundamentalism” (N�&�K, 1998). ( 
http://www.dn.se/opinion/debatt/sverigedemokraterna-ar-en-ortodox-minoritetsgrupp-
1.1023989) 

 
 


