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Abstract: 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka filmarbetares syn på regissörens roll i det svenska 
filmlandskapet för att ta reda på om det finns en rättvis bild. Samtidigt ska det också undersökas 
kring begreppet auteur och auteur-teorin för att se om det existerar idag och just i den svenska 
filmbranschen. Jag har intervjuat fyra svenska filmarbetare för att få svar kring hur regissörens roll 
ser ut och för att ta reda på hur välbekant begreppet auteur och auteur-teorin är. 
 
Slutsatsen är att regissören har en övergripande roll i produktionen där hen betraktas som en 
konstnärlig ledare som ska föra sitt team under en vision. Samtidigt framkommer det att begreppet 
auteur är bekant för vissa och existerar idag i det svenska filmlandskapet. Vad som definierar en 
som auteur är fortfarande en subjektiv åsikt och auteur-teorin är inte lika välbekant. En auteur kan 
vara både manusförfattare och regissör men andra anser att det ska innebära något mer, såsom en 
personlig stil. De intervjuade är eniga om att det bästa är att följa regissörens vision men att det är 
viktigt att låta övriga filmarbetare få känna att de bidrar till skapandet av en film. En 
manusförfattare eller regissör som inte är ödmjuk eller öppen för ta emot producentens förslag gör 
det svårare att få igenom sitt verk. 
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1. Inledning 
Filmskaparen François Truffaut påstås ha sagt att det inte finns några bra eller dåliga filmer, endast 

bra och dåliga regissörer. Om de orden stämmer så innebär det alltså att ett stort ansvar och väldigt 

stor betydelse ges till regissören, men om Truffauts påstående stämmer är svårt att veta eller att 

hålla med om. Vanligtvis skapas en film genom en grupp olika individer med olika kunskaper. Lika 

vanligt är det att man talar om regissörens insats som blir det stora avgörandet för vilken typ av film 

som kan förväntas. Truffaut och många med honom lyfter fram regissörens status, men kan detta 

hyllande leda till att vi glömmer bort betydelsen hos de övriga filmarbetarna och inte får en rättvis 

bild av hur branschen ser ut? Är det rättvist att i slutändan anse att det enbart är regissören filmen 

hänger på och att det är hen som ska bära på äran? 

1.1 Bakgrund 

Genom den franska nya vågen som var en strömning inom den franska filmen, uppstod en idé om 

regissören som den konstnär som bär på den fullkomliga kontrollen över filmen. Idén födde fram 

begreppet auteur och det lanserades genom de franska filmtidskrifterna Cahiers du Cinéma och 

Positif under 50- till 60- talet.1 När Paul Sellors skriver om en auteur sin bok Film Authorship-

Auteurs and other myths hänvisar han till en regissör som står i centrum för filmens skapande, men 

han uppmärksammar även att manusförfattare, skådespelare eller producenter kan stå i centrum. 

Han lyfter fram filmen Rocky (1976) där Sylvester Stallone både skrev manuset och spelade 

huvudkaraktären Rocky Balboa.2  

Auteurens insats i skapandet av filmen anses vara avgörande och vara upphovet till hela verket, 

eller åtminstone att denna persons personliga prägel sätts på filmen. Quentin Tarantino är ett tydligt 

exempel på en regissör och manusförfattare som visar upp sin stil genom många av sina filmer. Det 

är vanligt att många av hans filmer såsom Resevoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994) och Kill Bill 

(2003) har inslag av våldsamma scener, ett flertal utvecklade karaktärer, långa scener med dialog 

och även innovativa tekniker som i exempelvis klippning där alla scener inte sker i kronologisk 

ordning. Författaren Robert Conley menar att det är få filmer som har lyckats återskapa den 

modellen framgångsrikt och att det är få filmer som ens har försökt.3 

                                                 
1Örjan Roth-Lindberg. auteur. Nationalencyklopedin, (Hämtad 2017-9-28) 
2 C. Paul Sellors. Film authorship- Auteurs and other myths. 2010, 6 
3 Robert, Conley. The Auteur Theory: Tarantino’s blood, 2014, 77 



2 
 

Auteur-teorin förknippas med filmskapare som har en igenkänningsbar stil i sina filmer. Regissörer 

som Ingmar Bergman, Steven Spielberg eller Alfred Hitchcock kan ses som sina filmers 

upphovsmakare. Regissörer som Hitchcock och Bergman har fått titeln auteur då de höjts till 

epitetet konstnärliga filmskapare baserade på avgörande bedömingar gällande regi. En stor orsak är 

att deras regi ses som individuell och vävs in i verket.4 Auteur-teorin har kritiseras av olika grupper 

såsom filmkritiker och filmarbetare för sin romantiserande föreställning om ett konstnärskap och 

den genidyrkan som sker.5 Man anser att bilden om ett kollektivt arbete försvinner genom att 

auteuren står i centrum. Det finns produktioner där auteuren inte tar plats och där resultatet inte 

utgår från en individs kreativa förmåga och arbete. I Margaretha Herrmans forskningsrapport 

Filmarbetare- yrkesval och lärande i arbetslivet (2008) säger en producent till och med ”Vi kan 

inte ha en demon till regissör, nån som ska vara en despot och styra utan det är kollektivt” gällande 

frågan om synen på auteuren.6 Istället tar det kollektiva arbetet en större plats, vilket gör att 

auteuren får mindre utrymme. 

Det råder även debatt kring påståendet om regissören är upphovsperson till filmen. Man kan 

ifrågasätta det exempelvis när det uppstår situationer där andra filmarbetare måste bära ett tyngre 

ansvar, om det är förståndigt att peka ut regissören som upphovspersonen.7 Det kan vara en skillnad 

om det är en studio som anställer regissören eller om det är regissören själv som har en enskild 

produktion.  I en mailkonversation om detta med regissören Lisa Langseth, så svarade hon: 

Om manuset är skrivet av regissören eller om initiativet till filmen kommer från bolaget är en 

avgörande utgångspunkt. Annars handlar relationen mellan regissör och producent mest om 

individuella  relationer som man skapar själv, det finns inga övergripande regler utan skiljer 

sig mycket från bolag till bolag och vilka slags filmer man arbetar med.8 

 

Det Langseth talar om kan exempelvis förknippas med skapandet tv-serier eller seriefilmer såsom 

filmbolaget Marvel producerar. Det är alltså skillnad på om regissören kommer med initiativet till 

att skapa en film eller om denne anställs av ett filmbolag.  

                                                 
4 Sellors. Film authorship- Auteurs and other myths, 6 
5 Maaret Koskinen. Auteuren-person eller konstruktion?, i: Göran Gunér & Rebecka Hamberger (red): Aueturen-
Återkomst eller farväl? Filmkonst, 2002, 21  
6 Margaretha Herrman. Filmarbetare- yrkesval och lärande i arbetslivet. 2008, 74 
7 Koskinen, Auteuren-person eller konstruktion?, 17 
8 Mail av Lisa Langseth, 2017-10-11 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är ta reda på hur regissörens status ser ut i det svenska filmlandskapet. 

Uppsatsen kommer därför utgå från frågeställningarna: 

Vad har svenska filmarbetare för syn på regissörens roll idag? 

Har de en uppfattning kring begreppet auteur och i så fall vilken? 

Frågorna kommer att fördjupa sig i om det finns en rättvis bild av regissören eller om den är för 

romantiserad. Om det sedan finns en viss bild av regissören som filmarbetare bär på så är frågan om 

det finns kännedom kring begreppet auteur och vad de anser att det betyder. Om auteurer existerar, 

vilken väg får denne person ta i den svenska filmbranschen eller kan det vara så att den inte hör 

hemma där? 

Även om det råder en stor diskussion om vad som krävs för att bära titeln auteur så är det inte den 

huvudsakliga frågan som ställs. Istället landar frågorna på vad regissören har för position i 

filmskapandet och i samband med det bör en slutsats kunna landa på om det kan vara tal om en 

auteur. 

Då teorin om auteuren har kritiserats av en del teoretiker så är det väsentligt att ta reda på om det är 

ett begrepp som bör finnas kvar enligt filmskapare. Då är frågan om vad det är man kritiserar 

gällande teorin och om det är möjligt att besvara med motargument. Hur mycket ansvar har en 

manusförfattare och regissör egentligen, och hur mycket bör han eller hon bära på? Undersökningen 

ska ge en förståelse kring argumenten som är för och emot auteur-teorin och därefter kunna föra en 

diskussion om det bör finnas kvar.  

Det är en deskriptiv studie som ska utforska hur den Svenska filmbranschen verkar vara, men inte 

nödvändigtvis hur den är. Det handlar om att undersöka vad det finns för olika synsätt inom de två 

frågeställningarna.  

1.3 Metod 
I undersökningen är det väsentligt att lyfta fram debatten kring auteur-teorin och vilka argument 

som går emot varandra. Genom den litteratur som är tillgänglig och relevant i relation till frågan 

kommer begreppet fördjupas och förtydligas för att ge en sådan tydlig bild som möjligt. Antalogin 

Auteuren-Återkomst eller Farväl (2002) av redaktörerna Göran Gunér och Rebecka Hamberger ger 

en samling av reflektioner kring debatten om teorin. Även Film Authorship-Auteurs and other 
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myths (2010) av C. Paul Sellors lägger fokus på teorin och ger även en historisk återblick. Artikeln 

Notes on the Autheur Theory (1962) av Andrew Sarris kommer också att fördjupas i då han försöker 

dela upp teroin i olika delar. Även kommer artikeln Cirkles and Squares (1963) av Pauline Kael 

användas då den kritiserar Sarris argument. Detta är ett sätt att förstå varför det finns argument emot 

teorin. 

För att tydligare förstå uppfattningen om auteuren i den svenska filmindustrin så är intervjuer med 

filmskapare och andra personer som är verksamma i branschen nödvändiga. Att ta kontakt med och 

få höra filmarbetares egna åsikter och argument kring frågan tillför stor del i synen kring auteur-

teorin idag. Syftet för den här studien är att finna aktuella svar gällande synen på auteuren i den 

svenska filmbranschen. Det bör ge en förståelse kring frågeställningen då aktörerna kan bära på 

olika åsikter men också olika roller i filmbranschen. Det är därför relevant att ta reda på vilka 

förutsättningar, ekonomiska och kreativa som filmskaparen har och vem det är som har sista ordet 

kring hur filmen ska se ut. I samband med intervjuerna så kommer jag ta användning av Margaretha 

Herrmans forskningsrapport Filmarbetare-yrkesval och lärande i arbetslivet (2008) för att se om de 

åsikter filmarbetarna hon har intervjuat skiljer sig från de personer jag intervjuar. 

Sammanlagt har jag tagit kontakt med 27 personer varav 4 har valt att ställa upp. De personer som 

intervjuas är alla verksamma inom filmarbete med olika roller. En som producent, en 

verksamhetschef, en regissör och en filmkonsulent. Jag tog kontakt genom mail, telefon och direkt 

kontakt med dessa 27 personer. 24 genom mail, 2 genom telefon och direkt kontakt med en person. 

En av de personer jag mailade tog jag även direkt kontakt med senare och kunde på så vis få till en 

intervju. De 27 personer jag kontaktade har yrkesroller såsom filmkonsulenter, regissörer, 

producenter och manusförfattare.  

Genom att intervjua filmskapare som kan ge relevanta svar så blir det den övergripande delen i 

undersökningen kring auteurens roll i den svenska filmindustrin. Svaren från dessa personer 

kommer även att sättas in i det sammanhang litteraturen informerar om. Det är möjligt att hitta 

liknelser från vad de intervjuade talar om och det som skrivs av författarna till litteraturen om 

auteur-teorin, men även olikheter för att få en nyanserad bild av debatten kring regissörens roll. Jan 

Axel Kylén menar i sin bok Att få svar att de bästa förutsättningarna för att få fram hur den 

intervjuade känner och tänker är genom mötet och samtalet. Genom djupintervjuer blir möjligheten 

större att komma bakom det yttre skalet enligt Kylén.9 Är frågan svår att förstå för den intervjuade 

så finns möjlighet att förklara den precis som det är möjligt att ställa följdfrågor när svaren blir för 

                                                 
9 Jan Axel Kylén. Att få svar. 2004, 9 
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otydliga. Intervjuerna är planerade att vara mellan 30-60 minuter för att få en lättare möjlighet att 

fördjupa sig i de delar som är mest intressanta. Långa intervjuer brukar var mer öppna än 

strukturerade. Den som blir intervjuad får svara fritt efter varje fråga eller område. Därefter kan 

man styra samtalet för att komma närmare svaren man är ute efter.10 Jag har använt mig av att göra 

en semistrukturerad metod i denna undersökning. Frågorna är till stor del öppna och om det är något 

mer specifikt svar som jag behöver få ut så styr jag samtalet för att kunna genomföra det. Genom 

den research som har gjorts så kommer därefter en diskussion kunna ske kring de frågor som har 

ställts och en slutsats kommer dras gällande dem. 

1.4 Metodkritik 
Undersökningen kan kritiseras i form av att det enbart är intervjuer som görs med män. Under 

denna period som undersökningen gjordes så var de kvinnliga filmarbetare som jag var i kontakt 

med inte tillgängliga på grund av förhinder utan möjliga intervjuer kunde endast ske under en 

senare period. En femte intervju var inplanerad med en kvinnlig filmarbetare men blev inte av då 

personen inte längre besvarade på mail. Anledningen är fortfarande oklar. 

Det kan även vara diskutabelt om det finns en trovärdighet och tillräckligt att besvara 

frågeställningen när det är så få intervjuobjekt. En enkät hade möjligtvis kunnat underlätta i 

synpunkter kring att ta reda på hur många som är bekanta med begreppet auteur eller auteur-teorin 

men den stora motiveringen till att djupintervjuerna är i större fokus är för att få höra åsikter som är 

värda att reflektera över. De åsikter som ges kan ge en bild av vad de intervjuade bär på för 

erfarenheter. De svar som ges från de intervjuade bör inte tolkas som generella. Med egna 

förkunskaper från manusutbildningen på Högskolan Dalarna så kommer jag använda de svar som 

jag tolkar som objektiva och som ger en bild av hur filmbranschen kan se ut. Om fler intervjuer 

hade varit möjligare hade man kunnat förtydliga bilden ännu mer. Samtidigt ska det finnas en 

medvetenhet om att svaren är subjektiva och kommer från personernas erfarenheter inom den 

svenska filmbranschen. 

                                                 
10 Kylen. Att få svar. 19 



6 
 

 

2. Teori och tidigare forskning 
För att kunna undersöka frågan angående begreppet auteur och auteur-teorin så kommer relevant 

teori lyftas upp för att få en bild av vad det innebär. En tidigare slutsats som har dragits av 

författaren Donald E Straples som har undersökt auteur-teorin är att det är svårt att balansera 

fördelarna och nackdelarna emot varandra, samt att jämföra dem med andra filmiska principer.11 

 

2.1 Vad är en auteur? 
Auteur-teorins uppkomst skedde genom den franska filmtidskriften Cahiers du Cinéma året 1954 av 

François Truffaut.12 Tidskriften lyfte fram regissörer som ansågs svara mot det ideal som teorin 

bestod av. Många av dem var utpräglade genreberättare.13 I artikeln ”En viss tendens i fransk 

filmkonst” argumenterar Truffaut om hur regissören skulle ses som en konstnär i motsats till de 

kompetenta filmskaparna som den samtida franska filmen var full av. Truffaut menade att det det är 

en skillnad mellan en regissör som skapar en film och en regissör som filmar ett scenario, vilket 

ansågs vara de kompetenta filmskaparna.14 De var kompetenta i hantverket men var inte 

konstnärliga. Han antyder i sin text att de franska filmer som gjordes ofta var identiska i sin 

struktur. I sitt resonemang så anser Truffaut att filmen är i vissa manusförfattares ögon klar när de 

har lämnat in sitt manus. Sedan är det scensättaren (Metteur-en-scene) som tar över och gör 

inramningen till filmen. Enligt Truffaut är det en typ av begravningsprocess. Han utvecklar sitt 

argument genom att citera den franska filmregissören Jean Delannoy: 

        

When it happens that talented writers, either through a love of money or out of weakness, end 

up one day allowing themselves to 'write for the cinema', they do so with a feeling that they are 

somehow lowering themselves. They tend rather to make a curious attempt at mediocrity, 

careful as they are not to compromise their talent, and convinced that if you write for the cinema 

you have to ensure you are understood by the lowest common denominator.15  
 

                                                 
11 Donald E Staples.The Auteur Theory Reexamined.Cinema Journal, Vol. 6 (1966 - 1967), 5 
12Göran Gunér, Rebecka Hamberger. Förord i: Aueturen-Återkomst eller farväl?, 7 
13Örjan Roth-Lindberg. auteur. Nationalencyklopedin, (Hämtad 2017-9-28) 
14 François Truffaut. A certain tendency of the french cinema. 1954 , (Hämtad 2017-10-19) 
15 Ibid 
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När Truffaut väljer att citera Delannoy så vill han rikta den åsikten till franska manusförfattare. Han 

lyfter fram att det faktiskt finns franska filmskapare som ofta själva skriver dialogen och i andra fall 

även kommer på idén som de sedan regisserar. Han anser att en sådan person är en auteur.   

 

Truffaut använder genren komedi som exempel på hur man som filmskapare måste gå ett steg 

längre. Han poängterar med åsikten att många briljanta manusförfattare och tekniskt kompetenta 

regissörer misslyckas med att hantera genrekomedin. Det är enligt Truffaut en genre som mest 

kräver en filmskapares ansträngning, ödmjukhet och talang. Med det resonerar Truffaut att han inte 

kan se en samhörighet mellan auteuren och det traditionella filmskapandet efter teknisk kvalité.  

 

2.2 Den tekniska kompetensen 
Auteur-teorin fick stor genomslagskraft och spreds snabbt vidare när den amerikanske kritikern 

Andrew Sarris 1962 skrev artikeln ”Notes on the Auteur Theory” som blev inflytesrik gällande 

begreppet.16 Han anser att det finns tre olika kvalifikationer för att kunna ses som en auteur.  

 

Sarris tar först upp regissörens tekniska kompetens som ett viktigt kriterium. En regissör som 

saknar kompetensen eller en elementär förmåga för film utesluts direkt från samlingen av regissörer 

när det gäller auteurteorin. En lysande regissör måste i alla fall ha förmågan att vara en bra regissör 

enligt Sarris, och troligt är det förmågan att regissera som han grundar den åsikten i. Vad som avgör 

om det är talangfull regi är enligt honom svårt att definiera abstrakt. Denna punkt handlar om att 

kunna hantera regi som ett hantverk och den konstnärliga visionen behöver inte vara inräknad. 

Sarris anser att det är mindre oenighet kring denna del av auteurteorin.17 Han nämner samtidigt att 

det är möjligt att bli regissör utan att behöva bära på en enorm kunskap kring det tekniska inom 

film, såväl inom foto som klippning. Han använder sig av följande liknelse ”An expert production 

crew could probably cover up a chimpanzee in the director’s chair. How do you tell the genuine 

director from the quasichimpanzee? After a given number of films, a pattern is established.”18 

 

Truffauts påstående om att skillnaden kan dras genom att ett mönster som uppstår efter en rad 

filmer tyder på att auteuren syns först efter att ha regisserat flera filmer. Han menar att auteur-teorin 

i själva verket är en slags mönster-teori. Han ser att auteur-teorin talar till en regissörs samling av 

                                                 
16 Koskinen, Auteuren-person eller struktur?, 19 
17 Andrew Sarris. Notes on the Auteur Theory. 1962, 562 (hämtad 2017-09-28) 
18 Ibid, 563 
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verk och inte till ett enskilt mästerverk. Man ska kunna förvänta sig ett flertal mästerverk av en 

auteur enligt Sarris. 

 

2.3 Personligheten 
Sarris berättar att den andra kvalifikationen är en skiljaktig personlighet vilket är ett värdefullt 

kännetecken. Regissörens signatur ska synas genom karaktäristiska egenskaper som sträcker sig 

över en rad filmer. Filmens sätt att visas ska ha en typ av relation till regissörens tankar och känslor.  

Sarris utvecklar inte riktigt vad det är han menar med det. Det är väldigt vag förklaring till vad 

personligheten exakt innebär och Sarris ger inga tydliga exempel på när det har förekommit i filmer.  

Han definierar ändå att den som bär på denna kvalifikation bör ses som en stilist. Möjligtvis kan 

man resonera kring att det Sarris talar om är att denna punkt är det som skiljer en regissör från en 

annan.  

2.4 Det konstnärliga 
Den tredje och viktigaste kvalifikationen hos auteurteorin enligt Sarris, är att det finns en inre 

betydelse om den storhet filmen har rent konstnärligt. Han motiverar det med orden där han även 

nämner filmskaparen och filmkritikern Alexander Astruc: 

                    

Interior meaning is extrapolated from the tension between a director's personality and his 

material. This conception of interior meaning comes close to what Astruc defines as a mise en 

scéne, but not quite. It is not quite the vision of the world a director projects nor quite his 

attitude toward life. It is ambiguous, in any literary sense, because part of it is imbedded in the 

stuff of the cinema and cannot be rendered in noncinematic terms.19 

 

Truffaut menade att metteur-en-scene var orsaken till att filmer var för lika varandra och att de 

därför inte kunde bli unika. Metteur-en-scene innebär att regissören har en teknisk kompetens, men 

inte lägger till sin personliga stil i det estetiska. Mise en scéne är däremot dispositionen av det vi ser 

i bilden. Det kan handla om ljus, skådespelare, plats och mycket mer som vi ser. Det har även 

kallats för ”The grand undefined term” av filmteoretiker.20 Man använder därmed termen när man 

talar om den stil och känsla som finns i filmen.  

 

                                                 
19 Ibid, 562-563 
20 Brian Henderson, "The Long Take," in Movies and Methods: An Anthology, ed. Bill Nichols (Berkeley: University of 
California Press, 1976), 315 
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Precis som ”personligheten” så är Sarris inte tillräckligt tydlig med vad den inre meningen innebär. 

Han skriver att Truffaut ska ha beskrivit det som regissörens temperatur i scenen, men utvecklar 

inte till fullo vad det ska betyda. Möjligtvis kan det handla om budskap då han menar att det sker 

mellan regissörens personlighet och material men även det kan kännas oklart när han säger att det 

varken handlar om denna persons attityd kring livet eller vision över omvärlden. Troligtvis handlar 

även denna kvalifikation om att kunna skilja en individ till en annan. Då han menar att det inte kan 

visualiseras utanför filmens ramar så kan det handla om innovativa metoder i filmskapandet. Det 

kan då möjligtvis kanske förknippas med påståendet om att regissörens temperatur i en scen. 

 

2.5 Kritiken mot Sarris 
Maaret Koskinen som är professor i filmvetenskap talar i antologin Auteuren- återkomst eller farväl 

om regissörens arbetsroll, vilket kan diskuteras i samband med det Sarris talar om gällande den 

tekniska kompetensen som ett viktigt kriterium. Regissören kan ha rollen som arbetsledare vars 

främsta uppgift är att utgöra den tekniska mötesplatsen för de kollektiva funktioner som behövs i 

produktionen. Hon tar även upp frågan: 

 

Ta den erfarne fotografen som håller en skärrad nybörjar-regissör i handen, den skickliga 

klipparen som räddar ett projekt som annars skulle ha havererat, de geniala skådespelarna som i 

svensk film inte sällan drar det tyngsta lasset-är det i sådana fall vettigt att utpeka regissören 

som auteur och upphovsperson?21 

 

Man kan alltså fundera om Sarris argument kring att den tekniska kompetensen är viktig då 

Koskinen ger olika scenarion där den egenskapen kan brista. Detta kan vara anledningen till att 

Sarris talar om att det sällan sker en oenighet kring den delen av auteur-teorin, men det finns de som 

även kritiserar den delen. En regissör kanske ändå kan ses som en auteur om den bär på de övriga 

kvalifikationerna som Sarris talar om. Regissörens vision kan möjligtvis fortfarande komma fram 

tack vare de andra filmarbetarna trots bristande egenskaper inom den tekniska kompetensen. 

 

Den amerikanska recensenten Pauline Kael kritiserar det Sarris talar om.  Hon anser att den tekniska 

kompetensen inte är ett relevant kriterium då det inte är en estetisk berättigande. En av uppgifterna 

hos regissören är att ge direktiv till de som har den tekniska kompetensen. Kael anser att Sarris 

                                                 
21 Koskinen, Auteuren-person eller struktur?, 17 
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påstående skulle ha en större logik om auteurteorin handlade om förmågor hos en regissör i olika 

lägen under produktionen, men det är inte det teorin enbart handlar om.22 

 

Kael kritiserar även Sarris påstående om de övriga kvalifikationerna, personlighet och 

konstnärskap. När Kael talar om sin syn kring personligheten som kvalifikation så anser hon att det 

inte betyder att man gör en bra film. Kael antyder att de filmer där vi känner av regissörens 

personlighet är vanligtvis hans eller hennes sämre verk. Hon menar att när en regissör gör en bra 

film så tänker vi inte på personligheten utan har fokus mer riktat mot filmen. Om vi märker av 

regissörens personlighet så är det vanligtvis för att det inte finns så mycket annat att se.  

 

Hon lyfter fram Hitchcock som ett exempel. Hon tror att Hitchcocks enhetlighet och sin skicklighet 

att få publiken att reagera efter hans beräkningar avslöjar inte så mycket av en personlig stil utan 

mer om psykologin hos publiken. Hans metoder inom regin baseras mer på honom som en slags 

illusionist än som konstnär. Kael menar i sitt resonemang att ”The auteur critics respond just as 

Hitchcock expects the gullible to respond. This is not so surprising - often the works auteur critics 

call masterpieces are ones that seem to reveal the contempt of the director for the audience.”23 

Hitchcock förstår enligt Kael hur människor fungerar och vet därefter vilka metoder som behövs för 

att framkalla speciella reaktioner hos dem när de ser filmen. 

 

Enligt Koskinen har synsättet förändrats i praktiken när regissörer som Hitchcock blir 

konstnärsförklarade när de ändå verkade inom de villkor som fanns i Hollywoodsystemet och inom 

genrefilmen. Koskinen tar upp den svenska filmen Jalla Jalla (2000) som exempel. Filmen bär på 

konventioner från komedigenren men de berättas av en självklarhet inte av sig självt utan har väckts 

till liv genom regi, klippning och andra faktorer. Koskinen ställer ändå frågan om filmen ska ses 

som en populärfilm. Hon resonerar vidare: 

 

För att spetsa till det: ju fler genreelement, desto fler klichéer, fallgropar och misslyckanden 

ligger på lur. Och följaktligen desto större är segern när tilltalet blir - just det - så personligt som 

det blev i Jalla Jalla!24 

 

Man kan då fundera om det är en auteurfilm eller om det bör ses som populärkulturell film och om 

regissören och manusförfattaren Josef Fares är en auteur. Visar man upp sin personlighet tydligare 
                                                 
22 Sellors. Film Authorship- auteurs and other myths. 22-23 
23 Pauline Kael. Cirkles and Squares. Film Quarterly, Vol. 16, No. 3 (Spring, 1963),15 
24 Koskinen. Auteuren-person eller struktur?, 24 
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genom att använda konventioner, eller ska man bryta mot dem för bli mer utmärkande och även 

kanske innovativ? 

 

Kael ser Sarris resonerande kring den tredje kvalifikationen som underligt. Sarris talar om den inre 

meningen som syns i intensiteten mellan regissörens personlighet och material. Kael menar att det 

som Sarris påstår vara ” den ultimata glansen i filmen som konst” är det som generellt anses vara en 

frustration hos personen som arbetar efter givet material.25 Hon förstår ändå inte vad syftet är med 

det. I samband med sitt påstående så talar Kael om idealet hos en auteur som ses av 

filmteoretikerna: 

 

Their ideal auteur is the man who signs a long-term contract, directs any script that’s handed to 

him, and express himself by shoving bits of style up the crevasses of the plots. If his ”style” is in 

conflict with the storyline or subject matter, so much the better- more chance for tension.26 

 

Kael fortsätter kritisera genom att säga att manusförfattare som även regisserar är diskvalificerade 

genom Sarris tredje kvalifikation. En sådan person har enligt Kael ingen spänning mellan sin 

personlighet och sitt material och kan därför inte nå den ”inre meningen” som Sarris talar om. Det 

uppstår ingen konflikt mellan regissören och materialet och Kael förstår inte varför det borde göra 

det. Hon utvecklar detta: 

 

What is all this nonsense about extrapolating "interior" meaning from the tension between a 

director's personality and his material? A competent commercial director generally does the best 

he can with what he's got to work with. Where is the "tension"? And if you can locate some, 

what kind of meaning could you draw out of it except that the director's having a bad time with 

lousy material or material he doesn't like?27  

 

Kael lyfter fram en teori om att auteur-teoretikerna kanske inte vet vad de letar efter utan försöker 

istället framställa sig själva på ett sätt. Hon använder orden ”Are these critics honestly (and futilely) 

looking for "interior meanings" or is this just some form of intellectual diddling that helps to sustain 

their pride while they're viewing silly movies?”.28 Man kan då ställa sig frågan om det handlar om 

att höja sin egen status som filmteoretiker och inte enbart regissörens status.  

 
                                                 
25 Kael. Cirkles and Squares, 17 
26 Ibid 
27 Ibid, 18 
28 Ibid, 19 
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I sin slutsats så misstänker Kael att Sarris inte bedömer auteur-teorin efter de tre kvalifikationerna 

han skriver om. Hon ser det istället som ett klumpigt försök att dela upp teorin i olika delar. Hon 

antyder att den ”inre meningen” är ett mysterium och misstag. Teoretikerna har enligt henne inte 

förklarat tydligt vad det handlar om.29 Hon bär på åsikten om att auteur-teorin är onödig då man 

istället bör hylla de filmer som människor uppskattar. Teorin är enligt henne bara ett sätt att undvika 

kraftig kritik och för teoretiker att förhöja sin status. 

 

2.6 Vems är verket? 
Auteur-teorin handlar inte enbart om de kvalifikationer som Sarris påstår att teorin består av. Det 

handlar även om vem som betraktas som skaparen till verket. Regissören Alfred Hitchcock är ett 

bra exempel då han tidigare har nämnts. Om man tar en titt på några av hans främsta verk såsom 

Psycho (1960) och Rear Window (1954) så står det tydligt på omslagen ”Alfred Hitchcocks 

Psycho” eller ”Alfred Hitchcocks Rear Window”.30 

 

Det som är intressant med dessa två exempel är att Hitchcock inte är manusförfattaren utan enbart 

regissören. I mindre storlek står det att det är Joseph Stefano som har skrivit manuset till Psycho 

som är baserat på novellen skriven av Robert Bloch. Likadant med Rear Window är det John 

Michael Hayes som står bakom manus som också är baserad på en berättelse av Cornell Woolrich. 

 

Man kan då reflektera kring om det ges en rättvis bild av vem som ska betraktas som skaparen till 

verken. Kan det också vara så att det i detta fall och i många andra egentligen bara handlar om 

marknadsföring?  

3. Analys 
I denna del kommer det innehålla en redovisning av vad de fyra intervjuade filmarbetarna hade att 

säga. Information som ges kommer sedan användas för att besvara frågeställningen, ”Vad har 

svenska filmarbetare för syn på regissörens och auteurens roll idag?” 

3.1 De intervjuade 
De fyra intervjuade har olika bakgrunder och erfarenheter i filmbranschen. De som har deltagit i 

intervjun är Kevin Gullberg, Daniel Wallentin, Tom Grejs och Kay Pollak.  

                                                 
29 Ibid, 20 
30 Se bilaga 1 
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Kevin Gullberg, 24 år, är verksam i filmbolaget Kojan film som håller till i Norrköping tillsammans 

med fyra andra filmarbetare. Han är främst producent men även manusförfattare. De försörjer sig 

mest på att göra reklamfilmer men har även gjort kortfilmer och är nu i processen att göra deras 

första långfilm som Gullberg står som producent för. Produktionsbolaget fungerar som ett slags 

kollektiv men inte på ett sätt som innebär att allt måste göras tillsammans. Gullberg ser dem mer 

som fem frilansare som har valt att arbeta ihop och ta hjälp av varandra. 

 

Till skillnad från sina kollegor så är Gullberg inte utbildad inom film utan har jobbat sin in i 

branschen. Intresset har ändå funnits från början och han sig ser som självlärd. De övriga studerade 

i film och musiklinjen i gymnasiet och bildade filmbolaget därefter. Gullberg gick med senare. 

 

Daniel Wallentin, 36 år, är verksamhetschef på Film i Dalarna och hjälper till att stödja i princip allt 

som rör film, exempelvis filmfestivaler och produktionsstöd. Wallentin har även arbetat som 

konstnärlig lektor och har även arbetat som filmregissör för bland annat långfilmen Ett öga rött 

(2007). Wallentin gick regiutbildningen på Dramatiska Institutet i Stockholm, som idag kallas 

Stockholms Dramatiska Högskola. 

 

Tom Grejs, 32 år, arbetar också på Film i Dalarna som kortfilmskonsulent. Han tar hand om 

utvecklingen av kortfilm och hjälper filmare som inte professionella vidare i sin karriär både med 

finansiellt stöd och som konsulent. Grejs är utbildad genom manusprogrammet på Högskolan 

Dalarna och har även erfarenhet av regiarbete i kortfilmsproduktion. 

 

Kay Pollak, 79 år, är manusförfattare, filmregissör, författare och föreläsare kring 

personlighetsutveckling. Han har inte gått någon filmutbildning utan fick arbeta på TV2 1969 och 

fick en kort producentutbildning där. Han fick då göra allt från musikprogram till TV-teater. 

Därefter började hans karriär som långfilmsregissör. Några av hans verk är Barnens Ö (1980) och 

Så som i himmelen (2004) som även blev Oscarsnominerad.  

 

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades. Intervjuerna med Wallentin och Grejs skedde på 

plats i film i dalarna medan intervjun med Pollak skedde genom telefonsamtal. Intervjun med 

Gullberg skedde genom ett videosamtal på Skype. 
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3.2 Regissörens roll 
I frågan om vad regissörens roll i skapandet av en film är så landar svaren från filmarbetarna om att 

det handlar om ett ledarskap. Grejs menar att det är den person som har störst kreativt ansvar kring 

hur filmen ska se ut av filmarbetarna. Den person som under inspelning tänker klippningen framför 

sig och försöker få de bilder som hen är ute efter.  

 

Det handlar om en vision. Wallentin förklarar att regissören är en konstnärlig ledare över 

filmprojektet. Man försöker samla alla till en gemensam vision med verktyget att kommunicera med 

fotograf, scenograf och alla andra som finns i ett filmteam. Det är också regissören som följer 

projektet under hela processen till skillnad från manusförfattare eller skådespelare som avslutar sitt 

arbete tidigare. Regissören är med i förproduktionen, produktionen och postproduktionen. 

Wallentin beskriver situationen: 

 

Så man som regissör blir rätt trött när man har gått igenom en hel linje av produktion i några år. 

Då har man varit med om så många som blir klara med sin del att man nästan spyr över att man 

aldrig själv blir klar, för det är en sån himla lång process. Och då gäller det också att försöka se 

”vad var det jag tänkte från början, vad var det jag tände på från början som gör att det är värt 

att berätta?”31 

 

Wallentin menar att det gäller att kunna se helheten med filmen som är regissörens huvuduppgift 

för att inte hamna i detaljproblem. Man ska hela tiden försöka se filmen som om man själv är 

publiken och bära på känslan att filmen är sevärd.  

 

Pollak bär på samma åsikt om att regissören ska få med alla i filmteamet under en gemensam vision 

då en film inte kan göras ensamt. Man är beroende av alla människor man har omkring sig i teamet 

och då ska alla vilja ha samma mål. Det är det viktigaste enligt honom. Man är en arbetsledare för 

20 - 30 personer och ibland mer. Man ska skapa en stämning där man är så att alla känner en stor 

trygghet säger Pollak. Han menar att då kan man få det bästa uttrycket från en skådespelare. 

Skådespelaren ska känna sig trygg framför kameran. 

 

Gullberg anser att regissörens roll beror på vilken nivå det handlar om. Han lyfter fram teorin: 

 

                                                 
31 Intervju med Daniel Wallentin 
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Jag tror många nybörjare, nybörjarfilmskapare tror att regissören är som i studiosystemet i 

Hollywood liksom. Att den ska bara regissera skådisar och sen ska den få allt annat serverat på 

ett fat typ. Ta in en producent som gör allt det jobbiga typ, men det funkar inte riktigt så, om 

man inte är just i Hollywood på den nivån.32 

 

Gullberg menar att det fungerar annorlunda i Sverige. Regissören är den som gör allt som krävs för 

att filmen ska bli gjord. Det kan lika mycket handla om att ordna parkeringstillstånd som att 

regissera skådespelare. Är man inte beredd på att göra det så är man enligt Gullberg ingen bra 

regissör. Man kan inte ställa krav på vad man är värd att göra och vad man inte är värd att göra. 

Gullberg tror att en regissör endast kan bli bra om hen har fått göra allting från grunden och känna 

på svårigheterna. Regissörens ansvar är enligt honom att filmen ska bli bra och att den ska bli av. 

Det innebär även att regissören kan bli producent för filmen om det är det som krävs för att filmen 

ska bli av. 

 

Regissörens roll skiljer också mellan tv-branschen och filmbranschen enligt Grejs och Gullberg. 

Grejs menar att när det gäller tv-serier så är det viktigt att ha ett manus som håller ihop allt hela 

vägen och att man har en bra huvudförfattare. Grejs tror att manusförfattaren kanske ska ha mer 

beröm och får det i tv-serier. I film är det mer vanligt att regissören kan göra förändringar för att få 

sin vision medan i serier finns inte samma friheter då flera regissören kan vara inblandade.  

 

Gullberg anser också att det är ett annat arbetssätt i skapandet av tv-serier. Bolaget tar in regissörer 

som passar deras vision och följer den. De blir då bara avsnitts-regissörer. Han menar också att 

liknande system kan gälla filmbolag som Marvel och Disney. 

3.3 En rättvis bild? 
Då det finns en gemensam åsikt om att regiarbetet handlar om ett konstnärligt ledarskap som ska 

bära på en vision som teamet kan följa, ställs ändå frågan om regissörens roll kan vara lite för 

romantiserad och att hen blir lite för uppmärksammad än övriga filmarbetare. Får vi en rättvis bild 

av regissörens roll? 

 

Gullberg besvarar frågan med att det är ingenting man kan avgöra generellt. Istället får man bedöma 

från projekt till projekt. I vissa projekt kan regissören blivit för uppmärksammad och i andra för lite. 

Man kan inte avgöra i hur stor grad regissören har bidragit om man inte har gjort filmen helt själv. 

                                                 
32 Intervju med Kevin Gullberg 
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Han återkommer till att det kan handla om att regissören även får sköta fotot, klippningen och 

mycket annat som leder till att regissören kan påstås ha gjort filmen till största del själv. Hur mycket 

makt regissören har beror helt på vad det är för system och människor man arbetar med. Gullberg 

säger: 

 

Överlag skulle jag väl säga att jag förstår varför regissören får så mycket uppmärksamhet som 

den får. För att det är ett svårt jobb, det är det svåraste jobbet av filmjobben liksom. Och det är 

därför det är väldigt få som lyckas med det. Men sen från projekt till projekt på basis så är det 

svårt att säga om regissören har gjort allt eller inget liksom.33 

 

Gullberg menar att man gärna vill kunna ge ett enkelt svar om regissören är för upphöjd i sin status 

eller inte, men resonerar fram att det inte är möjligt. Bedömningen beror på vad det är för projekt 

och vad regissören har gjort. 

 

Både Gullberg och Wallentin lyfter fram hur man kan höja regissörens status i syfte för 

marknadsföring. Detta kopplas till frågan om Hitchcocks uppmärksamhet till filmerna Pyscho och 

Rear Window är rättvisa. Wallentin menar att det är vanligt att en känd regissör bidrar till 

finansiering och att fånga publikens intresse att vilja se filmen. Han lyfter fram två svenska filmer 

som har fått stor publik genom det, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (2013) 

och En man som heter Ove (2015). Båda filmerna har kända skådespelare i huvudrollerna, kända 

regissörer och är baserade på böcker som har lästs av många. Enligt Wallentin handlar det idag allt 

mer om hur man ska få publiken att gå på biograferna. Det är det som hela svenska filmpolitiken 

handlar om just nu och då har igenkänning en viktig betydelse.  

 

Gullberg talar också om marknadsföring gällande exemplet om Hitchcocks filmer. Han resonerar att 

det gynnar manusförfattaren att regissörens namn tar stor plats. Hade manusförfattaren inte tyckt att 

det var okej så skulle han troligtvis sagt emot och filmen hade inte tillåtits göra. Gullberg bär på 

åsikten om att det är ens eget ansvar att ta reda på vem som står bakom manus om det ligger i ens 

intresse att få veta det och om de tror att det är regissören så är det deras problem. När det står ”en 

film av” är det enligt Gullberg så starkt kopplat till att det är regisserat och att det är regissörens 

namn som står där. Han ser det som en självklarhet att det inte betyder bokstavligen att filmen är av 

en person då ingen film kan göra utan samarbete. Han utvecklar: 

 

                                                 
33 Intervju med Kevin Gullberg 
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Jag tycker det är så självklart att den här personen inte hade kunnat gjort den här filmen själv så 

jag lägger ingen vikt i att det står så. Och jag tänker att om nån faktiskt tolkar det liksom 

bokstavligen ”en film av en person” så tycker jag det är deras problem lite. Asså jag kan tycka 

att de är ganska korkade som tänker så, men det kanske är lätt för mig att säga då jag vet hur 

filmbranschen funkar.34  

 

Gullberg säger att det i slutändan handlar det om vem som har utfört arbetet. Enligt honom är det 

ofta regissören som arbeta mest. Sen är han samtidigt öppen för att man diskuterar det från projekt 

till projekt. Man kan inte rama in svaret på ett ja eller nej. 

 

Wallentin håller med om det kan vara så att regissörsrollen kan bli lite för romantiserad. Han menar 

ändå att man kan som publik förvänta sig vad det är man ska få se beroende på vem det är som står 

för regin. Han lyfter fram regissörer som Hitchcock, Tim Burton och Peter Jackson som exempel. 

De bär på en egen stil och skapar en slags överenskommelse med publiken.  

3.4 Auteuren 
När frågan om en auteur existerar och vad det innebär så skiljer sig svaren stort från de intervjuade. 

Kay Pollak och Tom Grejs är båda inte bekanta med varken begreppet eller teorin. I dessa tillfällen 

har då teorin lyfts fram och de har fått reflektera efter det. Pollak ser sig som en auteur om det 

handlar om att skriva manus och regissera det. Han anser sig också bära på en egen stil och att man 

kan känna igen när en film är gjord av honom.  

 

För Wallentin är en auteur helt enkelt en manusförfattare som regisserar det egna manuset, i samma 

benämning som Pollak ansåg sig kunna vara auteur. En stil är inte nödvändigt för att vara auteur 

enligt Wallentin. Han ser det mer som ett arbetssätt där man är väldigt ensam i processen för att det 

är ens egen. Man ses även som upphovsman även om man inte är auteur, men är man auteur så är 

man även det för manuset då man har skrivit det.  

 

Wallentin talar om två spår i den svenska filmvärlden. Det finns två filmskolor som lär ut olika. 

Stockholms Dramatiska Högskola, före detta DI, arbetar för att ta bort tänkandet kring en auteur 

och istället lyfta fram en treenighet som Wallentin kallar det. Det innebär att det är 

manusförfattaren, regissören och producenten som utformar ett manus tillsammans. Det vilar på 

tanken om att de bästa idéerna kommer fram när åsikter ställs mot varandra. Wallentin menar också 

                                                 
34 Intervju med Kevin Gullberg 



18 
 

att det förhindrar filmen att bli allt för personlig. Regissören ska kunna förhålla sig till filmen på ett 

sakligt vis. Har regissören skrivit manuset själv så är risken större att det blir svårare att ta rationella 

beslut för att hen är så personligt bunden till det. 

 

Den andra filmskolan är Valand i Göteborg där man arbetar mer åt auteurens roll. Man är sitt 

projekt och har förmodligen skrivit och regisserat filmen själv. Wallentin ser det som två olika 

skolor och att det ena systemet inte behöver vara bättre än det andra. Båda har för och nackdelar 

och det handlar mycket mer kring en individnivå, hur man är som person. Wallentin menar att 

regissörens roll har blivit allt mindre i det svenska filmklimatet. Han talar om en Bergman-era där 

regissören var mer av en diktator i en filmproduktion som inte existerar idag. Wallentin säger: 

 

Filmproducenten är den som både äger det och är högst upp beslutande person i en 

filmproduktion. Final Cut diskussionen som är en klassiker, vem har final cut och så. Det börjar 

mer och mer handla om att det är en producent som äger projektet, om du inte är en väldigt stark 

regissör förstås. Och vilket avtal du har liksom från början med bolaget som regissör.35 

 

Wallentin har arbetat efter den förstnämnda metoden, treenigheten. Han har tillsammans med en 

producent tagit fram idéer och sedan utvecklat det tillsammans med en manusförfattare så att det 

blir en berättelse av alla tre. 

 

Gullberg är bekant med auteur-begreppet och tolkar det som en ensam skapare. Enligt honom 

behöver man nödvändigtvis inte vara både vara manusförfattare och regissör till samma verk. Enligt 

honom så räcker det att definiera auteuren som en person som gör filmen efter sin vision, skapa den 

från grunden och fullfölja den. För han är det är mest en subjektiv bedömning kring vad en auteur 

är. Han utvecklar:  

 

Vissa accepterar auteur-termen och andra gör inte det. Det är det jag menar lite, det gör att jag 

inte kan ta begreppet så seriöst som många andra gör det men det gör också att jag kanske tar 

begreppet mer seriöst än de som skiter på det. Jag ligger verkligen på mitt emellan i det. Såhär, 

det är ett begrepp och begreppet har funnits länge och det har funnits länge troligtvis för att det 

finns någonting i det. Sen får man avgöra själv hur mycket det betyder.36  

 

                                                 
35 Intervju med Daniel Wallentin 
36 Intervju med Kevin Gullberg 
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Gullberg anser alltså att begreppet existerar och att alla kan ha olika åsikter för vilka krav som 

gäller förr att man ska kunna ses som en auteur. Gullberg anser exempelvis att auteuren ska tillföra 

någonting i en film som är innovativt men tycker att det säger mer om filmen än personen som står 

bakom den. För att kunna avgöra om regissören bär på något nytt så krävs det något mer. I det fallet 

handlar det om fler filmer av den personen och att man kan se ett gemensamt mönster eller stil. En 

regissör bör lämna av sig ett fingeravtryck. I samband med det så utrycker Gullberg åsikten om att 

man inte heller behöver vara regissör för att anses vara auteur. Han talar om Aaron Sorkin som 

exempel då han anser att man kan se tecken på att han har skrivit manusen till filmerna. Han 

nämner filmen The Social Network (2010) där Sorkin vann Oscar för bästa film.37 Regissören David 

Fincher bidrog enormt med sin kompetens till filmen enligt Gullberg, men all känsla kommer från 

manuset som Sorkin skrev. Gullberg tycker att manuset är minst lika bra som filmen. 

 

Bland svenska filmskapare som kan anses vara auteurer lyfter Wallentin fram Ruben Östlund, Josef 

Fares och Lukas Moodysson då de både har skrivit och regisserat sina filmer. Gullberg ser Peter 

Grönlund som en auteur då han både skrev manuset till Tjuvheder (2015) och regisserat det, men 

även för att han har lämnat ett eget fingeravtryck i filmen och lyckats göra den autentisk. Enligt 

Gullberg förtjänar Grönlund titeln auteur av anledning att ingen annan skulle kunna nå samma 

resultat. 

 

I frågan om Sarris kvalifikationer är nödvändiga för att avgöra om någon är en auteur så svarar 

Gullberg att man kan ha det som en slags vägledning för att lättare identifiera någon som auteur. 

Sarris påstående om teknisk kompetens gör Gullberg dock osäker. Han menar att en teknisk 

kompetent regissör kan kommunicera med andra filmarbetare för att de ska kunna arbeta efter hens 

vision. Kan en regissör klippa en film så borde den göra det själv, men man tar ofta in en klippare 

för hens kompetens eller inspiration. Han lyfter fram den amerikanske filmregissören Steven 

Spielberg som exempel när han regisserade Jurassic Park (1993). Spielberg var inte den som 

skapade 3D-effekterna för dinosaurierna utan förmedlade sin vision till de som utförde det arbetet. 

De hade inte kunnat göra det om inte han lyckades beskriva sin vision för dem. 

3.5 Auteurens plats i framtiden 
Enligt Wallentin är det svårframkomligt för en del auteurer att lyckas. Det är inte ovanligt att 

auteuren själv får göra många andra uppgifter då det är svårt att få ihop en finansiering. Det är 

vanligt att auteuren blir utan ett filmteam eller en producent då de vill vara med och känna att de 

                                                 
37 Imdb- Sorkin, Aaron. Awards (Hämtad 2017-11-21) 
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bidrar. En auteur som kommer med ett färdigt manus och som inte är beredd att göra förändringar 

eller lyssna till en producents förslag kommer få det betydligt svårt. Det är en väldigt liten chans att 

man kan hitta en producent som är villig att producera manuset utan egna krav. Då måste man enligt 

Wallentin heta Ingmar Bergman. Det är större chans i filmbranschen att man får sin film finansierad 

om man släpper in producenten tidigt i skrivandet så hen kan känna sig som en del av framväxten 

av en historia och bli mer engagerad. Det handlar helt enkelt om hur ödmjuk man är som person och 

förhåller sig till en arbetsprocess. 

 

Pollak talar också om betydelsen kring ödmjukhet. När man gör en film för första gången är man 

starkt beroende av bra människor omkring sig och att man kan ta emot förslag från dem. Det kan 

finnas en rädsla hos en regissör som gör sin debut där man utgår från att om man lyckas så kanske 

man får göra en till film och om man misslyckas så får man inte det. Det är stor anledning till att 

man behöver personerna som finns runt en. Man ska inte se sig som någon gud eller härskare utan 

vara väldigt ödmjuk och lyssna till andra, men man ska ändå hålla fast vid sin vision. Att känna stor 

kärlek till andra i teamet ökar möjligheterna att få till en bra scen. 

 

I Margaretha Herrmans forskningsrapport ”Filmarbetare - yrkesval och lärande i arbetslivet” från 

2008 så nämns det att regissörens roll inte ska underskattas då hen har ett arbetsledande och 

övergripande ansvar över produktionen.38 Hur ansvaret utövas kan variera men det framkommer att 

auteuren inte existerar och inte heller eftersträvansvärd. Synen på auteuren är att det är en 

envåldshärskare som sätter filmarbetare i terror för att få fram kvalitet ur dem. En anonym 

producent i Herrmans forskningsrapport säger: 

 

Det är en förlegad syn på filmbranschen. Så var det ju förut när regissören var den enda 

auteuren kan man säga… när man skulle anamma den franska vågen och regissören var kung 

och allt det där... Det har ju aldrig varit en regissör i den bemärkelsen för han behöver ju hjälp 

som alla andra… i vissa fall är ju regissören väldigt tongivande, producerar själv och sånt där, 

men som sagt var: Det är en personlighetsfråga.39  

Det producenten talar om kan kopplas till Wallentins ord om en Berman-era. Den existerar inte idag 

och istället har filmproducenten mycket mer att säga. Producenten i Herrmans forskningsrapport 

menar att det kollektiva arbetet är en miljöfråga och att det är viktigt för prestationsnivån att inte 

                                                 
38 Herrman, Filmarbetare - yrkesval och lärande i arbetslivet, 72 
39 Ibid, 74 
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gynna en despotism.40 Här återkommer åsikten om en ödmjukhet och öppenhet hos regissören. Alla 

ska känna att de får bidra till skapandet. 

Gullberg finner det svårt att avgöra framtiden men är säker på att det alltid kommer finnas auteurer. 

Han bär på teorin om att det svenska finansieringssystemet inte alltid är tillåtande då auteurens roll 

börjar i idén och manus. Han tror också att regirollen handlar om att hitta en balans med andra 

filmarbetare. Det blir svårare om man har egna krav på hur man ska arbeta och att det inte passar de 

övriga i teamet. Risken blir större att man blir ensam. 

 

Grejs ser fördelar med att bara följa en persons vision men är osäker kring den utvecklingen. Det är 

dyrt att göra film och det många som har intresset att göra det bra och vill tycka till. Grejs tror 

generellt att det är bra om en person skriver manus och får sin vision igenom men att det är bra att 

ta emot respons och förslag. Det handlar mycket om att kunna hitta personer som man ha ett bra 

samarbete med. Man får bedöma vad som är bäst från fall till fall. Ju mindre team och lägre budget 

man har, desto lättare är det att tycka till. 

 

Pollak bär på åsikten att de flesta svenska filmer inte har tillräckligt bra manus. Han lyfter fram En 

man som heter Ove som en film med bra manus, men att i allmänhet råder det en dålig dramaturgi i 

filmer. Pollak säger att han har många böcker som behandlar just ämnet kring dramaturgi och hur 

man bygger en bra berättelse. Han säger: 

 

De flesta är amerikanska böcker för de är väldigt skickliga på att bygga en bra berättelse för de 

är piskade till det. I Sverige har vi ju en skyddad verkstad för människor får pengar av staten. 

Det finns ju ingen filmare i Amerika som får pengar av staten. Där måste ju en film spela in 

pengar och därför måste man vara skicklig på att bygga en bra dramaturgi.41 

 

Enligt Pollak slarvar man för lätt i arbetet med manuset och gör det för lätt för sig. Allt för många 

svenska filmer når ingen stor publik. En regissör måste också förstå dramaturgi för att kunna se om 

ett manus kommer fungera. Pollak tror inte att det kommer ske stor förändring i framtiden kring den 

svenska filmbranschen. Det är ett litet land för att kunna göra en stor film och det är väldigt dyrt. 

Man är starkt beroende av filmfonder och Svenska Filminstitutet. 

                                                 
40 Ibid, 75 
41 Intervju med Kay Pollak 
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3.6 Resultat 
Rollen som regissör innebär att man är en konstnärlig ledare som ska vägleda ett filmteam under en 

vision. Beroende på vad man befinner sig i för position så kan arbetsuppgifterna variera. Det kan 

handla om att dirigera skådespelare och människorna bakom kameran såväl som det kan handla om 

att sköta kameran själv eller söka finansiering. Man ska inte se sig som en enväldig härskare i 

filmproduktion. Istället handlar det om att vara ödmjuk och öppen för att ta emot förslag från övriga 

i teamet. Man ska inte vara svår att samarbeta med. Det är även möjligt att regissören blir för 

uppmärksammad samtidigt som det finns naturliga skäl till det. Man får göra bedömningen efter 

projekt och inte i generella sammanhang. 

 

Begreppet auteur är bekant för en del filmarbetare men inte för andra. Auteur-teorin är däremot inte 

lika välbekant och de som känner till begreppet hänvisar nödvändigtvis inte till det Andrew Sarris 

talar om. Vad som definierar en auteur är en subjektiv åsikt. Det kan handla om att man ska vara 

innovativ eller bära på en stil såväl som det helt enkelt kan handla om att man är både 

manusförfattare och regissör till samma verk. Man kan alltså utgå från att det finns auteurer i 

Sverige om det enbart baseras på att man har regisserat sitt egna manus. Personer som passar in i 

den kategorin är Lisa Langseth, Anna Odell, Ruben Östlund, Josef Fares och många fler. 

 

Auteuren har en framtid i det svenska filmklimatet men det är betydligt svårare om hen inte är villig 

att släppa in andra till sitt verk. Man gör det betydligt lättare att få sin film igenom om man släpper 

in en producent tidigt i processen jämfört med att visa upp ett färdigt manus som man inte är villig 

att göra ändringar på. Man kan arbeta på olika vis men det handlar till stor del om hur man är som 

individ.  

4. Slutdiskussion 
Så hur ser svenska filmarbetare på regissörens roll idag? Det handlar om en konstnärlig ledare som 

ska föra sin vision genom filmproduktionen. Ödmjukhet ska vara en egenskap hos regissören då 

ingen filmarbetare vill känna att de inte tillför någonting till filmen. I överlag kan man dra den 

slutsatsen kring all form av ledarskap.  

 

Man kan konstatera efter resultatet att auteuren existerar men att definitionen varierar från person 

till person. Sarris kvalifikationer är inte nödvändiga för att definiera en auteur såvida man inte vill 

se begreppet som något prestigefyllt. Om det handlar om det så kan hans ord ha en större betydelse. 

Det är nog betydligt vanligare för en manusförfattare och regissör att tillkalla sig ”manusförfattare 
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och regissör” och inte auteur. Auteuren är inget begrepp som används så konkret av filmskapare och 

därför kan det handla om något djupare som Sarris talar om. Om man tolkar åsikterna hos 

filmarbetarna som har intervjuats så kan man utgå från att det känns som en självklarhet att en 

regissör har en stil och ett filmiskt fingeravtryck. Man vet vad man kan förvänta sig av en specifik 

regissör då det är hens vision som följs. I serieformatet är det annorlunda då det finns flera 

regissörer som följer en gemensam vision avsnitt för avsnitt. Man kan fråga sig om det är möjligt att 

särskilja en regissör från en annan i en tv-serie jämfört med hur simplare det kan vara i långfilmens 

värld. 

 

 De intervjuades definition av vad det innebär att vara en regissör etableras tydligt efter deras 

erfarenhet. Gullberg arbetar i ett filmbolag där arbetsrollerna fördelas när en idé diskuteras. Att han 

bär på åsikten att en regissör måste vara villig att sköta finansiering, castingen eller kamera, grundar 

sig i att de arbetar i ett mindre team där man kan behöva gå in i flera yrkesroller. När Pollak talar är 

det en annan erfarenhet som ligger till grunden. Detsamma gäller Wallentin och Grejs. De landar i 

gemensamma åsikter kring vad regirollen har för betydelse såväl som de skiljer sig åt i andra frågor. 

Därför är åsikterna kring auteur begreppet och auteur-teorin olika. Det går inte att dra en objektiv 

bedömning utan den är subjektiv. 

 

Likadant kan en slutsats dras kring att det finns en plats för auteurer i det svenska filmklimatet men 

att processen för att lyckas kan vara svårare än att arbeta efter en treenighet, manusförfattaren 

tillsammans med både regissör och producent. En person som är svår att samarbeta med kommer bli 

mer ensam i skapandet av en film. Därför tar treenigheten en större plats. Man vill förhindra att 

filmproduktionen leds av en slags diktator och istället släppa in fler personer som känner att de får 

bidra. Den som inte tänker så kanske måste börja göra det för att få chansen att se sin idé komma till 

liv. 

 

Man kan fråga vad för väsentligt det är med att blanda in auteur begreppet i frågan om regissörens 

roll i det svenska filmlandskapet. Motiveringen var till stor del att fördjupa sig i regissören som 

även står för manus och anses vara upphovsmakare till verket. Till början har min egen bild av 

auteuren varit som den Daniel Wallentin bär på. Att auteuren är både manusförfattare och regissör 

till en och samma film. Det har med tiden framkommit att det finns en auteur-teori som inte har 

varit lika bekant för mig och därför fanns initiativet att undersöka det i hopp om att få svar på 

frågeställningen kring synen på regissörens roll. Man kan alltså undersöka frågan utan att blanda in 

begreppet auteur eller auteur-teorin genom att exempelvis fördjupa sig treenigheten som Wallentin 
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talar om. Den slutsatsen har jag först kunnat dra efter ett reflekterande kring undersökningen. Jag 

kan faktiskt inte efter denna undersökning ta ställningstagande om att man är auteur för att man 

både är manusförfattare och regissör eller om man måste uppfylla mer för att nå den titeln som 

Sarris talar om. Enligt mig finns det inget rätt eller fel i frågan utan det är något man själv får 

avgöra. 

 

Först och främst är det diskutabelt att om teorin har bestått av tillräckligt mycket för att tyda på vad 

auteur-teorin innebär. Det är inget begrepp som alla är eniga kring och om mer teori hade lyfts upp 

hade det möjligtvis varit enklare att ta ett ställningstagande för vad det ska innebära. Samtidigt är 

inte det säkert att det hade gjort någon större skillnad. Frågorna som har ställts till filmarbetarna i 

intervjuerna grundas i vad teorin säger. Den teori som har används till stor del kommer från mitten 

av 1900-talet då begreppet auteur och auteur-teorin myntades. Redan där bär teoretikerna på olika 

åsikter vilket gör det tydligt att begreppet auteur kan innebära flera saker. I samband med antologin 

Auteuren- Farväl eller återkomst som gavs ut 2002 så är det fortfarande oklart hur man ska bedöma 

begreppet. Då oklarheterna har varit tydliga så har det påverkat intervjuerna. De som känner till 

begreppet har sin egen bild av vad det handlar om och de som är ovana får skapa en uppfattning 

efter den information jag har gett dem. Den informationen har kommit direkt från teoridelen. 

 

Det råder ingen tvekan om att intervjuer med fler personer skulle ge en tydligare uppfattning kring 

vad folk har för bild av auteur begreppet och auteur-teorin. I detta fall var två inte bekanta alls med 

det medan två andra är det, men inte insatta i vad auteur-teorin handlar om. Sedan kan man kritisera 

valet av att det bara är män som har deltagit i intervjun som jag nämnde i metodkritiken. Det rör sig 

om en bransch som är mandominerande. Likadant skiljer yrkesrollerna och erfarenheten hos de som 

har intervjuats. Fördelen är att det också ger en tydlig bild i var deras åsikter är gemensamma och 

inte. 

 

Valet av metod innebar svårigheter. Av de personer jag kontaktade så var det en liten andel som 

svarade. Av de som svarade så var det väldigt få som hade möjligheten att gå med på en intervju 

under den period som undersökningen skulle ske.  

 

Intervjumetoden är fortfarande i min bedömning den bästa vägen att besvara frågeställningen. En 

enkät hade möjligtvis kunna besvara hur många som är bekanta med begreppet auteur eller auteur-

teorin men syftet var att få fram djupare åsikter av filmskapare med erfarenhet. Jag tror däremot att 
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ett större antal intervjuobjekt hade underlättat, i syfte att man då kan väga in fler yrkesroller och 

deras åsikter.  

 

Att forska vidare kring den frågeställning jag har ställt är utan tvekan genomförbart. Under 

undersökningens gång så har intressanta aspekter kommit fram som är värda att fördjupa sig i. Som 

jag nämnde tidigare om att intervjua fler personer utanför regin för att förstå deras syn, är det även 

intressant att undersöka om hur olika filmskolor förhåller sig till regissörens roll och begreppet 

auteur. Det har kommit fram i denna analys att olika skolor lär ut på olika vis. Därför är lektorers 

röster värda att höras. 

 

Likadant är det mer givande att ha fler intervjuobjekt där minst två personer befinner sig i samma 

yrkesroll. Likadant bör alla möjliga åldersgrupper vara inblandade för att se om olika generationer 

har betydelse i hur man ser på ämnet. Min teori är att den frågeställning som jag har besvarat 

kommer få samma svar även om det sker med fler intervjuobjekt och att slutsatsen blir detsamma. 

Därför är det lämpligt att fördjupa sig i andra delar som exempelvis pedagogiken som lärs ut till de 

som studerar film.  
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5.2.1 Intervjuer 

 
Gullberg, Kevin 2017-10-31 

Pollak, Kay 2017-11-1 

Grejs, Tom 2017-11-6 

Wallentin, Daniel 2017-11-8 

 

6. Bilagor 
 

 

6.1 bilder   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: http://www.imdb.com/title/tt0054215/ 

Bildkälla: http://www.imdb.com/title/tt0047396/ 

 

http://www.imdb.com/title/tt0054215/
http://www.imdb.com/title/tt0047396/
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6.2 Filmlista 

 
The Social Network (2010) 

En man som heter Ove (2015) 

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (2012) 

Rear Window (1954) 

Psycho (1960) 

Jurassic Park (1993) 

Square (2017) 

Ett öga rött (2007) 

Så som i himmelen (2004) 

Barnens ö (1980) 

Älska mig (1986) 

Rocky (1976) 

Resevoir Dogs (1992) 

Pulp Fiction (1994) 

Kill Bill (2003) 

Tjuvheder (2015) 

Jalla Jalla (2000) 

 

6.3 Intervjuguide 

 
1. Hur arbetar du som regissör?(frågan lär omformuleras om när det gäller filmkollektiv) 

2. Har du/ni en slags stil som syns i dina filmer? 

3. hur ser du på regissörens roll/status? 

4. Blir det kompromisser-går viljan igenom? 

5. Hur skulle du vilja se på yrkesrollen idag? Bör något ändras? 

6. Är du bekant med auteur-teorin? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1. Introduktion: 
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- Berätta lite om dig själv 

- Vad har du för utbildning 

- Berätta om dina arbetsuppgifter som filmkonsulent, osv 

2. Regissörens roll: 

 

Hur skulle du definiera regissörens roll? 

Hur ser du på regissörens roll i en filmproduktion idag? 

Har vi en rättvis bild av hur regissörens roll ser ut eller är den för romantiserad? 

Bör den ändras? 

Skiljer den sig något från tidigare? 

Hur ser du på regissörens status inom filmproduktionen? 

Hur ser du på regissörens status bortom filmproduktionen? (dvs hur andra som inte är inblandade 

uppfattar regissörens roll) 

Hänger allt på regissören tror du? Truffauts påstående om att det är så det funkar… 

a) Hur arbetar du som regissör? 

b)Hur arbetar de regissörer du arbetar med? 

 

Blir det kompromisser-går viljan igenom? 

Märker du skillnad från dina första produktioner och senare om hur mycket av din egen vilja som 

går igenom? 

Blir du alltid nöjd? 

 

3. Innehållet i filmen: 

a)Har du som regissör en specifik stil som syns genomgående i dina filmer 

b)Har regissörer du arbetar med en specifik stil som syns genomgående i hans/hennes filmer? 

 

 

4. Det svenska filmlandskapet: 

- Hur upplever du det svenska filmlandskapet nu jämfört med förr 

- Vad anser du om utvecklingen och regissörens roll i de produktioner som görs idag? 

- Är du positiv till hur det ser ut idag eller har du ett annat ideal? 

-  

5. Auteur-teorin: 
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Är du bekant med begreppet auteur? 

Är du bekant med auteur-teorin? 

Här kan du ta upp olika ingångar, tex frågor om teknologin, det personliga osv. De tre kategorierna. 

Finns det några regissörer du skulle klassificera som auteurer idag? 

- Existerar auteuren i det svenska filmlandskapet? 

- Finns det en medveten diskusson kring auteuren idag? 

- När man talar om auteur-teorin så talar man ibland om vems är verket. Hur ser du kring det? 

Exempel: Hitchcock tar den stora äran för Psycho men är inte manusförfattaren. 

Lämna över manus till regissören 

Bör bergreppet Auteur finnas eller känns det onödigt? 

Hur ser framtiden ut för en auteur tror du? 
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