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Abstract: 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur The Big Short (2015) har gestaltat, 

förenklat och gjort informationen om år 2008 finanskrisen mer förståelig för tittarna, ge-

nom olika uttrycksmedel. Uttrycksmedlen som har utforskats är bland annat: metaforer, 

icke-diegetisk berättande, homodiegetisk berättare, berättarröst och montage. I fem kapi-

tel har uppsatsen i analysen använt de olika uttrycksmedel tillsammans med teorier om 

sympati, empati, ironi och trovärdig berättare med en jämförelse om vad den amerikanska 

rapporten The Financial Crisis Inquiry Report antyder. Rapporten har varit den här stu-

diens primära källa på grund av sin autentiska redogörelse. Resultatet har påvisat att fil-

men distraherar med kändisar för att visa det är så finansmännen och bankerna på Wall 

Street gör affärer. Slutsatsen påvisade att både rapporten och The Big Short förmedlar 

liknande påstående fakta på olika sätt, dock gestaltar filmen sitt ämne mer invecklad när 

den inte behövde vara det. 

 

 

 

Nyckelord: The Big Short , Finanskrisen, fakta till film, montage, metaforer, kändisar, 

privatpersoner, faktabaserad information 
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1. Inledning 

The Big Short (2015) och ett antal andra filmer, som berör liknande eller andra ämnen där 

svårtillgängliga teorier och begrepp påverkar människors vardag, har antingen blivit no-

minerade eller vunnit en Oscar på senare år, exempelvis The Wolf of Wall Street, Imitation 

Game och The Theory of Everything.  

The Big Short är en film som genom sitt narrativ försöker förklara vad som orsa-

kade finanskrisen år 2008. Filmen följer en grupp av affärsmän och investerare som sat-

sade mot bostadsmarknaden och lyckades förutse en husbubbla som senare blev början 

till finanskrisen. Affärsmännen ägnar sin energi åt att ta reda på mekanismerna bakom en 

kris och för att tjäna stora summor pengar innan bostadsmarknaden kraschar.1 Regissören 

Adam McKay understryker att tron på och omfattningen av så kallade subprimelån var 

huvudorsaken till krisen.2  

Filmen är baserad på Michael Lewis bok The Big Short: Inside the Doomsday 

Machine (2010) som diskuterar en liknande hypotes.3 Boken i sig behandlas dock inte 

som den primärkällan i denna adaptionsstudie. Istället kommer uppsatsen jämföra påstå-

ende fakta från filmen och rapporten The Financial Crisis Inquiry Report (2011). Den 

sammanfattar en undersökning om finanskrisen, utförd av den amerikanska regeringen. 

Nämnden som skrev den förhörde ett flertal olika finansmän och politiska figurer för att 

få en slutsats som ger bästa möjliga återspegling av orsaken bakom händelsen.4 För att 

stärka informationen och definiera termerna från rapporten kommer boken Mortgage-

Backed Securities (2011), som förklarar ett stort antal begrepp, att användas som sekun-

där källa.5 I denna bok beskrivs bland annat vad ett subprimelån innebär. Sådana lån ges 

till människor som vanligtvis har det svårt ekonomisk såsom låginkomsttagare och de 

med låg kreditvärdighet, vilket författarna antyder att vara orsaken till varför subprimelån 

                                                 
1
 The Big Short , dir. Adam McKay (2015; Los Angeles, CA: Paramount Pictures, 2016), DVD.  

2
 “The Big Short  (2015),” IMDB.com, tillgänglig 4 september, 2017, http://www.imdb.com/ti-

tle/tt1596363/.  

3
 Michael Lewis, The Big Short : Inside the doomsday machine (New York: W.W. Norton, 2010). 

4
 Washington D.C, The Financial Crisis Inquiry Report (Washington D.C: The Financial Crisis Inquiry 

Commission, 2011), 3. 

5
 Frank J. Fabozzi, Anand K. Bhattacharya och William S. Berliner, Mortgage-Backed Securities: Prod-

ucts, Structuring, and Analytical Techniques (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011), 5. 
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inte brukar bli återbetalda.6  Nämnden som skrev The Financial Crisis Inquiry Report 

utvecklar vilken koppling lånen hade till finanskrisen och i följd förstärks Mortgage-

Backed Securities påstående. Bankerna gav ut subprimelån till låntagare med besvärliga 

ekonomiska livsförhållanden och svårigheter med att förstå de medföljande villkoren. Till 

slut blev för många lån inte återbetalda, vilket orsakade finanskrisen 2008. Konsekven-

serna av den kritiska situationen gjorde att cirka fyra miljoner familjer blev utan hem och 

ännu fler medborgare blev arbetslösa. Förutom det hade elva biljoner dollar försvunnit i 

bostadsvärde.7 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet med denna adaptionsstudie är att undersöka hur problematiska 

företeelser, teorier och termer kan adapteras till en attraktiv fiktionsfilm. Uppsatsen kom-

mer därmed undersöka vilka berättarmässiga uttrycksmedel som nyttjas för att skapa för-

ståelse i gestaltningarna. För att åstadkomma det kommer studien att utföra en djupare 

analys på hur The Big Short med hjälp av metaforer, icke-diegetiskt berättande, homodi-

egetisk berättare, berättarröst och montage framställer svåra begrepp på ett visuellt samt 

informativt sätt för att generera sympati, empati, ironi och trovärdighet utifrån ett etiskt 

och ironiskt perspektiv.  

 

2. Teori  

2.1 Adaptionsteori 

The Big Short kan betraktas som en bok till film-adaption. Sarah Cardwell resonerar i 

Adaptation Revisited: Television and the classic Novel (2002) gamla konventioner, defi-

nierar adaptioner med att de behöver ha ett ursprungligt källmaterial och ha något som är 

reproducerad i det nya formatet. Cardwell poängterar att det finns traditionellt kvar två 

olika typer av adaptioner varav ena kallas för ”biological (genetic)” och innebär en pro-

cess där adaptionen förändras fortlöpande med tiden.8 För varje gång den på nytt revideras 

ses det som en förbättring och är en bearbetning som överlever flera år framåt. Processen 

                                                 
6
 Frank J. Fabozzi, Anand K. Bhattacharya och William S. Berliner, Mortgage-Backed Securities: Prod-

ucts, Structuring, and Analytical Techniques (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011), 5. 

7
 Washington D.C, The Financial Crisis Inquiry Report (Washington D.C: The Financial Crisis Inquiry 

Commission, 2011), xv-xvi. 

8 Sarah Cardwell, Adaptation revisited: television and the classic novel (Manchester: Manchester Univer-

sity Press, 2002), 13. 
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för den genetiska adaptionen är linjär där originalets material ständigt förbättras. Utifrån 

den utvecklar och motiverar Cardwell en alternativ modell av adaption. 

 

Figure 1.1 - Egen variant av Cardwells modell. 

 

Modellen i figur 1.1 illustrerar att adaption a, b, c, och d kan vara kanaler som den ur-

sprungliga berättelsen, en ”ur-text” kanaliseras genom.9 Hon utvecklar vidare: ”an ur-text 

that stands outside the most fundamental parts of the tale without which an adaptation 

would lose its identity as that tale.” Denna ur-text är i sin tur sprungen ur verkligheten. 

Varje ny adaption av en ur-text tillför en slags myt, som Cardwell kallar det. Hon menar 

att den här alternativa modellen betyder att varje adaption är en fristående process, re-

spektive artefakt, som inte involverar ett originalverk för berättelsen som tar från varje 

adaption sin identitet. Därtill kan den nya adapterade texten behålla sin kärna från ur-

texten. Cardwells teori om den alternativa adaptionen, passar till den här uppsatsen som 

utgår från en verklighet som gett upphov till bok, rapporter och film som alla påverkas av 

sina medieformer utan att adaption fungerar som en linjär process eller med tydlig inter-

textualitet. 

 

2.2 Uttrycksmedel 

2.2.1. Metaforer och icke-diegetiskt berättande 

I The Big Short tillämpas metaforer som ett redskap i icke-diegetiska sekvenser när kän-

disar förklarar ekonomiska termer. Ett exempel är när kocken Anthony Bourdain förklarar 

                                                 
9 Sarah Cardwell, Adaptation revisited: television and the classic novel (Manchester: Manchester Univer-

sity Press, 2002), 18. 
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begreppet CDO (Collateralized Debt Obligation) genom att koppla det till hur han tillagar 

en fiskrätt.10 Daniel Barnett skriver i Movement as Meaning: In Experimental Film (2008) 

att metaforens underliggande budskap kan ha lika stor betydelse som bilden den befinner 

sig i. Han menar att bilden kan ge ett intryck precis som metaforen då båda påverkar en 

person på olika sätt.11 Analysen kommer att undersöka hur filmen förmedlar ett budskap 

genom fysiska, audiella och verbala metaforer.  

2.2.2. Homodiegetisk berättare och berättarröst 

I The Big Short fungerar karaktären Jared Vennett som berättaren till handlingen. Han 

förklarar ofta en term eller en händelse genom diegetiskt tal eller voice-over.12 Edward 

Branigan skriver i Narrative comprehension and film (1992) att icke-diegetisk och diege-

tisk ljud nyttjas för att utvidga filmens miljö i syfte med att göra den mer trovärdig. Be-

greppet icke-diegetisk innebär att det är ett ljud som tittarna, men inte filmens karaktärer, 

hör. Voice-over betyder att tittarna hör en berättarröst utan att se berättaren.13 Med hjälp 

av en berättarröst pratar en därmed en karaktär direkt med tittarna och leder handlingen 

framåt.14 

Sarah Kozloff poängterar i Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in Ame-

rican Fiction Film (1989) att både voice-over och det diegetiska ljudet interagerar med 

varandra. Hon anser att det finns två sorters användning av voice-over. Det ena är en 

utomstående berättare som inte är kopplad till filmens karaktärer och handling. Det andra 

sorten är en homodiegetisk röst som berättar genom en eller flera av filmens karaktärer.15 

I Bo G. Janssons Episkt dubbelspel: om faktionsberättelser i film, litteratur och tv (2006) 

beskriver han att en homodiegetisk berättare oftast är en sidokaraktär i berättelsen, som 

är tillräcklig delaktig i handlingen för att tittarna lär känna den.16 Ibland kan en specifik 

                                                 
10

 “Anthony Bourdain förklarar CDOs, ”The Big Short , dir. Adam McKay (2015; Los Angeles, CA: Par-

amount Pictures, 2016), DVD.  
11

 Daniel Barnett, Movement as meaning: In experimental film (Amsterdam: Rodopi, 2008), 52. 

12
 Edward Branigan, Narrative comprehension and film (London: Routledge, 1992), 50–53. 

13
 “Voice-over - Definition of voice-over by Merriam-Webster,” Merriam-Webster, tillgänglig 3 oktober, 

2017, https://www.merriam-webster.com/dictionary/voice-over. 

14
 Edward Branigan, Narrative comprehension and film (London: Routledge, 1992), 50–53. 

15
 Sarah Kozloff, Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in American Fiction Film (Berkeley: Uni-

versity of California Press, 1989), 42-43.  

16
 Bo G. Jansson, Episkt dubbelspel: om faktionsberättelser i film, litteratur och tv (Uppsala: Hallgren & 

Fallgren, 2006), 30.  
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klippningsteknik behövas för att förstärka denna insikt. Uppsatsen kommer framför allt 

studera hur icke-diegetiska ljud och berättarröst används för att gestalta och förklara sub-

primelån och blankning.  

2.2.3. Montage  

The Big Short har flera sekvenser med montage som sätter tonen för scenerna och även 

indirekt förändrar betydelsen bakom bilderna genom klippningen.17 Uppsatsen kommer 

även att undersöka hur filmens olika montage förmedlar budskap genom montageklipp-

ning. Daniel Barnett beskriver djupgående hur montage fungerar. Barnett anser att det 

finns olika sätt att tolka bildens betydelse beroende på om de är placerade i en vanlig 

spelfilmssekvens eller om de är uppbyggda i ett montage. Han menar att det är upp till 

tittarna att de ska förstå bilderna. Det är ett samspel mellan tittarna och regissören.18  

Montagets klippteknik består huvudsakligen av flera sammansatta stillbilder eller 

rörliga klipp. Barnett fortsätter med att montage har ingen riktlinje som klipparen behöver 

följa. Den har inte samma kriterier som en scen då det har en narrativ funktion. Berättande 

behöver ha en logik bakom sig vilket montage i sig inte behöver.19  

 

2.3 Närhet och distans – sympati, empati, etik, ironi och opålitliga berät-

tare 

Distans och närhet är ett pågående spel i The Big Short eftersom filmen gestaltar mark-

nadsmekanismer och samtidigt strävar efter att tittarna ska reagera och känna för en ka-

raktär, vilket handlar om hur väl de känner dem. Murray Smith poängterar i Engaging 

Characters: fiction, emotion and the Cinema (1995) vad sympati och empati innebär samt 

skillnaden mellan de två begreppen. Sympati betyder att en person har medkänsla för en 

annan, såsom glädje. Det är vanligt när individen vet sammanhanget för en situation, 

såsom händelseförloppet och människorna som är involverade. Empati innebär att en per-

son förstår varför någon känner en viss känsla och det är något vilken människa som helst 

kan känna utan att vara anknuten på ett personligt sätt.20 Framför allt påverkar etiska 

                                                 
17

 “Ben Rickert har hjälpt Charlie Geller och Jamie Shipley med kontrakt,”The Big Short, dir. Adam McKay 

(2015; Los Angeles, CA: Paramount Pictures, 2016), DVD.  
18

 Daniel Barnett, Movement as meaning: In experimental film (Amsterdam: Rodopi, 2008), 52-53. 
19

 Barnett, 49–50. 

20
 Murray Smith, Engaging characters: fiction, emotion and the Cinema (Oxford: Clarendon press, 1995), 

102-105. 
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ställningstaganden hur tittarna kan involvera sig känslomässigt i rollfigurerna och be-

döma deras handlingar samt resonemang, menar Smith. Etiken styr ofta karaktärens di-

stans eller närhet till tittarna.  

Om en karaktär beter sig negativt mot andra, kan det distansera rollfiguren från 

eventuella tittare som föraktar ett sådant uppförande. Ett motsatt beteende kan i sin tur 

skapa närhet. En film kan använda andra berättarmedel såsom voice-over, vilket innebär 

att tittarna får veta information som andra karaktär inte är medveten om. Om det är viktig, 

privat eller hemlig beror på vad det är för karaktär som berättar. Montage kan också ge-

nerera ett subjektivt intryck om det har som syfte att påverka emotionellt via olika bilder 

och ljud. Om bilderna skapar en igenkänning får den som tittar känna närhet men om det 

är abstrakta och otydliga bilder distanserar sig montaget från tittarna.  Uttrycksmedlen 

och övertalningsmetoder som filmen använder för att involvera tittarna känslomässigt 

kommer att vara utgångspunkterna för analysens metod. Karaktärerna i The Big Short  

överväger flera beslut om hur de ska hantera den kritiska situationen.  

Torbjörn Tännsjö beskriver i Grundbok i normativ etik (2003) att valsituationer 

ska styras av att ett beslut antingen kan vara rätt eller fel. Om alla alternativa handlingar 

är rätt då är det en persons plikt att välja den som ger minst konsekvenser för alla,21 utifrån 

”den utilitaristiska läran, med innebörden att vi ska handla så att konsekvenserna för alla 

som berörs sammantaget blir så lyckade som möjligt."22 

Förutom att tittarna behöver veta om karaktärerna hanterar olika situationer etiskt 

eller oetiskt, är ett trovärdigt berättande väsentligt för att dem ska kunna förlita sig på 

berättaren eller karaktärerna. Seymour Chatman resonerar att om berättaren ska anses 

vara trovärdig i sin gestaltning krävs det att den förmedlar genuin kunskap, är kommuni-

kativ och har en självmedvetenhet för att gynna narrativet och tittarna.23 Om berättaren 

därefter uppför sig vara ironisk kan den tydas att vara en icke-trovärdig berättare, vilket 

är en karaktär som publiken inte har en pålitlig relation med.24  Ifall berättaren därmed 

anses vara en icke-trovärdig, kan stundtals identifieras med Jared Vennett i The Big Short 

(2015) där han agerar i en mångtydig roll som både sidokaraktär och filmens berättare. 

 

                                                 
21

 Torbjörn Tännsjö, Grundbok i normativ etik (Stockholm: Thales, 2003), 24–26. 

22
 Ibid, 24–26. 

23
 Seymour Chatman, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film (Ithaca, New York: 

Cornell University Press, 1990), 128-129.  
24

 Chatman, 80-81. 
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2.4 Det ironiska perspektivet 

The Big Short framhäver att ett flertal karaktärer uppträder på ett visst sätt för att poäng-

tera sitt argument om hur finansmännen och bankerna agerade under krisen. Filmens ka-

raktärer beter sig på ett visst sätt när syftet bakom det är återkopplat till något annat, vilket 

Gregory Currie beskriver som ironisk narration. Han skriver i Narratives and Narrators: 

A Philosophy of Stories (2010) att det finns tre aspekter av den ironiska narrationen.25 

Den första är när ironin ersätter den verklighet som innefattar berättelsen. Den andra an-

spelar på en uppmärksamhet på det ironiska som påvisar gränsen mellan den fiktiva och 

den verkliga världen. Den tredje och sista aspekten är att ironin undviker att bli represen-

terad av ett påstående, vilket framhävs när något i narrativet ses som oseriöst och varken 

övertygar eller förklarar. Med andra ord undviker den tredje aspekten att tala om någon-

ting direkt ut. 

Den här studien kommer användas sig av det ironiska perspektivet som är hur 

filmen förfalskar något för att få det likna trovärdigt. Filmen ger ett sken av en bild men 

under ytan är budskapets syfte något annat. Det är något som kännetecknas av hur regis-

sören gestaltar bankernas anställda för att belysa oetiskt agerande. 

 

3. Material och Metod  

Det primära materialet som kommer att användas är scener ur filmen The Big Short 

(2015).26 Boken Mortgage-Backed Securities27och rapporten The Financial Crisis In-

quiry Report28 är de litterära källorna som scenerna kommer att jämföras med i första 

hand. Eftersom finanskrisen överlag är ett brett ämnesområde kommer analysens fokus 

vara på hur filmen förklarar nyckelhändelser ur krisen, resonerar vad som är orsaken 

bakom och gestaltar ekonomiska termer såsom subprimelån och blankning.  

Analysen delas in i fem enskilda kapitel. I det första kapitlet kommer uppsatsen 

undersöka hur The Big Short använder icke-diegetiskt berättande och metaforer i 

                                                 
25 Gregory Currie, Narratives and Narrators: A Philosophy of Stories, (Oxford: OUP Oxford, 2010), 171. 
 

26
 “The Big Short (2015),” IMDB.com, tillgänglig 4 september, 2017, http://www.imdb.com/ti-

tle/tt1596363/.  

27
 Frank J. Fabozzi, Anand K. Bhattacharya och William S. Berliner, Mortgage-Backed Securities: Prod-

ucts, Structuring, and Analytical Techniques (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011). 

28
 Washington D.C, The Financial Crisis Inquiry Report (Washington D.C: The Financial Crisis Inquiry 

Commission, 2011). 
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specifika sekvenser där kändisar har gästroller för att förklara ekonomiska termer. Kapitel 

två kommer fokusera på att analysera den påstådda homodiegetiska berättaren Jared Ven-

nett, hans berättarröst och trovärdighet som informationskälla. Det tredje avsnittets in-

riktning är på regissörens användning av montage i filmen och betydelsen bakom bild-

sekvenserna. Fjärde kapitlet undersöker finansmännen och deras etiska agerande då The 

Big Short gestaltar dem som orsaken för den ekonomiska krisen. Det femte och sista av-

snittet kommer att analysera hur filmen gestaltar och representerar de alldagliga männi-

skorna som blir drabbade av finansmännens handlingar. Uppsatsen avslutas med en sum-

mering och diskussion om resultatet från analysen. 

 

3.1 Avgränsning  

Uppsatsen är inriktad på specifikt utvalda scener istället för filmens fullständiga hand-

ling.29 Analysen är också begränsad i antalet uttrycksmedel som kommer att undersökas. 

Förutom de tidigare nämnda medlen förekommer också parallellklippning regelbundet i 

filmen, vilket är när en karaktärs replik avslutas av en annan karaktär som befinner sig 

någon annanstans. Klippningen i The Big Short är överlag en av de större berättartekniska 

medlen och det kan förstärka karaktärsdrag eller tempo. Den blir dock bortvald på grund 

av att den skildrar känslor och objekt medan de andra medlen förklarar dem. Därav upp-

fyller den inte studiens syfte då fokus inriktas på hur filmen har uttryckt sin påstådda fakta 

om finanskrisen mot vad den amerikanska rapporten antyder om samma händelse. 

Uppsatsen kommer inte heller att följa den traditionella studien om den linjära 

adaptionsprocessen, från bok till film. Istället kommer den undersöka den alternativa ad-

aptionen mellan rapporten och filmen.30 The Financial Crisis Inquiry Report blev vald 

som primär litterär källa eftersom den framstår att förmedla sanna fakta, vilket den tyd-

liggör genom att stärka sina argument med vittnesmål och undersökningar. Dess status 

som ett regeringsdokument är det som gör rapporten tillräckligt pålitlig för att använda 

dess påstående fakta som utgångspunkt i jämförelsen. 

Därmed blev Michael Lewis bok bortvald från denna uppsats för att han grundar 

mest sin information på tidigare arbetserfarenhet från Wall Street och intervjuer med ett 

fåtal finansmän. Hans arbetsmetod är mer personlig i jämförelse med rapportens. Det be-

tyder att Lewis har en större risk att få felaktig information då de intervjuade kan 

                                                 
29

 The Big Short, dir. Adam McKay (2015; Los Angeles, CA: Paramount Pictures, 2016), DVD.  

30
 Definiering och vidareutveckling av dessa teorier finns under rubriken “2.1 adaptionsteori”. 
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manipulera situationen för egen vinning och uttala egen påstående fakta. Det finns lik-

nande men mindre risk för rapportens nämnd då de använder även vittnesmål där en per-

son kan få rättsliga konsekvenser om de ljuger. Valet för rapporten sker också på grund 

av att denna uppsats strävar efter att utvidga kunskapen om adaptionsteorier. Att inte un-

dersöka den traditionella processen mellan bok och film skapar en större chans att åstad-

komma det målet, då antalet tidigare vetenskapliga artiklar som hanterar liknande ämnen 

är begränsat.  

 

3.2 Arbetets uppdelning 

Inledningen och analysen har genomförts för de vederbörande på ett varierande sätt under 

skrivprocessen av denna uppsats. Till en början har båda parter gemensamt utvecklat och 

diskuterat samma punkter i inledningen. Därefter har de två parterna konstruerat ett se-

parat skrivarbete för diverse delar av analysen, vilket sedan presenterades i en gemensam 

genomgång av den färdiga texten. De båda har turats om att korrekturläsa varandras tex-

ter. Skribenten Richard Bengtsson skrev kapitlen 1 och 4 medan skribenten Marcus Ström 

skrev kapitlen 2 och 3. De övriga avsnitten har skrivits och slutförts gemensamt. 

 

4. Tidigare forskning 

The Big Short skildrar en illusion om hur finansmän vanligtvis agerar på Wall Street och 

gör det med en distraktion för att tittarna ska förbise det väsentliga i dialogen. Filmen 

distraherar på samma sätt som finansmännen. Med sin komplexitet förvaltar The Big 

Short en mångfacetterad berättelse om ekonomi och finanskrisen 2007. Eftersom filmen 

är berättad på ett subtilt men invecklat sätt kommer uppsatsen att utgå ifrån att ta stöd av 

tidigare forskning som hanterar adaption, matematik, kapitalism och distraktion samt mo-

ral. 

     Janis Balodis har skrivit en avhandling vid namn The Practice of Adaptation: Turning 

Fact and Fiction into Theatre (2012) om adaptionsprocessen från fakta till pjäs.31 I den 

behandlar han vad som händer med narrativet när fakta överförs till fiktion inom teatern. 

Janis anser att det relevanta inte är att upprätthålla adaptionen till sin källa utan att för-

medla originalets stämning och ton. Att tittarna känner igen sig i den adapterade världens 

karaktärer och handling från originalets förlaga. Han beskriver vidare i sin analys att en 

                                                 
31

 Janis Balodis, The Practice of Adaptation: turning Fact and Fiction into Theatre (Queensland: Univer-

sity of Technology, 2012), 3-4.   
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film har ett flertal perspektiv. 32 Med det menar han att perspektivet för berättelsen skiljer 

sig åt mellan tittarna, skådespelarna, regissören och författaren bakom filmens förlaga. 

Precis som de involverade i en filmproduktion kan också filmens karaktärer och deras 

världsbild emotionellt påverka tittarna. The Big Short (2015) förmedlar också känslo-

mässiga intryck.  Båda behandlar liknande ämnen och hans text fungerar därigenom som 

ett stöd. Med teorin som Balodis undersöker kommer uppsatsen också att stödja i Marilyn 

Charles teorier om hur ett svårt begrepp som matematik gestaltas inom film.  

Psykoanalytikern Marilyn Charles skriver i The American Journal of Psychoana-

lysis (2003), där hon analyserar den biografiska filmen A Beautiful Mind (2001), om ma-

tematikern och Nobelprisvinnaren John Nash.33 Charles exemplifierar Ron Howards film 

som berättar om Nashs paranoia och hallucinationer. Hon använder bland annat The es-

sential John Nash (1998) där Sylvia Nasar skriver om John Nash och hans fru Alicia.34 

Förutom boken och filmen använder Charles även information från en kvinna vid namn 

Marta. Det tydliggörs dock inte vilken relation hon har till Marta när hon jämför henne 

med John då båda har liknande symtom av psykisk ohälsa. Hon poängterar att John Nash 

lyckades forska om svårbegripliga ämnen inom matematik trots sin sjukdom. I Marilyn 

Charles artikel visar hon hur en film kan dramatisera ett svårt ämne såsom matematik. 

Hon nämner i sin analys om metaforer som det underliggande budskapet och vad det kan 

innebära för tittarna om de distanserar sig från karaktärerna. Hennes artikel visar ett sätt 

hur psyket hos karaktärer kan analyseras med en film som utgångspunkt. Därav kommer 

metaforer att studeras i denna uppsats likväl närhet och distans. Den här uppsatsen kom-

mer att ta stöd av hennes artikel då hon berör liknande ämne som The Big Short  (2015).  

 En text som belyser ett invecklat ämne precis som Marilyn Charles är Keith B. 

Wagners artikel från 2006 som diskuterar hur tre olika filmer gestaltar Wall Street och 

den finansiella världen.35 I artikeln Giving Form to Finance Culture: Neoliberal Denizens 

in Wall Street (1987), Boiler Room (2000), and Margin Call (2011) antyder Keith att ju 

mer affärsmarknaden växer desto svårare är det för vanliga personer att förstå hur Wall 

                                                 
32

 Janis Balodis, The Practice of Adaptation: turning Fact and Fiction into Theatre (Queensland: Univer-

sity of Technology, 2012), 17-18. 
33

 Charles Marilyn, “A Beautiful Mind,” The American Journal of Psychoanalysis, Vol. 63, No. 1, (2003): 

21. 
34

 Marilyn, “A Beautiful Mind,” 21 - 22. 
35

 Keith B. Wagner, “Giving Form to Finance Culture: Neoliberal Denizens in Wall Street (1987), Boiler 

Room (2000), and Margin Call (2011),” Journal of Film and Video, Vol. 68, No. 2, (2016): 46–48. 
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Street faktiskt fungerar.36 Han fortsätter med att poängtera att Hollywood har sedan 1980-

talet varit intresserad av finans, främst på grund av sina invecklade ämnen.37 Wagner 

menar att karaktärerna i Boiler Room (2000) bryr sig inte om finansmännen eller deras 

problem. Boiler Room gör likadant som Wall Street (1987) och Margin Call (2008) när 

det kommer till finansvärlden, deras huvudkaraktärer väljer hellre en väg med korruption 

och bedrägeri för att gynna kapitalismen, istället för att visa en omtanke för de ameri-

kanska invånarna.  

The Big Short  behandlar Wall Street med en annan aspekt men ändå finns det likheter 

med de tre filmerna. Samtliga fyra filmerna har karaktärer som gör bedrägeri eller visar 

upp en korruption inom finans och ekonomi. Det som skiljer The Big Short  från de andra 

filmerna är att den går ett steg längre i sin berättelse för att förklara svåra termer. Därför 

blir filmen i den här studien intressant för att filmen väljer att gestalta ett likartat ämne 

men på ett helt nytt sätt.  

En annan forskning som berör filmer som är producerade efter finanskrisen är något 

Michael Pepe analyserar om.38 Han nämner bland annat filmer som Margin Call, The 

Wolf of Wall Street, och The Big Short som alla har anknytning till Wall Street och kap-

italism.39 Han skriver att filmerna som utspelas på Wall Street är populära på grund av 

dess stjärnstatus med kända skådespelare eller regissörer. Pepes forskning förtydligar vad 

The Big Short förmedlar genom metaforer, berättarteknik och distraktioner. Det han skri-

ver om visar att filmen väljer att underhålla tittarna genom olika störningsmoment och 

metaforer om ett invecklat ämne som ingen förstår i slutändan. Trots att kändisar förklarar 

ekonomiska termer är det en distraktion då det inte fyller en funktion utan blir ett stör-

ningsmoment. Pepe skriver att distraktionerna är till för att tittarna ska få ett ökat under-

hållningsvärde om kapitalismen men inte att lära sig om ekonomins invecklade teorier. 

Han menar att kändisarna distraherar tillräckligt mycket för att vad de säger inte ska ha 

någon inverkan hos tittarna. Eftersom Pepe exemplifierar The Big Short på ett sätt som 

förtydligar de teorier den här uppsatsen undersöker om blir hans forskning relevant som 

stöd.  

                                                 
36

 Wagner, “Giving Form to Finance Culture: Neoliberal Denizens in Wall Street (1987), Boiler Room 

(2000), and Margin Call (2011),” 48. 
37

 Ibid., 54. 
38

Michael Pepe,“Eating, sleeping and watching movies in the shadow of what they do: representing capi-

talism in post 2008 popular films,” ejumpcut.org, tillgänglig 6 november, 2017. https://www.ejump-

cut.org/currentissue/-PepeFinancialCrisis/index.html.  
39

 Ibid. 
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En annan artikel som visar på de psykiska aspekterna hos karaktärer och deras uppfatt-

ningsförmåga är Morality predict enjoyment but not appreciation of morally ambiguous 

characters.40 Författarna Allisson Eden, Seren Daalmans och Benjamin K. Johnson be-

lyser karaktärerna med en otydlig moralitet. De karaktärer som ligger på gränsen mellan 

hjältarna och skurkarna. Typen av karaktärer som författarna anser är anti-hjältar kan 

kännas igen hos ensemblen av karaktärerna i The Big Short. De är medvetna om sina 

illegala handlingar. Precis som de skriver i artikeln finns det enbart en sorts karaktär istäl-

let för flera olika, vilket de fick fram genom att kategorisera karaktärer utifrån moral och 

personlighet. De nämner också att moralen för karaktärerna tillgodoser och underhåller 

tittarna. Finns det en otydlig moral hos karaktärerna kan intresset för publiken öka. De 

menar att moraliska karaktärer kan vara förutsägbara men inte lika mycket när det är 

karaktärer som ligger på gränsen mellan att vara ond eller god. Precis som att filmen The 

Big Short är invecklad, distraherande och har karaktärer som bryter mot etik och är tve-

tydig i sin moral, kommer uppsatsen att stödja deras argument om anti-hjältar. Artikeln 

har flera karaktärstyper som definieras dock är antihjälten den som är mest framträdande 

i filmen. 

  

                                                 
40

 Eden Allison, Serena Daalmans och Benjamin K. Johnson. “Morality Predicts Enjoyment but Not Ap-

preciation of Morally Ambiguous Characters” Media Psychology 20, no. 3 (2017): 349-373. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15213269.2016.1182030. 
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5. Analys 

5.1. Kapitel 1 - Kändisar och metaforer i pedagogiska och distraherande 

gästroller 

 

                                                      Margot Robbie - Halvbild (skärmdump) 

5.1.1. Margot Robbie avbryter handlingen och förklarar blankning 

För att förklara ekonomiska termer och samtidigt för att distrahera använder filmen kän-

disar i gästroller. De har egna scener där de pratar direkt med tittarna. Utifrån Edward 

Branigans definition räknas den sortens användning av scener som icke-diegetisk. Det 

innebär att det är något som befinner sig utanför filmens narrativ. Tittarna kan höra och 

se kändisarna medan de andra karaktärerna inte kan göra det.41  

Ett exempel på en sådan scen är när skådespelerskan Margot Robbie förklarar 

blankning och subprimelån. Hon pratar om termerna sittandes i ett bubbelbad.42 Hon ver-

kar vara naken, vilket kan distrahera tittarna från det hon pratar om. Det lyxiga badrum-

met hon befinner sig i är också ett störningsmoment. Robbies involvering i filmen gör att 

hennes kändisskap utnyttjas och dessutom sexualiseras hon genom bubbelbadet. The Big 

Short gestaltar henne på det sättet för att illustrera hur lånemäklare och banker distraherar 

privatpersoner. De talar aldrig om lånets konsekvenser istället fokuserar dem på att prata 

om möjligheterna låntagaren får, såsom en egen bostad, vilket representeras av badrum-

met som Robbie befinner sig i. Därav förklarar gestaltningen inte bara vad bankerna 

gjorde men också hur de gjorde det. Det bekräftas av Robbies nonchalanta beteende i sitt 

framförande. Hon har samma positiva och optimistiska ton under majoriteten av scenen 

                                                 
41

 Edward Branigan, Narrative comprehension and film (London: Routledge, 1992), 50–53. 

42
 “Margot Robbie förklarar subprimelån, ”The Big Short , dir. Adam McKay (2015; Los Angeles, CA: 

Paramount Pictures, 2016), DVD.  
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fast hon berättar om bankernas illegala aktiviteter. Robbie beter sig likt en lånemäklare 

som vill sälja in ett lån. Ett beteende som snabbt försvinner i slutet av scenen då hon byter 

ut sin entusiasm mot en ton av avsky och irritation. Hon stärker den uppfattningen med 

att säga: “Now fuck off."43 Det representerar en mäklares beteende när de inte längre 

behöver vara tillmötesgående mot en låntagare efter att kontraktet är signerat. 

När Robbie tittar in i kameran bryter det tillfälligt handlingen, realismen och tit-

tarens inlevelse med de diegetiska karaktärerna. Det indikerar även en reflexivitet i fil-

men: att The Big Short så att säga vet att den är fiktiv. Eftersom kändisarna avbryter mitt 

i handlingen för att ha en direkt dialog med tittarna verkar informationen; de förmedlar 

vara betydelsefull, som att kunskapen om hur finanskrisen gick till kan förhindra att en 

sådan situation sker igen. För att förenkla informationen använder Robbie situationer ur 

handlingen som exempel. Hon nämner bland annat Michael Burry som är en av huvud-

karaktärerna, finansman och ägare av en fond. Han är den första personen som får reda 

på att bostadsmarknaden är fylld av subprimelån, vilket han utnyttjar direkt. Det är på 

grund av honom som resten av huvudkaraktärerna får reda på vad som sker, vilket inklu-

derar Vennett. Det sprids fort ett rykte på Wall Street om en man som blankar bostadslån. 

Margot Robbie förklarar termen blankning utifrån Burrys agerande. “So now he’s 

going to “short” the bonds. Which means to bet against,” säger hon.44 Robbie menar att 

han kommer satsa pengar på att bostadslånen inte blir återbetalda. Hennes förklaring om 

blankning är konkret och övergripande, vilket ger publiken tillräckligt med information 

för att förstå innebörden av termen dock inte hur processen för att satsa mot bostadslån 

går till. Det resulterar i att tittarna vet vad som menas med blankning men inte hur de ska 

utföra det. Därmed ger regissören ett budskap om att målet med filmen är att informera 

och inte ge tips på hur man kan utnyttja det ekonomiska systemet för egen vinning.  

Därav påvisar det att The Big Short subtilt framhäver att banker och finansmän 

agerade oetiskt under krisen och har dubbeltydiga metaforer. Det är en företeelse Gregory 

Currie beskriver som ironisk narration.45 Enligt Narratives and Narrators: A Philosophy 

of Stories (2010) har hans förklaring om ironi ett samband med filmens gestaltning av 

finansmännens beteende. Currie betonar därmed att ironin ersätter en berättelse egna 

verklighet och böjer gränsen mellan den fiktiva mot den verkliga världen. Filmen gör det 
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genom att placera in faktorer som bryter mot det realistiska narrativet, i scener med kän-

disars gästroller. Därmed uppmärksammar ironin för att skilja gränsen av den fiktiva och 

den realistiska världen åt med sina olika uttrycksmedel för att poängtera skillnaderna om 

vad som är autentiskt och inte. Det ironiska narrativet innebär också att det inte sägs kon-

kret vad som menas utan istället framhåller den att göra det subtilt. Därav något som 

stämmer in på hur filmen förmedlar sitt budskap då mycket av det som karaktärerna säger 

kan få tittarna att göra flera tolkningar.  

5.1.2. Hur rapporten definierar blankning 

The Financial Crisis Inquiry Report definierar termen: “To sell a borrowed security in 

the expectation of a decline in value.”46 Det betyder att en person som lånar en säkerhet, 

vilket är en form av värdepapper, säljer vidare och köper tillbaka den när värdet har sjun-

kit. Rapporten refererar också till finansmän som använde denna strategi under finanskri-

sen, vilket inkluderar personerna som inspirerade huvudkaraktärerna i The Big Short : 

“Michael Burry, another short who became well-known after the crisis hit, was a doctor-

turned-investor whose hedge fund...bet big against mortgage-backed securities.”47 Ef-

tersom de visste bostadsmarknaden skulle krascha blev blankning en lönsam metod. Res-

ten av bankerna på Wall Street till och med satsade mot dem på det vadet.48  

5.1.3. Margot Robbie utvecklar djupare subprimelånets innebörd  

Utöver att definiera blankning förklarar Margot Robbie historien bakom subprimelån: 

Basically, Lewis Ranieri’s mortgage bonds were amazingly profitable 

for the big banks. But then they started running out of mortgages to put 

in them. After all, there are only so many homes and so many people 

with good enough jobs to buy them, right? So, the banks started filling 

these bonds with riskier and riskier mortgages. That way they can keep 

that profit machine churning, right? By the way, these risky mortgages 

are called subprime.
49 
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Hon menar att bankerna blev rika genom att sälja vidare grupper av bostadslån till inve-

sterare. Men till slut hade de inte tillräckligt med bostadslån eftersom privatpersoner inte 

kunde uppfylla villkoren som krävdes för att få ett lån godkänt. Det resulterade i att ban-

kerna istället gav ut subprimelån som hade mindre krav men rörligare ränta. Därav avslu-

tar Robbie sin scen med att ge tittarna ett tips: “Anytime you hear subprime, think shit.”50 

Denna replik sammanfattar vad hon vill förmedla om subprimelån. Det är ett dåligt lån 

som skapades endast för att tillfredställa bankernas vilja att tjäna mer pengar. Genom att 

använda ett grovt talspråk poängterar hon hur illa det är eftersom hon inte svor under hela 

scenen förrän den repliken.  

5.1.4. Rapporten förklarar subprimelånets innebörd och dess historia  

Rapporten bekräftar om subprimelånets misslyckande: 

When subprime and other risky mortgages—issued during a housing 

bubble that many experts failed to identify, and whose consequences 

were not understood— began to default at unexpected rates, a once-

obscure market for complex investment securities backed by those 

mortgages abruptly failed.51  

 

Nämnden menar att subprimelån inte var det enda typen av lån som fick finanskrisen att 

eskalera då många grundades på liknande dåliga avtal. Minskningen av antalet låntagare 

och försämringen av vanliga bostadslån anses vara det som gav bankerna en möjlighet att 

utnyttja subprimelån.52 Rapporten utvecklar vidare om subprimelånets historia, vilket 

började under 1980-talet med ett antal finansbolag som gav ut lån med rörliga räntor till 

människor med finansiella problem eller dålig kreditvärdighet.53 Därav skapades en hög 

risk för att lånen inte skulle bli återbetalda.54 Några av finansbolagen var bankägda medan 

andra arbetade självständigt. De som arbetade utanför bankerna fick sälja andelar av sina 
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utskrivna lån till investerare för att få intäkter. I jämförelse med självständiga bolag kunde 

de som ägdes av banker spendera och utnyttja insättningar från kunder.55  

 The Big Short förmedlar inte den informationen eftersom att det skulle komplicera 

filmens gestaltning av bolagen och bankerna som antagonister. Vissa företag kunde ha 

sålt subprimelån enbart för att inte gå i konkurs. Det hade fortfarande inte rättfärdigat 

deras illegala handlingar men det hade gett tittarna möjligheten att relatera till finansbo-

lagen. För det hade inneburit att alla bankmän inte hade varit fullt ut onda och själviska, 

vilket de är i den nuvarande handlingen. 

5.1.5. Sammanfattning 

När det gäller informationen som förmedlas finns det både tydliga likheter och skillnader 

mellan det Margot Robbie hävdar i filmen och det som står i The Financial Crisis Inquiry 

Report. Rapporten hävdar att det var både finansbolagen och bankerna som utnyttjade 

subprimelån medan The Big Short ger endast bankerna skulden. En annan skillnad är att 

rapporten återberättar historien om subprimelån detaljrikt medan filmen konkretiserar 

fakta, vilket regissören sedan fördelar längs handlingen för att göra den mer förståelig. 

Trots förenklingen är informationen i rapporten och filmen fortfarande likt varandra då 

båda definierar ekonomiska termer och ger en återblick av bankmännens tidigare arbets-

metoder.  

Att det Robbie säger har en likhet till som nämnden skriver om krisen får henne 

att framstå som att tala sanning, vilket dessutom antyder att distraktionen i hennes scen 

är en imitering för att visa hur finansmännen säljer lån. Trots att hon verkar vara en tro-

värdig källa, presenterar aldrig filmen något som tydliggör om det hon säger är korrekt, 

vilket resulterar i att tittarna får välja om de har tillit för henne eller inte.   

Liknande undervisningsstrategier som Margot Robbies återkommer i de andra 

kändisarnas scener. Förutom ett icke-diegetiskt berättande nyttjar några av dem metaforer 

som ett verktyg för att göra deras förklaringar ännu tydligare.  
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                                                                                                                              Anthony Bourdain - Halvbild (skärmdump) 

5.1.6. Anthony Bourdain förklarar Collateralized Debt Obligation 

Filmens metaforer har som funktion att förmedla ett underliggande budskap.56 The Big 

Short använder strategiskt detta uttrycksmedel för att förmedla en definition på ett förstå-

eligt sätt då en verbal förklaring eventuellt inte skulle vara tillräcklig begriplig. Ett exem-

pel är hur kändiskocken Anthony Bourdain demonstrerar hur en Collateralized Debt Ob-

ligation fungerar med hjälp av en metafor: 

I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Burry 

shorted. But some of the fish doesn’t sell.  So, what am I going to do? Throw 

all this unsold fish, which is the BBB level of the bond, in the garbage and 

take the loss? No way. Whatever crappy levels of the bond I don’t sell, I 

throw into a seafood stew. See, it’s not old fish! It’s a whole thing! That is a 

CDO.57 

 

Under denna demonstration pratar han, liksom Robbie, direkt till tittarna. Bourdain an-

vänder också en överdrivet positiv ton men distraherar tittarna på ett annat sätt. Han vi-

sualiserar CDO:s som en ideal måltid för tittarna genom att utföra sin demonstration i en 

professionell köksmiljö, vilket förstärks ännu mer av hans kändisskap. Bourdain leder 

deras blickar till scenens metafor, vilket är fisken. Att han behöver demonstrera hur ter-

men fungerar stärker dess viktighet och komplexitet. Bourdain anknyter när han hypote-

tiskt återanvänder råvaran till hur bankerna fungerar när de säljer vidare ihopsatta och 

riskfyllda bostadslån till investerare.  
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5.1.7. Rapporten definierar termen 

The Financial Crisis Inquiry Report intygar att finansmännen satte ihop flera osålda lån 

som de sedan uppgav att vara en ny säker CDO.58 Rapporten definierar en CDO: “type of 

security often composed of the riskier portions of mortgage-backed-securities.” 
59 Det 

fungerar som en pool av investerare som köper in sig på olika nivåer av en CDO.60 När 

privatpersoner återbetalar sina lån får investerarna som är högst upp sin andel först.61 För 

att kompensera det får dessa investerare betala mer i ränta än de lägre nivåerna eftersom 

i jämförelse har de mindre risk att deras investeringar inte blir återbetalda.62 Utöver det 

är också lånen som fyller upp CDO:s betygsatta efter hur säkra de är, vilket betyder att 

de som investerar mest får lånen som påstås att vara bäst. Exempelvis betyder AAA att 

lånen har en stor chans att bli återbetalda. Hur säkert ett lån är bestäms utifrån låntagarens 

kreditvärdighet och inkomst.63  

5.1.8. Sammanfattning 

Ännu en gång konkretiseras informationen mer i filmen än i rapporten. Båda två förklarar 

termen som en strategi för finansmän och banker att återanvända osålda lån. Anthony 

Bourdain stärker Jared Vennetts argument om att Wall Street bara nyttjar dessa termer 

för att de vardagliga människorna inte ska förstå vad finansmännen gör affärer om.64 Ef-

tersom Bourdain kan förklara CDO:s på 41 sekunder utan att vara en finansman blir Ven-

netts påstående mer trovärdigt. Scenen ger tittarna uppfattningen att vem som helst kan 

förstå ekonomiska begrepp.65 Dock är Bourdain inte en trovärdig källa. Liksom Margot 

Robbie, säger han påstådda fakta som stämmer med det som står i The Financial Crisis 

Inquiry Report men ännu en gång bekräftar inte filmen om det som sägs är sant. Därmed 

får tittarna igen förlita sig på scenens kändis.   
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Utöver att förmedla påstådd fakta demonstrerar Bourdain vilken negativ påverkan ban-

kernas bedrägeri hade på sina investerare. För det hade varit kontroversiellt i verkligheten 

om restauranggäster hade ätit gammal fisk. En sådan restaurang skulle antingen förlora 

sina kunder eller stängas ner helt om allmänheten fick reda på det. Gammal fisk kan göra 

en gäst tillfälligt eller allvarligt sjuk, vilket är metaforiskt för vad som hände med inve-

sterarna. De förlorade pengar i följd av att bankerna sålde dem delar av CDO:s med dåliga 

lån. Det påverkade inte bara investerarna utan också privatpersonerna, vilket i samman-

hanget av metaforen skulle vara en fiskare. Det är personen som nu inte får något sålt på 

grund av att ingen köper fisk från restaurangen. Kockens beslut att spara in pengar genom 

att servera en gammal råvara skadar allihopa involverade: gästerna, fiskaren och han 

själv. Det är ett liknande metaforiskt resultat som skedde med finanskrisen. Om något 

framstår att vara en helt ny grej behöver det inte vara framgångsrikt eller hälsosamt.  

 

                                                                           

                                                                                                 Richard Thaler och Selena Gomez - Närbild (skärmdump) 

5.1.9. Richard Thaler och Selena Gomez definierar syntetisk CDO 

Den tredje och sista sekvensen är med Dr. Richard Thaler, som har fått Nobelpriset i 

ekonomi för teorier om beteendeekonomi.66 Tillsammans med sångerskan Selena Gomez 

förklarar de innebörden av en syntetisk CDO. De använder samma teknik som föregående 

scener och pratar direkt till tittarna. Thaler och Gomez nyttjar också metaforer för sin 

förklaring och ger en mer utvecklad definition av sin term än vad de tidigare kändisarna 

har gjort. Liksom Bourdain, vägleder de tittarna istället för att försöka distrahera dem som 

Margot Robbie gjorde. Det innebär ännu en gång att det är viktig eller svårbegriplig 
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information. Den här sekvensen börjar med att beskriva Thalers expertis inom ämnet eko-

nomi, för att få honom att framstå som en trovärdig källa.   

Den huvudsakliga metaforen är kortspelet Blackjack. Selena Gomez satsar 10 mil-

joner dollar på sin Blackjack hand, vilket representerar ett bostadslån. Hon har stora chan-

ser att vinna och har gjort det tidigare. Det gör att människorna runt om dem börjar satsa 

pengar på om hon kommer att vinna eller inte, vilket är hur en syntetisk CDO fungerar. 

För att demonstrera klipps bilden till några personer stående bakom Gomez och Thaler:  

En kvinna säger ”I bet you $50 million that she wins” och en man svarar ”Okey, I’ll take 

that bet.”67  

 

Richard Thaler kommenterar och förklarar vad som sker: 

Now, somebody else is gonna want to make a bet on the outcome of their 

bet. That will lead to synthetic CDO number two. And we can transform 

an original $10 million investment into billions of dollars.68 

 

Filmen försöker illustrera att bankmännen i samband med syntetisk CDO agerar som op-

timistiska kortspelare. Utöver spelet Blackjack använder Thaler dessutom ett fenomen 

inom sport som en metafor för att fördjupa vad han menar: 

In basketball it’s called the Hot Hand Fallacy. A player makes a bunch of 

shots in a row. People are sure they’re gonna make the next one. During 

the real estate boom, markets were going up and up and people thought 

they would never go down.69  

 

Han menar att basketfansen representerar bankmännen medan bostadsmarknaden är spe-

laren som sätter bollen i korgen flera gånger i rad. Innan finanskrisen hade bostadsmark-

naden aldrig sjunkit i värde, enbart stigit. I överlag blev bostadslånen återbetalda och 

investerare fick tillbaka sina pengar. Därför trodde bankmän att värdet bara skulle fort-

sätta stiga. Det är samma tilltro som ett fan ger en basketspelare. De tror att personen 

kommer att fortsätta träffa korgen, vilket är det optimistiska tänkande som sviker dem 
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tillslut när spelaren missar. Det är också den tankegången som gjorde att bankmännen 

förlorade pengar när bostadsmarknaden sjönk i värde under finanskrisen. 

5.1.10. Hur rapporten förklarar termen 

The Financial Crisis Inquiry Report definierar termen syntetisk CDO som “A CDO that 

holds credit default swaps that reference assets (rather than holding cash assets), allowing 

investors to make bets for or against those referenced assets.”70 Det som menas med citatet 

är att en syntetisk CDO skiljer sig från en ordinarie CDO. En vanlig CDO delas upp i 

andelar och säljs vidare till investerare. Dess inkomst är pengar från investerare och det 

som månadsvis återbetalas från låntagare. En syntetisk CDO finansieras på samma sätt 

dock har den även en tredje inkomst. Det är credit-default-swaps, också kallad för försäk-

ring, som ägaren av CDO:n köper från en utomstående partner. Om lånen som finns inuti 

inte blir återbetalda betalar den tredje partnern ut den kvarvarande summan av beloppet 

till ägaren. Det affärsavtalet gäller inte dock investerarna, vilket gör att de inte får tillbaka 

pengarna som de investerade. Enligt rapporten var det syntetiska CDO:s som bland annat 

gjorde att finansmarknaden kraschade eftersom det inte fanns någon reglering på maxan-

talet vadslagningar på ett och samma lån. Det innebar att det var tusentals finansmän som 

drabbades när någon förlorade ett vad. Rapporten utvecklar vidare om resultatet av den 

sortens vadslagning: 

When borrowers defaulted on their mortgages, the investors expecting cash 

from the mortgage payments lost. And investors betting on these mortgage-

backed securities via synthetic CDOs also lost (while those betting against 

the mortgages would gain). As a result, the losses from the housing collapse 

were multiplied exponentially.71 

 

Investeringsbanken Goldman Sachs tjänade sammanlagt 73 miljarder dollar utifrån den 

metoden mellan år 2004 - 2007.72  

5.1.11. Sammanfattning 

Precis som Margot Robbie och Anthony Bourdain ger Richard Thaler och Selena Gomez 

förenklad information som liknar det som påstås i rapporten dock har de ett mer utvecklat 
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framförande än de föregående scenerna. De har samma metod med metaforer och icke-

diegetiskt berättande men använder ytterligare sidokaraktärer som demonstrerar hur det 

gick till, vilket underlättar för tittarna att förstå. Thaler och Gomez har också dubbelt antal 

metaforer, Blackjack och the Hot Hand Fallacy. Denna scen förmedlar både en definition 

av termen syntetisk CDO och ger en förklaring till bankmännens optimistiska tänkande. 

Några av bankerna som strategiskt satsade i en syntetisk CDO tjänade trots allt flera mil-

jarder dollar på fenomenet. Genom att använda Dr. Richard Thaler som en av förmedlarna 

och beskriva hans meriter i början av sekvensen, blir informationen också mer trovärdig 

än de föregående scenerna, då tittarna tidigare fick förlita sig på vad kändisarna sa utan 

att ha någon form av trovärdig källa att kontrollera med. Thalers medverkan ger intrycket 

att regissören vill förmedla information som ger tittarna bästa möjliga återspegling av hur 

finanskrisen skedde. Det är ett strategiskt försök för att skapa trovärdighet och pålitlighet 

dock är det inte första gången som en film använder en expert inom ett specifikt ämne. 

Det finns tidigare filmer som har använt den taktiken för att tydliggöra ett budskap eller 

stärka argument. I en scen ur filmen Annie Hall (1977) medverkar litteraturprofessorn 

Marshall McLuhan.73 Huvudkaraktären Alvy Singer står i kön till en teaterpjäs och 

bakom honom är en man som pratar just om McLuhan. Singer tittar in kameran och pratar 

direkt med tittarna. Han berättar om sin irritation över mannen bakom honom. För att 

bevisa han inte vet något om McLuhan hämtar Singer den riktiga professorn som står 

gömd bakom en skylt i lobbyn. Marshall McLuhan stärker Singers argument och säger 

direkt till mannen att han har fel. Därav är inte denna strategi originell dock är den fort-

farande effektfull för den säger information direkt till tittarna utan underliggande bud-

skap.     

Ett annat sätt att förmedla trovärdighet och samtidigt leda handlingen framåt är 

att använda en berättare som tittarna knyter an till. 
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5.2 Kapitel 2 - Filmens berättare  

 

               Jared Vennett - Halvbild (skärmdump) 

5.2.1. Tittarna träffar Jared Vennett för första gången 

I The Big Short s första scenen blir tittarna introducerade för filmens centrala handling 

genom berättaren Jared Vennett. Han visar sig i bild och går sedan över till en berättarröst, 

vilket han använder för att förklara historien om mortgage-backed-securities (MBS). 

Vennett pratar till tittarna med ett vardagligt språk för att få dem att relatera till honom 

lättare. Han förklarar att Lewis Ranieri var skaparen av MBS och jämför honom sedan 

med populära ämnen som är synonyma med den moderna samtiden,74 för att indikera 

vilken påverkan Ranieri har haft. 

Vennett säger: ”You might not know who he is but he changed your life more 

than Michael Jordan, the iPod and YouTube put together!”75 Därefter klipps bilden till en 

scen när Lewis Ranieri presenterar MBS för första gången på ett möte. Det finns både 

diegetiska element genom dialogen mellan bankmännen och icke-diegetisk musik i bak-

grunden. Scenen påverkar inte eller tillhör filmens huvudsakliga handling, utan förklarar 

enbart historien om MBS. Informationen som filmen redogör om Ranieri liknar det som 

nämns om honom i The Financial Crisis Inquiry Report. Rapporten skriver: “Lewis Ra-

nieri, a mortgage finance veteran who helped engineer the Wall Street mortgage securit-

ization machine in the 1980 ...”76  
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Liksom med Margot Robbies och Anthony Bourdains scener styrker inte filmen 

det som Vennett berättar men tittarna får förlita sig på honom ändå på grund av att han 

påstås att vara berättaren. Att han går över till att använda en voice-over under resten av 

prologen styrker det påståendet.77 Därefter visas en serie med icke-diegetiska bilder som 

har olika motiv av historiska händelser, vilket symboliserar världens och bankernas fram-

gång. Motiven består också av abstrakta stadsbilder på New York City78och offentliga 

personer såsom presidenterna George W. Bush och Ronald Reagan. Förutom det visas 

även en icke-diegetisk scen på en strippklubb där Vennet använder berättarröst för att 

förklara framgången som bankmännen hade genom MBS: “The money came raining 

down, and for the first time, the banker went from the country club to the strip club. They 

were doing $50, $100, $200 billion.”79 Den gestaltar hur vårdslösa bankerna blev med 

deras framgång. De gick från exklusiva klubbhus till strippklubbar som i jämförelse är 

mer vilda och inte lika glamorösa. Serien av icke-diegetiska bilder fortsätter och Vennett 

utvecklar vad för konsekvenser bankmännens agerande gav: “Then one day... almost 

thirty years later... in 2008... It all came crashing down.”80 Han säger meningen några ord 

i taget, vilket gör att han verkar chockad och besviken. Det skiljer sig från hur han tidigare 

har pratat med arrogans och självsäkerhet, vilket är en symbol för reaktionen som de 

amerikanska invånarna hade när finanskrisen inträffade. Det poängteras av att Vennett 

säger: “And America barely noticed as its number one industry became boring old 

bankning. In the end… Mortgage-Backed security mutated into a monstrosity that the 

whole world economy.”81   

Under tiden klipps bilden vidare till en serie av icke-diegetiska nyhetsreportage.82 

Det ger tittarna en verklighetsförankring om hur omfattande krisen var. Eftersom det är 

kända reportrar som återberättar händelserna såsom NBC nyhetsankaren Brian 
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Williams,83 indikerar det att filmen inte bara använder ett fiktivt narrativ, utan kombinerar 

verklighet med fiktion i sitt berättande för att stärka Vennetts trovärdighet. Regissörens 

nyttjande av nyhetsreportage i filmen skapar därmed trovärdighet men också misstänk-

samhet, för det finns alltid en risk för manipulering av den tilltron vardagliga människor 

har för nyheter. Det är inte svårt i dagens samhälle att få tag och klippa in material, vilket 

filmens klippare Hank Corwin bekräftar i en intervju med Slate Magazine. Corwin be-

kräftar att det är autentiskt arkivmaterial som används i The Big Short s montage, vilket 

går att köpa licens för.84 Trots att det är historiska bilder som verkar äkta, kan inte tittarna 

förlita sig på montaget fullt ut på grund av att filmen har tidigare använt uttrycksmedel 

som distraktion. 

Vennett avslutar prologen och säger att han återkommer senare i handlingen: “... 

we’ll meet again later,”85 vilket indikerar att han har en viktig roll. Nästa gång tittarna får 

se honom är när han är en sidokaraktär. Utifrån Bo G. Janssons resonemang (2006) är 

Vennetts involvering som sidokaraktär en indikering att han är en homodiegetisk berät-

tare.86 Han konfronterar andra karaktärer i person men använder enbart berättarröst när 

han förklarar termer och händelser för tittarna. Förutom det kan han också pausa hand-

lingen, vilket indikeras genom att kameran zoomar in på honom och han pratar direkt till 

den.  

5.2.2. Vennetts position ifrågasätts 

Vennett har visat flera gånger att han har en form av kontroll över handlingen, vilket 

liknar det som tittare brukar förknippa hos en berättare dock verkar han inte vara den enda 

berättaren i den här filmen. Därav att det finns andra karaktärer som exempelvis pratar 

direkt till kameran. De till och med korrigerar filmens påståenden; fondägaren Jamie 

Shipley förklarar hur han reellt fick reda på om bostadsmarknadens nedgång istället för 
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det scenariot som filmen visar. Han säger: “Okay, so this part isn’t totally accurate... We 

didn’t find Jared Vennett’s housing bubble pitch in the lobby of a bank… a friend had 

told Charlie about it, and I read about it ...”87 Eftersom Jamie justerar och rättar filmens 

gestaltning på det viset ger det hög tillförlitlighet till karaktären. Han kan berätta för tit-

tarna det som han påstår är sanningen oavsett hur bunden han är till handlingen.  

Därför ifrågasätts Vennetts position och det blir det svårt att avgöra vem som är 

filmens berättare och han förlorar sin trovärdighet, vilket stämmer in med Seymour Chat-

mans resonemang.88 Michael Burry är den enda bland dem andra karaktärerna som an-

vänder voice-over ibland. Han är visserligen inte storyns berättare men filmen bekräftar 

att Burry är en viktig karaktär då berättar han om sitt liv med en återblick i hans första 

scen. Bilderna klipps parallellt mellan hans nutida jag och en fotbollsmatch från när han 

var barn, vilket han återberättar med en diegetisk berättarröst. När den avslutas klipps 

bilden till Burry på kontoret och tittarna får se att allting han sade var egentligen från en 

konversation med en annan karaktär.89 Det tydliggörs när han säger: “My wife told me I 

need to share more”90och personen svarar honom.  

Nästa gång Burry använder en voice-over är i slutet av filmen, vilket är då när han 

skickar ett mejl till sina fondinvesterare att han ska avsluta sin fond. Det beslutet är på 

grund av att han misstycker hur Wall Street arbetar oetiskt.91 Tittarna får höra Burrys röst 

icke-diegetiskt berätta det han skriver i mejlet.92 Bilden klipps parallellt till ett flertal 

andra karaktärer i olika situationer. Det är sidokaraktärer som tittarna tidigare har sett i 

handlingen och de alla reagerar på finanskrisen som nu har skett. En av karaktärerna är 

en tatuerad hyresgäst som tidigare hade ett hus med sin familj, som nu sitter i en över-

packad bil och uttrycker oro. Filmen visar också en föreläsning med finansmän där före-

läsaren säger: “The housing crisis represents the greatest financial opportunity of…”93 
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Denna kontrast visar den negativa påverkan som krisen hade på privatpersoner och hur 

finansmännen utnyttjade varje enskild aspekt av det ekonomiska systemet. Tittarna får 

dock inte höra föreläsaren avsluta sitt tal men de får se hur människor applådera för ho-

nom. Burry verifierar påståendet om finansmännen när han genom voice-over säger: “So 

let me be honest. This business kills the part of life that is essential. The part that has 

nothing to do with business.”94 Han menar att i den ekonomiska branschen är privatper-

soner inget mer än siffror.  

Karaktären Ben Rickert, en pensionerad finansman, säger också det i en av slut-

scenerna: “It reduces people to numbers. Every 1% unemployment goes up, 40,000 pe-

ople die.”95 För att bankerna ska tjäna så mycket pengar de vill behöver dem utnyttja 

privatpersoner, vilket resulterar i att de ger ut subprimelån utan att tänka på konsekven-

serna. När det gäller Burrys voice-over börjar han den med att säga han ska vara ärlig och 

det skapar tilltro hos tittarna för honom. Eftersom han har varit ärlig mot de andra karak-

tärerna på grund av sin personlighet verifierar det att han inte ljuger genom sin voice-

over. Det skulle då strida mot de karaktärsdrag som tittarna har uppfattat om honom. 

Exempelvis när finansmännen frågar honom om varför han ska satsa mot bostads-

lånen svarar han: “Well, based on prevailing sentiment… yes, it’s a foolish investment. 

But, everyone’s wrong.”96  

5.2.3. Sammanfattning 

Burry är som tidigare nämnt en viktig karaktär men inte filmens berättare. Istället för att 

skryta eller nedvärdera Wall Street som Vennett och de andra karaktärerna gör, reflekterar 

han. Burry förklarar utifrån sina personliga erfarenheter: “For the past two years my in-

sides have felt like they’re eating themselves. All the people I respected won’t talk to me 

anymore except through lawyers…”97 Han är en av huvudkaraktärerna som tittarna har 

följt under hela handlingen men han är den enda som de får lära känna fullt ut.  

Genom reflektionen får de veta hans åsikter och känslor om Wall Street som tidi-

gare har dolts av hans personlighet och påstådda sociala handikapp. Under tiden påvisar 

han också det destruktiva beteendet som bankerna hade. Han dessutom förklarar att 
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finanskrisen var ett faktum som skulle ske hur som helst och påverka människor på 

samma stora skala. Istället för att tittarna får en reflektion från ett objektivt perspektiv så 

får dem en reflektion som är personlig och subjektiv, vilket gör att hans berättarröst kan 

influera dem emotionellt. Filmen använder det för att tittarna ska lättare sympatiserar med 

honom. De får medkänsla för Burry när han har ett öppet resonemang om sitt privatliv 

och den pågående krisen. Publiken får en inblick i hans personliga tankar och världsbild. 

Regissören har till och med klippt in ljud i bakgrunden för att stärka den känslomässiga 

påverkan som scenen ska ha. Exempel på det är musik som också används i klipptekniken 

montage, vilket är ett annat uttrycksmedel som nyttjas i The Big Short. 

 

5.3 Kapitel 3 - Montage  

  

                                      Montage - Halvbild (skärmdump) 

5.3.1. Hur filmen använder och gestaltar montage 

Montaget är ett av de mest återkommande uttrycksmedlen i The Big Short för att göra 

handlingen förståelig för tittarna. Det används inte minst för att tydliggöra filmens bud-

skap genom att komplettera karaktärerna med en dimension.  Daniel Barnett skriver i 

Movement as meaning: In experimental film (2008) att stämningen, tempot och dialogen 

är en väsentlig del av ett montage: 

... a motion-picture montage is yet another form of representation, hav-

ing vectors with the rhythmical characteristics of both the sequence of 

still pictures and the singular moving image. The moving image has as 

a component, a unique, linear momentum.98 
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Det han menar är att det går förmedla mycket information i bilder, vilket är en teknik som 

The Big Short använder ett flertal gånger under handlingen. Filmen tydliggör sina bud-

skap genom grupper av bilder som antingen uttrycker en specifik känsla eller vägleder 

tittarna.  

Barnett utvecklar vidare att om bilderna är anordnade i en viss ordning likt en 

sekvens kan det visuella materialet få en djupare mening. Det finns ett budskap i dem 

som inte direkt syns vid första anblicken. Om sekvensen har en logisk struktur och följs 

som en film får den en viss betydelse. När bilderna istället är ihopklippta som ett montage 

där det inte finns en fast struktur får sekvensen en annan betydelse. I jämförelse med 

montage har karaktärer inte samma möjligheter med hur de kan förmedla information till 

tittarna. En karaktär kan enbart vara delaktig i bilderna medan klipptekniken kan förändra 

och styra budskapet bakom dem. Barnett fortsätter med att beskriva hur montaget inte 

behöver dela samma narrativa utrymme som filmens handling då den har ett eget flyt och 

är inte bunden till något.99 Däremot behöver tittarna ha förståelse över montagets syfte 

för att få en djupare uppfattning av handlingen. Därmed blir det en samförståelse mellan 

regissören, klipparen och tittarna.  

The Big Short nyttjar också montage för att tydliggöra när en viss tidsperiod har 

passerat eller gestalta en karaktärs personlighet. Ett adekvat exempel är när Michael 

Burry går till Goldman Sachs och Deutsche Bank för att satsa emot bostadsmarknaden.100 

Finansmännen ifrågasätter först hans beslut men tillslut går de med på hans affärserbju-

dande: “This is Wall Street, Dr. Burry. If you offer us free money, we are going to take 

it.”101 

När Burry är klar och lämnar en av bankerna spelas låten Money Maker av rappa-

ren Ludacris, som handlar om att tjäna pengar och leva efter en materialistisk livsstil. 

Bakom Burry syns finansmännen som sitter kvar i glasrummet de hade möte i. De skrattar 

av glädje och kameran zoomar in på deras firande, det är tydligt att de tro sig ha lurat 

Burry. Bilden klipps sedan parallellt till Ludacris musikvideo. Därav går det inte att höra 

finansmännens konversation men deras entusiastiska beteende är densamma som rappa-

rens, vilket ger tittarna en uppfattning att de likt Ludacris enbart bryr sig om pengar.  
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Barnett utvecklar om relevansen mellan musik och montage:  

In fact, most editors will cut a montage to music (usually what’s called a 

‘scratched’ or temporary track that has the final rhythms and a more or less 

appropriate ‘feel’) since they are almost driven by music in the final prod-

uct.102 

 

Han poängterar att dess funktion är att driva montaget framåt och förmedla en stämning, 

dock förekommer det inte i The Big Short . I filmen används istället musiken och själva 

videon för att ändra tittarnas uppfattning av finansmännen. Likheten mellan deras och 

rapparens beetende skapar en oro eftersom de förväntas att vara professionella, vilket 

montaget motsäger. Bilderna och musiken samspelar därmed med varandra för att göra 

undertonen i bildsekvenser tydligare. Att det börjar med en abrupt klippning i handlingen 

gör att tittarnas uppmärksamhet dras till sångtexten. Förutom Ludacris musikvideo har 

filmen klippt in nyhetsreportage, reklamfilmer och populära videoklipp om pengar. De 

matchar tonen i låten och styrker uppfattningen om att finansmännen är egoistiska och 

självupptagna.  

Ett annat montage som skildrar med en aspekt om verkligheten sker direkt efter 

att Ben Rickert har hjälpt fondägarna Charlie Geller och Jamie Shipley att få ett kontrakt 

med de större bankerna på Wall Street. Bilden klipps till ett kort montage som varar i 23 

sekunder.103 Den har stillbilder på oöppnade iPhones, två ledsna personer som står och 

kramas utomhus och ett fint klätt och välbärgat par i en bil. Bilderna symboliserar verk-

ligheten som ingen vill inse, hur kapitalismen påverkar människor både positivt och ne-

gativt. Personerna som kramas verkar vara en mor och son som säger hejdå till varandra. 

Sonen i bilden är militärt klädd, vilket ger tittarna uppfattningen att han ska iväg och 

tjänstgöra. Kontrasten mellan denna bild och den på det rika paret i bilen visar hur all-

dagliga människor blir utnyttjade. Montaget förmedlar att, likt hur regeringen inte bryr 

sig om varje soldats individuella välmående, struntar bankerna i konsekvenserna som pri-

vatpersonerna får av deras lån. Både stat och bank hanterar personer som siffror och inte 

som människor. Regissören styrker det med att avsluta montaget med ett citat, ”Truth is 

like poetry. And most people fucking hate poetry,"104 som belyser att ingen vill inse när 

något är ett problem, vilket i detta sammanhang handlar om subprimelånen.  
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Hela bildsekvensen förvaltar en helt annan emotionell känsla hos tittarna än tidigare mon-

tage. Den här är mer personlig med människor i fokus medan den tidigare har kapitalism 

och kommersialism som utgångspunkt.  

Det finns ytterligare två betydande montage: Ett som berättar om krisen och ett 

som sammanfattar hela händelsen vid slutet av filmen. Båda har liknande strukturer med 

bilderna i dokumentär stil som därigenom förmedlar en känsla av äkthet. Deras funktion 

är att informera publiken genom att visa hur händelseförloppet började och slutade. Utö-

ver det har de också Jared Vennett som voice-over för att förklara det som inte går att 

uppfatta genom fotografierna. Daniel Barnett förklarar vidare att stillbilder i montage har 

ingen viktig betydelse för en tolkningsfråga men det har motivet som de föreställer:” We 

don’t expect, clear neutral pictures of people, actions and objects to mean something spe-

cific; what’s specific is what they depict.”105  

I det första montage är det en serie av bilder med historiska och alldagliga motiv, 

såsom presskonferenser från amerikanska presidenter och byggnadskonstruktioner, vilket 

tillsammans representerar världens tillväxt. Regissören markerar det med att Vennett åter-

berättar med voice-ove hur världen var innan finanskrisen: “... stocks and savings were 

almost inconsequential… And America barely noticed as its number one industry become 

boring old banking.”106 Han antyder att ingen märkte bankernas stegring i samhällets hi-

erarki genom åren, vilket också kan symboliseras genom byggnaderna som håller på att 

konstrueras.  

Det som Vennett berättar i prologen om bankernas maktposition påverkar tittarnas 

förståelse och moraliska syn på kommande bildsekvenser. Hade det inte varit en berättar-

röst som gav bakgrunden om fotografierna hade den möjligtvis fått en annan effekt. Det-

samma gäller det sista montaget där Vennett berättar om hur finansmännen aldrig blev 

arresterade. Den har liknande vardagsbilder som den första men kombineras den här 

gången med fotografier på bankirer efter krisen. Sålunda visar montaget vad finansmän-

nen orsakade och hur de inte blev straffade i domstolen. Istället för att dramatisera bil-

derna eller göra de skämtsamma låter regissören deras ton tala för sig själva, vilket gör 

det tydligt att montagets enda funktion är att berätta och förklara information   

                                                 
105

 Daniel Barnett, Movement as Meaning: In Experimental Film, (Amsterdam: Rodopi, 2008), 46. 
106

 “Jared Vennett berättar historien om MBS,”The Big Short , dir. Adam McKay (2015; Los Angeles, CA: 

Paramount Pictures, 2016), DVD.  

 



33 

 

5.3.2. Sammanfattning 

De fyra montagen informerar tittarna genom olika aspekter. Det inledande montaget har 

en bakgrundshistoria med en berättare, både i och utanför bild. Michael Burrys montage 

demonstrerar bankernas oetiska sätt att genomföra affärer. Den emotionella bildsekven-

sen efter Charlie och Jamies scen har människor i fokus och visar den sämre sidan av 

kapitalismen. Det är långsamma övergångar mellan bilderna som gör att tittarna kan ta 

mer tid att analysera motiven. Det sista montaget sammanfattar finanskrisen och indikerar 

filmens slut, vilket är att de involverade bankmännen aldrig åkte fast för sina illegala 

gärningar. Precis som montage kan etik också visa karaktärernas förhållningssätt när det 

handlar om vad som är rätt eller fel. 

 

5.4 Kapitel 4 - Finansmännen   

 

                                Lånemäklare - Närbild (skärmdump)  

5.4.1. Finansmännens själviska beteende  

Under flertal scener refererar filmen till finansmännens makt och influens på omvärlden. 

The Big Short beskyller dessutom dem för att orsaka finanskrisen genom att ge ut subpri-

melån till privatpersoner. Mark Baum som är en av huvudkaraktärerna och fondägare 

styrker det med att säga: “... those same banks got greedy, they lost track of the market."107 

Det han menar är att bankerna blev för giriga. De tjänade mycket pengar med att sälja 

vidare lån till investerare och ville bara få mer vinst. Därav godkände de dåliga lån till 

fattiga personer utan att tänka på konsekvenserna av deras agerande.108 Det påstås att vara 

därför som finanskrisen skedde, vilket orsakade att miljontals människor förlorade sina 
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hem. Därav hade finansmännens handlingar en negativ inverkan på alldagliga människors 

liv eftersom de inte resonerade etiskt över sitt agerande. Utifrån Torbjörn Tännsjös text 

skulle de ha tagit beslut som hade lett till det bästa resultatet för alla involverade, vilket 

innefattar också privatpersonerna som de gav lån till.109  

På grund av bankernas handlingar gestaltar filmen dem som antagonister eller 

hinder att överkomma för huvudkaraktärerna. The Big Short markerar det med att ge dem 

dåliga karaktärsdrag såsom egoism och aggressionsproblem. Alla beter sig på samma 

motstridiga sätt och har ingen egen personlighet. Därmed blir det svårt för tittarna att 

sympatisera med dem när de inte känner karaktärerna eller gillar dem. Exempel på sådana 

karaktärer är när Mark Baum och hans kollegor träffar två lånemäklare på en bar i Florida. 

Baum är där för att undersöka hus som har blivit köpta med subprimelån men blir tipsad 

att träffa mäklarna då de pratar öppet om hur de arbetar.  

Mäklarna är uppklädda i liknande kostymer och har identiska personligheter. Den 

tydligaste skillnaden mellan dem är deras hårfärger, då den ena är blond och den andre är 

mörkhårig.110 Baums kollega Danny frågar dem om de någonsin har nekat en låntagare: 

den mörkhårige lånemäklaren svarar “Seriously? Look, if they get rejected, I suck at my 

job.”111 Den blonde lånemäklaren fortsätter med att säga: “No income, No job. I just leave 

the income section blank if I want. Corporate doesn’t care."112 Baum frågar sedan dem 

om människorna de ger ut lånen till vet innebörden av avtalen: den blonde lånemäklaren 

svarar “I focus on the immigrants, you know…Don’t ask questions. Don’t understand the 

rates."113 Den mörkhårige lånemäklaren utvecklar vidare: “I make $2,000 on a fixed-rate 

prime loan, right? But I can make $10,000 on a subprime adjustable."114 Mäklarna säger 

offentligt att de prioriterar deras provisioner över konsekvenserna som deras handlingar 

orsakar låntagarna, vilket är ett bevis på de negativa karaktärsdragen som filmen har ge-

staltat dem med. Att de riktar in sig på invandrare på grund av deras språksvårigheter 

stärker mäklarnas dåliga personligheter.  Att de kan tjäna fem gånger mer av sina företag 

om de skriver ut ett subprimelån istället för ett vanligt tyder på att deras arbetsstrategi och 

beteende uppmuntras. Den mörkhårige lånemäklaren säger till och med hans jobb är att 
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godkänna lån till vem som helst, vilket kan anses att vara en god handling dock är det 

bara han som tjänar på det på grund av de dåliga avtalen som medföljer. Det styrks av 

den blonde lånemäklaren: “Yeah, I was bartender. Now I own a boat."115 Medan alldag-

liga människor har haft det svårt med att återbetala sina lån, har mäklarna själva lyckats 

tjäna massor med pengar och gått upp en samhällsklass.  

5.4.2. Rapporten förklarar djupare om finansmännens aktiviteter  

Rapportens återberättande av den verkliga händelsen styrker filmens påstående om låne-

mäklare. Nämnden påstår också att vissa godkände riskfyllda lån till fattiga människor 

som antingen behövde ett hem eller ville bo i ett bättre område. Rapporten säger: “Some 

were misled by salespeople who came to their homes and persuaded them to sign loan 

documents on their kitchen tables. Some borrowers naively trusted mortgage brokers who 

earned more money placing them in risky loans than in safe ones."116 Förr hade privatper-

soner en hög tillit för mäklarna, vilket symboliseras genom att de bjöd in dem till sina 

hem. Människorna var i behov av hjälp och det fanns ingen anledning att misstro banker-

nas agenda. 

 

Rapporten utvecklar vidare med ett vittnesmål: 

Association of Mortgage Brokers, told the Commission that while most 

mortgage brokers looked out for borrowers’ best interests and steered 

them away from risky loans, about, of the newcomers to the field na-

tionwide were willing to do whatever it took to maximize the number 

of loans they made.... some loan origination firms, such as Ameriquest, 

were “absolutely” corrupt.117 

 

Association of Mortgage Brokers118 är en förening som jobbar med att få fler lånemäklare 

att arbeta etiskt och professionellt.119 AMB menar i sitt uttalande att de erfarna mäklarna 

jobbade för att privatpersoner skulle få bästa möjliga lån och avtal medan de nyanställda 

strategiskt arbetade istället för att tjäna så mycket pengar som möjligt för dem själva. Den 

beskrivningen liknar filmens gestaltning av lånemäklare, specifikt de två karaktärerna vid 
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barscenen. De saknade etiskt tänkande, professionalism och arbetade endast för egen vin-

ning. Det är också något som Keith B. Wagner benämner i sin artikel där han beskriver 

hur finansmän arbetade just oetiskt och oprofessionellt för att själva få vinsten och gynna 

kapitalismen.120 

5.4.3. Kreditvärderingsinstituten var också delaktiga  

Utöver det beskyller filmen även kreditvärderingsinstituten att vara orsaken för finans-

krisen då deras arbete är att betygsätta hur riskabla lån är för att inte bli återbetalda. Mark 

Baum och hans kollega Vinnie Daniel går till ett av instituten för att undersöka deras 

involvering i finanskrisen. Därav får de reda på att kreditvärderingsinstituten har med-

vetet felvärderat lån med högre betyg än vad de egentligen var värda. Den kvinnliga an-

ställda som pratar med dem säger: “If we don’t give them the ratings, they’ll go to 

Moody’s right down the block.... Not our fault. Simply the way the world works."121 Istäl-

let för att skryta som mäklarna gjorde hävdar hon att företagets agerande är normalt. 

Kvinnan bär mörklagda glasögon som hon påstår är på grund av en ögonoperation men i 

sammanhanget av konversationen blir det en symbol för hur instituten vänder ett blint 

öga för bankernas aktiviteter. Det är även något som Michael Pepe nämner i sin artikel 

Giving Form to Finance Culture: “Oh yes...there’s the metaphor of the willfully blind 

leading the willfully rich."122 Det betyder att kreditvärderingsinstituten gör vad som helst 

för att behålla en stadig affärsrelation med bankerna. Hon förklarar vidare att det inte 

heller var hennes val att vara delaktig i de olagliga affärerna: “And it is not my decision. 

I have a boss."123 Med att uttrycka sig på det viset försöker hon avsäga sig ansvaret för 

hennes agerande, vilket gör att hon verkar mer egoistisk än mäklarna. De skröt om vad 

de gjorde men försökte inte ge någon annan skulden för deras handlingar. Hon och hennes 

institut agerade inte för att få det bästa resultatet för alla involverade, utan enbart för dem 

själva. Därav förlorade investerare stora summor pengar när lånen misslyckades på grund 

av de omedvetet hade lagt pengar i lån som aldrig skulle bli återbetalda.  
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The Big Short s gestaltning av kreditvärderingsinstituten liknar den information som 

nämns i The Financial Crisis Inquiry Report. Båda två hävdar att instituten inte tog sitt 

ansvar med att värdera lånen rättfärdigt. Rapporten beskriver hur finansmännen och 

kreditvärderingsinstituten arbetade tillsammans: “... securities were repackaged again 

into collateralized debt obligations...often composed of the riskier portions of these secu-

rities...these securities would also receive the coveted triple-A ratings ...”124 Det betyder 

att bankerna paketerade ihop flera osäkra bostadslån till CDOs125 som de sedan illegalt 

manipulerade för att få värderade som säkra av kreditvärderingsinstituten.  

 

I rapportens prolog beskylls de att vara en av orsakerna till finanskrisen: 

The three credit rating agencies were key enablers of the financial melt-

down. The mortgage-related securities at the heart of the crisis could 

not have been marketed and sold without their seal of approval. Inves-

tors relied on them, often blindly.... This crisis could not have happened 

without the rating agencies. Their ratings helped the market soar ....126 

 

Precis som privatpersoner hade förtroende för lånemäklare om att göra ett rättfärdigt ar-

bete, gav investerare också tilltro till kreditvärderingsinstituten. Utifrån rapportens per-

spektiv återspeglar The Big Short hur många av institutionerna arbetade före finanskrisen. 

Istället för att sprida den förklaringen utöver flera scener som den gjorde med subpri-

melån och blankning, nämns all information i en och samma scen genom dialogen och 

hur kvinnan gestaltas. Därtill bryter filmen sin tidigare struktur i hur den förklarar, vilket 

betyder att det som sägs är viktigt.  

5.4.4. Huvudkaraktärernas hyckleri 

När det gäller huvudkaraktärerna klargör The Big Short att de inte orsakade finanskrisen, 

främst för att de är fondägare och inte lånemäklare. Det var fondägare som oftast investe-

rade pengar i mäklarnas lån. I gruppen är Vennett den enda försäljaren som jobbar för en 

bank men han får ändå inte reda på om subprimelånen förrän Burry satsar mot bankens 

bostadslån.  
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Flera gånger under handlingen nedvärderar huvudkaraktärerna hur illasinnade bankerna 

är trots att de gör likadant själva. Redan i början av filmen blir det uppenbart att de också 

vill utnyttja finanskrisen för egen vinning. De lurar inte privatpersoner på att skriva under 

dåliga lån men de försöker däremot få pengarna som bankerna bedrar från människorna. 

Sådant agerande är inte heller etiskt eftersom det bästa beslutet hade varit att informera 

de amerikanska medborgarna om krisen dock går huvudkaraktärerna Jamie Shipley och 

Charlie Geller till tidningsredaktionen Wall Street Journal men blir nekade av journa-

listen.127 Deras försök visar drag av etiskt tänkande men på grund av de prioriterar deras 

blankningar128 över att informera allmänheten, ser inte tittarna dem med ett bättre om-

döme. Shipley och Geller ger till och med upp direkt efter att de har blivit nekade av 

tidningen, fast de kan gå till en annan redaktion. Finanskrisen skulle troligen ha skett hur 

som helst men privatpersoner kunde eventuellt ha hunnit ta ut en del av deras besparingar 

om de hade blivit informerade i tid.  

5.4.5. Sammanfattning 

Utifrån Torbjörn Tännsjös beskrivning agerar ingen av filmkaraktärerna etiskt.129 Ban-

kerna och mäklarna arbetar primärt för egen vinning. De utnyttjar privatpersoners behov 

av bostad, investerares förtroende och deras relation med kreditvärderingsinstituten för 

att tjäna pengar. Huvudkaraktärerna har inte onda initiativ men de har fortfarande ett lik-

nande själviskt beteende som bankerna. De orsakade inte krisen som drabbar bostads-

marknaden men de förhindrar den inte heller. Filmen understryker det i scenen när Baum 

och Vinnie skäller ut kvinnan på kreditinstitutet. Hon nämner då Baums hyckleri: “And I 

wonder what your incentives might be. Is it maybe in your best interest to have the ratings 

change? How many credit default swaps do you own? It just makes you a hypocrite”.130 

Hon indikerar att han inte kan beskylla henne för att vara omoralisk när han själv kommer 

att tjäna pengar på finanskrisen. Precis som Baum är alla andra huvudkaraktärer hycklare 

på ett liknande sätt. Ingen agerar för privatpersoners bästa trots att de är offren i hand-

lingen. Därför är det viktigt hur filmen gestaltar vardagliga människor för att tittarna ska 

kunna bli emotionellt involverade i dem. 
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5.5 Kapitel 5 - Den vardagliga människan  

 

          Tatuerad hyresgäst och partner - Halvbild (skärmdump) 

5.5.1. Tittarna får se och höra offren  

Utöver huvudkaraktärerna och finansmännen får tittarna också kort följa vardagliga män-

niskor. Det var deras besparingar som bankerna använde för sina investeringar och sats-

ningar. Eftersom de blev försatta i en svår situation försöker filmen göra dem till offren i 

handlingen. Samtidigt som huvudpersonerna framställs som själviska, gestaltas privat-

personerna att vara naiva och försvarslösa.131 Filmen betonar det när Mark Baum går 

längs en gata i NYC och säger: “They’re all getting screwed, you know. You know what 

they care about? They care about the ballgame or they care about what actress just went 

into rehab.”132 I mitten av samma trottoar är det ett par som kysser varandra medan folk 

går runt dem. Paret representerar de vardagliga människorna som Baum pratar om. De är 

upptagna i sig själva och omedvetna om vad som händer runtom dem. Paret riskerar att 

antingen bli angripna, rånade eller utnyttjade överlag. Filmen har dessutom lagt på icke-

diegetiskt fågelljud i bakgrunden för att gestalta parets tankspriddhet, vilket motsvarar att 

vara i en fantasivärld.  

Vardagliga människor har överlag en stor frånvaro i handlingen. De pratar och 

interagerar med huvudkaraktärerna enbart ett fåtal gånger. När de gör det får tittarna en 

insyn av situationen som de vardagliga och ibland försörjande människorna lever i. Fil-

men humaniserar sålunda dem för att skapa både sympati och empati hos publiken. 
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Murray Smith beskriver sympati som att ha medkänsla, såsom ledsamhet för en närstå-

ende. Empati är att förstå varför en person känner en viss känsla, oavsett relation mellan 

varandra.133 När karaktärerna som representerar de alldagliga människorna väl får en be-

tydande eller påverkande roll, har krisen redan påbörjats.  

5.5.2. Den tatuerade hyresgästen med familj 

En sådan aspekt där filmen visar hur situationen har drabbat vardagliga personer är när 

Mark Baum reser till Florida. Hans kollegor Danny och Porter reser med för att undersöka 

några hus som har blivit köpta med subprimelån. Det går runt bland övergivna lyxhus 

utan att finna någon människa men till slut träffar de en tatuerad hyresgäst som också är 

en familjefar.134 Det är ett av de första tillfällena som tittarna blir bemötta av en sådan 

karaktär och får veta vad han känner i kontexten till finanskrisen. Danny och Porter söker 

efter hans hyresvärd som har ett obetalt bostadslån. Det är då som de får reda på att hy-

resvärden har skrivit under lånet med sin hunds namn, vilket gör hyresgästen orolig ef-

tersom han har betalat hyran i flera månader: “Wait, is that asshole not been paying his 

mortgage, because I been paying my rent. Seriously man, am I going to have to leave? 

Cause my kid just got settled in the school.”135 Danny kan inte besvara honom om vad 

som kommer att hända med familjen, vilket gör att deras öde är obestridligt. Tittarna får 

därigenom aldrig lära känna den tatuerade hyresgästen på samma sätt som de får bekanta 

sig med huvudkaraktärerna. Han finns bara med i handlingen för att skapa en markering 

om vad som händer med privatpersoner före och under krisen. The Big Short skapar sym-

pati hos tittarna genom att gestalta hyresgästen som en hängiven fader i en besvärlig si-

tuation, vilket gör att de får medkänsla för honom och familjen. Den omtanke som han 

visar för sina barn kan kännas igen i dagens samhälle. Det leder till att tittarna också blir 

oroliga över familjens framtid på grund av att de fantiserar hur det skulle vara om deras 

närstående hade liknande problem. Fast de nyligt blivit bemötta av hyresgästen har publi-

ken ändå lärt känna honom tillräckligt för att kunna sympatisera. Därmed försöker filmen 

fördjupa en förståelse för hyresgästen när han bär en enklare klädsel i form av linne och 

shorts, vilket gör honom till en sårbar karaktär. Om han var klädd i skjorta och kavaj som 
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finansmännen, hade medkänslan inte varit lika effektfull för då hade han verkat ha samma 

samhällsstatus som dem. Att han bor i ett område med övergivna lyxhus styrker hans 

misär och ger tittarna ett visuellt exempel på hur krisen inträffade och vad det resulterade 

i.  

The Big Short använder fortfarande hyresgästens besvärliga situation, vid ett se-

nare tillfälle, då han och sin familj sitter i en fullpackad bil vid sidan av en bensinmack. 

Deras packning är fastbunden på biltaket, barnen sitter i bagageutrymmet och han om-

famnar sin kvinnliga partner, vilket tyder på att de har blivit avhyst från sin bostad. Fa-

miljens bekymrade blickar indikerar likaledes att de är i en situation som de inte förvän-

tade sig eller vet hur den ska lösas. Scenen är ett sista försök från filmen att skapa sympati, 

vilket kvinnan som Baum senare besöker på en strippklubb inte förmedlar alls. 

5.5.3. Den arroganta strippan  

Hon är en strippa men också ett offer av finanskrisen.136 Baum blir presenterad till henne 

genom de två mäklarna från barscenen.137 Precis som den tatuerade hyresgästen har hon 

tagit på sig lån, vars konsekvenser hon är omedveten om. Till skillnad från honom får 

tittarna varken sympati eller empati för henne då hon är svår att lära känna. Hennes yrke 

som stripteasedansös och arroganta attityd försvårar det ytterligare men det ger dessutom 

en stark kontrast mellan hur hon och hyresgästen är gestaltade. Om Baums samtal med 

henne hade utspelats i en kontorsmiljö eller i en fabrik skulle det inte få samma effekt för 

tittarna. En strippklubb fångar deras uppmärksamhet mer på grund av den okonvention-

ella miljön. Därmed genom att ha en stripteasedansös i en sådan betydande roll förmedlar 

The Big Short budskapet om vilken påverkan krisen hade, då till och med kvinnorna som 

bankmännen slängde sina kontanter på tidigare, blev också drabbade ekonomiskt.138  

Precis som hyresgästen har strippan ingen aning om vad avtalen egentligen inne-

bär. Baum träffar henne för att lånemäklarna hävdar strippor är en yrkesgrupp där de 

flesta har dålig kreditvärdighet men tar lån ändå: “No one on the pole has good credit and 

they’re are all cash rich.”139 För att han ska ta reda på om finanskrisen verkligen sker är 

hon en väsentlig karaktär att träffa. Där frågar han ut henne om de lån hon har tagit: “What 
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do you mean all your loans? We’re talking about two loans on your house, right?”140 hon 

svarar: “I own five houses and a condo.”141 Hennes svar styrker mäklarnas påstående och 

hon utvecklar vidare med att säga: “Everybody does it. At least down here.”142 Därav 

indikerar hon att det är en återkommande företeelse, vilket alla gör nere i Florida. Det är 

vid det tillfället Baum inser att något är fel med bostadsmarknaden och han börjar satsa 

mot lånen.  

 Istället för att förmedla medkänsla som med den tatuerade hyresgästen använder 

filmen den erotiska dansösen för att upplysa honom med information för att gå vidare i 

sin utredning av bostadsmarknaden. Fast att hon leder handlingen framåt kan inte tittarna 

sympatisera med henne. De känner inte heller empati för henne heller eftersom hon inte 

har samma förtvivlan om framtiden som hyresgästen och hans familj, vilket tittarna jäm-

för henne med. Det går att förstå hans situation och ha medkänsla för det. När hyresgästen 

får reda på att hans familj eventuellt kommer bli hemlösa är han rädd och chockad medan 

hon verkar irriterad och nonchalant. 

5.5.4. Sammanfattning 

Både den tatuerade hyresgästen och strippan tillför någonting nytt till tittarna. Han an-

vänds för att skapa sympati och medkänsla hos publiken och det görs genom att visa vilket 

eländigt liv som han och hans familj har fått på grund av finanskrisen. Till skillnad från 

honom har strippan en mer glamourös stil. Baum träffar henne på arbetsplatsen medan 

Danny pratade med hyresgästen vid hans hus. Dessutom är hon mer intresserad av att 

tjäna pengar genom sin striptease på Baum. Sålunda visar hyresgästen ett större intresse 

för krisen vad hon gör. Däremot tillför han inte så mycket nytt till handlingen medan 

strippan driver den framåt.  
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6. Diskussion: Resultat och Slutsats 

 

6.1 Inledning 

Med sin komplexitet och gestaltning av diverse uttrycksmedel har The Big Short försökt 

förenkla ett invecklat ämne som finanskrisen på ett pedagogiskt sätt. Den har precis som 

The Wolf of Wall Street, Imitation Game och The Theory of Everything också blivit upp-

märksammad för sina svårbegripliga ämnen och förenkling av termer.  

   I analysdelen har uppsatsen använt sig av uttrycksmedlen: metaforer, icke-diege-

tisk berättande, homodiegetisk berättare, berättarröst och montage, för att undersöka om 

hur filmen gestaltar sympati, empati och trovärdighet från ett etiskt och ironiskt perspek-

tiv för tittarna. Uttrycksmedlen har varit uppsatsens primära utgångspunkt för att analy-

sera om hur The Big Short har använt dessa medel för att gestalta ekonomiska termer 

såsom subprimelån och blankning på ett pedagogiskt sätt. Precis som blankning och sub-

primelån har också andra termer förklarats i syfte för att fördjupa och ge analysen en mer 

substans. Utöver teorierna om diverse uttrycksmedel och de ekonomiska termerna, har 

uppsatsen också inkluderat rapporten The Financial Crisis Inquiry Report för att studera 

om filmen har använt sig av autentiska fakta eller inte. 

    Uppsatsens metod har därmed fungerat som en jämförelse för att undersöka hur 

materialen har förhållit sig till krisen trots att båda två källorna, filmen och rapporten. 

Ifall studien hade använt sig utav en annan metod såsom en enkätundersökning hade det 

varit irrelevant då den inte hade gett ett rättvist resultat på grund av det uppsatsens syfte 

och frågeställning, som inte berör ett sådant område. Analysen har därför utgått från att 

båda materialen gör varsitt antydande i förmedlandet av information om finanskrisen. 

    Om fokuset i den här uppsatsen varit en traditionell adaptionsstudie istället hade 

analysen möjligtvis blivit mindre komplicerat då det endast är två källor, Michael Lewis 

bok och The Big Short. Däremot hade det kanske varit svårt att ta ställning med en jäm-

förelse mellan de två verken då boken nästan är lika komplicerad som filmen. Den avviker 

från de traditionella romaner då den är en verklighetsbaserad och journalistiskt skriven 

bok med personliga intervjuer som utgångspunkt och är inte fiktivt berättat.    Något annat 

som inte har blivit involverad i uppsatsen är parallellklippningen i The Big Short dock 

kunde uppsatsen ha analyserat det som ett alternativ till montage. Det hade eventuellt gett 

en fördjupad förståelse om hur karaktärer kan gestaltas med klippning. Däremot hade det 

valet förändrat syftets mål och analysens fokus hade fått ett annat resultat, då skapandet 

av en film är baserad på klippning av olika bilder. Det hade varit ändå intressant att 



44 

 

undersöka hur filmen bygger upp sin berättelse med fokus på enbart klippning dock hade 

det varit omfattande nog för att avgränsa det området. Ett annat område som uppsatsen 

kunde ha diskuterat vidare och ha det primära fokuset på är hur filmen spelar på sin tro-

värdighet när de använder olika homodiegetisk berättare. Därav hade det fokuset varit på 

berättarröst och trovärdig berättare, vilket den här uppsatsen har analyserat om men det 

kan ändå fördjupas vidare. 

6.2 Hur The Big Short försöker att göra ett invecklat ämne förståeligt 

Med ett frekvent icke-diegetisk berättande nyttjar filmens regissör kändisar i gästroller 

för att ge tittarna metaforiska förklaringar om krångliga ekonomiska begrepp. Kändisarna 

används för att tydliggöra det för tittarna. Emellertid förmedlar dessa scener med Margot 

Robbie, Anthony Bourdain och Dr. Richard Thaler, en distraktion eller en vägledning. 

Det som sägs i kändisarnas scener stämmer förvisso överens med vad rapporten The Fi-

nancial Crisis Inquiry Report antyder om samma händelse men det är inte heller ett bevis 

nog att filmen är pålitlig eller ärlig. 

     Analysens resultat har påvisat att kändisarna har förvirrande och diffusa attityder 

mot tittarna för det är så Wall Streets finansmän fungerar i samband med deras affärer. 

Filmen tydliggör karaktärers agenda under både handlingens och kändisarnas förkla-

ringar, vilket skapar en kontrast mellan det som skrivs i rapporten och om hur filmen 

informerar sin påstådda fakta om finanskrisen. Primärt används kändisar som vägledare 

dock befinner sig de i distraherande miljöer. Sekundärt är det bara Dr. Thuler som har 

den största inverkan på att vara trovärdig mot tittarna eftersom han har en bred erfarenhet 

inom ekonomi, vilket filmen styrker med att presentera hans meriter. Alla tre kändisar 

medverkar för att göra tittarna distraherade med deras miljöer och kändisskap istället för 

att tittarna ska kunna förstå vad de säger. Filmen använder flera olika medel för att dis-

trahera tittarna såsom Margot Robbie i ett bubbelbad. Med sitt kändisskap tillför Robbie 

en trygghet hos dem, vilket delvis leder till en tilltro och trovärdighet för henne. På grund 

av att hon verkar vara naken och det lyxiga badrummets miljö, lyssnar inte tittarna fullt 

ut på det hon säger. De tar för givet att hon säger något bra och det hon hävdar är för att 

få henne att verka vara trovärdig. Hon är dock inte den enda som verkar vara pålitlig till 

en början. 

      En annan karaktär vars pålitlighet bör ifrågasättas är Jared Vennett som antas att 

vara berättaren i handlingen. Han bör bli kritiserad om han är pålitlig på grund av att 

filmen har flera andra karaktärer som tillför en dialog med publiken via kameran eller 
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med en voice-over. Under hans berättarröst i det inledande montaget visas autentiska ny-

hetsinslag, vilket indikerar att filmen förenar den fiktiva narrationen med reella inslag. 

Till en början förstärker nyhetsreportagen hans påståenden för att han ska verka sannings-

enlig. Vennetts attityd gör att tittarna inte kan sympatisera med honom på samma sätt som 

de kan för Michael Burry. När Burry har en mer känslomässig involvering använder fil-

men hans berättarröst för att reflektera om finanskrisen och Wall Street. Tittarna kan där-

för inte ha tillit för Vennett längre nu när andra karaktärer visar upp samma makt som 

honom, vilket även Jamie Shipley gör när han förklarar emellanåt för tittarna om något i 

handlingen inte stämmer med den verkliga händelsen. Det motsäger därför antagandet 

vid filmens inledning att Vennett var den enda berättaren. Han är inte lika personlig i sitt 

framförande i samband med berättarrösten eller när han kommunicerar direkt med tit-

tarna. 

        De kan inte fördjupa i Vennetts förståelse för han reflekterar sällan om sitt yrke 

som finansman. Han demonstrerar istället med en spontanitet och inkonsekvens i sitt be-

rättande som gör honom till en opålitlig berättare. Vennett bedrar sina tittare genom att 

först markera att han är en relevant karaktär för att senare visa att han inte är det. Filmen 

har redovisat, som tidigare nämnt, att han är en viktig sidokaraktär och en homodiegetisk 

berättare men han förlorar sin trovärdighet och tillit mot filmens slut när andra karaktärer 

konkurrerar mot honom. Vennett kan tolkas att vara en mångsidig karaktär som påverkar 

sin publik på olika sätt men han förekommer också i flera av filmens montage som berät-

tarröst. 

       Analysens resultat gällande kapitlet om de fyra montagen har redovisat att bildse-

kvenser kan ha åtskilliga betydelser eftersom det inte är enbart motivet i bilderna som har 

innebörd utan också vad det skildrar. Montage brukar också användas till en musik för att 

skapa en stämning och ton som driver fram bildsekvensen samtidigt som sympati och 

empati nyttjas när tittarna behöver bli identifierad med filmens karaktärer på en emotion-

ell nivå. Sympati är när någon har en medkänsla för en annan individ medan empati menas 

att någon förstår varför den agerar på ett visst sätt oberoende relation mellan respektive 

parter. Den tatuerade hyresgästen har som funktion att skapa sympati hos tittarna för att 

visa vardagliga människor också blev drabbade av finanskrisen. Till skillnad från honom 

har den erotiska dansösen en större tendens att inte heller förmedla medkänsla på grund 

av hennes cyniska attityd. Detta påvisar att filmen använder olika budskap för att stärka 

sina argument tydligare med hjälp av retoriska medel som sympati och empati och de 

tidigare nämnda uttrycksmedlen. The Big Short är dock inte ensam om att kommunicera 
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direkt med publiken på det här sättet. Ett exempel är när Woody Allens karaktär Alvy 

Singer i Annie Hall (1977) plockar in litteraturprofessorn Marshall McLuhan för att stärka 

kunskapen om ett visst ämne, när Singer själv inte vet. Allen pratar direkt med tittarna 

när han står i en kö till en teaterpjäs och använder McLuhan för att bevisa att han har rätt 

i en argumentation med en annan person. Analysen gav resultatet om att den här strategin 

inte är ny inom filmiskt berättande men däremot fungerar det för The Big Short då det är 

ett effektivt sätt att förmedla information utan att det innehåller tvetydiga budskap. Där-

emot är strategin som Allen och filmen använder sig av något som inte förekommer inom 

ironisk narration då den bland annat undviker att tala ut direkt vad den vill säga när den 

gör det mer subtilt. Den gör det samtidigt som den bryter gränsen mellan filmens fiktiva 

och verkliga värld. 

6.3 Skillnaden mellan informationen som The Big Short och The Finan-

cial Crisis Inquiry Report förmedlar 

Att The Big Short använder retorik och uttrycksmedel för att ge inkonsekventa sannings-

enliga intryck är knappast något nytt. Filmen använder sina förklaringar antingen via me-

taforiska förklaringar av kändisar i distraherande miljöer eller voice-over där karaktärerna 

återberättar väsentliga händelser som har en substans och en kontext till finanskrisen. The 

Financial Crisis Inquiry Report har med fördel fördjupat aspekten om händelserna för 

finanskrisen. Kontinuerligt nyttjas den här fakta som ter sig vara sann men tittarna får 

aldrig det riktigt bekräftat. 

     Karaktärer såsom Jamie Shipley, som kommunicerar direkt till tittarna i en scen 

på banken, är medveten om skillnaderna mellan det reella och fiktiva narrativet. Eftersom 

han bryter realismen kliver han ut ur det fiktiva scenariot och in i verkligheten. Till skill-

nad från Vennett, som är både filmens berättare och den som tillför tittarna med påstådda 

fakta, är Shipley en av de karaktärerna som korrigerar hur filmen berättar. För att bevisa 

det är inte uppdiktat upplyser flera karaktärer tittarna att det var så det inträffade. Mycket 

av det som sägs i filmen och det karaktärerna påstår verkar vara korrekt men det går ändå 

inte att få förtroende för de. En förklaring som delvis ger sken på att vara sann, är rappor-

ten som beskriver Dr. Michael Burry på ett liknande sätt som filmen gestaltar honom. 

Nämnden skriver i rapporten att Burry satsade på bostadsmarknaden för han förstod att 

den skulle krascha. Det är vad Margot Robbie pratar om när hon kommer in på subpri-

melån och blankning. Med hjälp av Burry exemplifierar hon för att tittarna ska förstå 

filmens händelseförlopp i sambandet till finanskrisen. Precis som hon förklarar, har 
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rapporten sin egen beskrivning om subprimelån och blankning. Den stora skillnaden mel-

lan filmens och rapportens redogörelser om respektive term och händelseförlopp, är att 

The Big Short använder ett alldagligt språk för att dagens tittare ska kunna förstå kontex-

ten och relatera. Filmen förenklar, bryter upp filmvärldens realism för att kommunicera 

och nyttjar voice-over över diverse montage för att snabbt kunna både informera tittarna 

och få dem att sympatisera med karaktärerna. Tillsammans med de tidigare nämnda ut-

trycksmedlen underhåller filmen med påstådda fakta såsom subprimelån och blankning 

för att få skapa en insikt och göra det underhållande för tittarna att se filmen. Rapporten 

visar däremot enbart konkreta fakta som generaliseras inte eller förbises med det blotta 

ögat för att distrahera. Rapporten återger information om finanskrisen i en löpande text 

för att den har en annan avsikt än filmen. Den har som syfte att redogöra, beskriva och 

dokumentera händelseförloppet i detalj samt har den inte de audiovisuella uttrycksmedlen 

som filmen. Rapporten dokumenterar den trista fakta om finanskrisen medan filmen gör 

en underhållande tolkning av sitt källmaterial. 

  

6.4 Slutsats 

The Big Short lyckas främst med olika medel, specifikt metaforer, distraktion, etik och 

budskap att förenkla en omfattande händelse vars konsekvenser det finns fortfarande spår 

kvar i den moderna samtiden. Den har kommunicerat konsekvent med tittarna genom 

karaktärernas diverse metaforer och budskap för att göra det mer relaterbart. Den distra-

herar dem medvetet, bland annat med kändisar i mångtydiga miljöer och med förklaringar 

för att markera det är så finansmän och banker genomför affärer på Wall Street. Filmen 

använder finansmännen som antagonister för att betona deras oetiska och illegala age-

rande under finanskrisen, där huvudkaraktärernas tveksamma val inkluderas. De gestaltas 

också för att visa hur vårdslösa dem var med privatpersoners lån som de spenderade stora 

summor på satsningar hos bankerna. Lånen som bankerna använde i samband med blank-

ningar drabbade miljontals människor, vilket påvisar deras oetiska beteende. Därmed bry-

ter The Big Short mot det konventionella för att få publiken att tycka om huvudkaraktä-

rerna trots att de agerar oetiskt. Karaktärerna vet att deras val är fel men de gör det ändå. 

Filmen försöker subtilt få publiken associerade med de vardagliga människorna genom 

en hyresgästs och hans familj. Med den tatuerade hyresgästens familj skapar filmen sym-

pati hos tittarna som också representerar de som blev påverkade av krisen. Trots att filmen 

är baserad en faktabok, förvirrar den stundtals sin publik, vilket gör det svårt att avgöra 

vad som kan bedömas trovärdigt, distraherande eller etiskt. Därav försöker den vara 
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nyskapande i sitt sätt att kommunicera direkt med tittarna men det avfärdas då andra fil-

mer har gjort liknande sak. The Big Short lyckas tidvis förenkla finanskrisen men under 

filmens gång blir alla olika uttrycksmedel och känslomässiga involveringar lika kompli-

cerat som händelsen den försöker berätta om.  

Så i slutändan, var det verkligen värt att filmen komplicerar något som är redan komplext 

och är den här typen av film något som kommer att återkomma framöver? 
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