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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har alltfler turistmål i böckers och filmers fotspår börjat dyka upp både i 

Sverige och i övriga världen. Det har till och med getts ut guideböcker där kända platser från 

böcker och filmer listats som besöksmål.1 Man kan besöka den lilla bokhandeln i Notting Hill 

där Julia Roberts i form av karaktären Anna Scott möter sitt livs kärlek i filmen Notting Hill, 

man kan resa i Da Vincikodens fotspår, besöka Sherlock Holmes detektivmiljöer, promenera 

på Burbank street där T-rex löpte amok i filmen The Lost World: Jurassic Park eller resa i 

självaste James Bonds fotspår. Ett av de kanske största besöksmålen är resan till Sagan om 

ringen-trilogins ”Middle Earth”. Tusentals turister vallfärdar årligen till filmens 

inspelningsplatser i Nya Zeeland.2 För geografiskt närmare exempel finns här i Sverige bland 

annat Wallanders Ystad att besöka där mängder med människor letar upp det café där den 

fiktive karaktären Wallander gillar att spendera sin tid. Ett annat exempel här i Sverige hittar 

vi i Västergötland. Människor har börjat vallfärda till olika besöksmål i landskapet för att 

uppleva just en fiktiv, populärkulturell, skönlitterär och nu också filmatiserad karaktär – Arn. 

Arn är en karaktär uppdiktad av författaren Jan Guillou och berättelserna handlar om den 

svenske korsriddaren Arn Magnussons strapatser och förehavanden i dels Västra Götaland 

och Sverige, men också i det Heliga Landet och Jerusalem. Det har kring Arn de senaste åren 

vuxit upp en mångfacetterad turistnäring, där det hela började med en plötslig tillströmning av 

vallfärdande människor till de platser i Västergötland som beskrivs i böckerna. Människor på 

besök frågade efter Arn-platser och annan information om karaktären Arn.  I och med 

filmatiseringen av böckerna är nu även inspelningsplatserna ett attraktivt besöksmål för de så 

kallade ”Arn-turisterna”. Detta ”fenomen” har väckt mitt intresse och kommit att fascinera 

mig alltmer.  

 

Jag har i tidigare studier3 undersökt hur populärkulturen och vår verklighet hänger samman, 

kommunicerar med varandra, påverkar och formar varandra. Jag har sett hur representationer 

                                                 
1 Ett exempel är The Worldwide Guide to Movie Locations av Tony Reeves. 
2 Rodanthi Tzanelli. ”Constructing the ’cinematic tourist’ The ’sign industry’ of The Lord of the Rings”, Tourist 
Studies 2004; 4; 21, s 21-42, nedladdad från http://tou.sagepub.com 2008-10-29. Se även “Ticket Collection 
vinter 2008/2009”, pressinformation 2008-09-16, s 9f samt ”Filmturism i fokus? – kartläggning av filmers 
påverkan på destinationer och dess betydelse för turismutveckling”, Turismens utredningsinstitut/The Swedish 
Research Institute of Tourism, nedladdad från http://www.arnmagnusson.se/files/29-FilmturismTURI.pdf  
2008-11-13, s 8 
3 Se exempelvis C-uppsatsen ”Vetenskap i populärkulturen: En kontextuell analys kring representationer av 
teknik och vetenskap i filmerna Demolition Man och Sunshine”, utgiven 2008 av My Ravin. 
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av vår verklighet går att återfinna inom populärkulturens verk. Hur bilder, normer, 

värderingar och föreställningar om vår verklighet inte bara finns ”speglade” i 

populärkulturens verk, utan hur dessa verk också uttrycker egna budskap, värderingar och 

normer som i sin tur påverkar samhället och vår egen verklighet. Många populärkulturella 

filmer och böcker innehåller inslag av fiktion. Allt från skönlitterära romaner och sagoböcker 

till skräckfilmer eller romantiska komedier är oftast uppdiktade och påhittade, men oavsett 

detta återfinns representationer av vår verklighet i dessa verk. Populärkulturen inte bara 

påverkar utan har också en makt av något slag.  

 

Via begreppet representationer har jag fascinerats av de underliggande budskap, värderingar 

och normer från ”den verkliga världen” som går att återfinna i populärkulturella texter. Jag 

har funnit en stor spänning i att upptäcka de budskap, idéer och föreställningar om vår värld 

som vi får gestaltade för oss i böcker, filmer, på Internet, i musik, på tv, i dataspel etcetera 

samt hur dessa representationer kan sammankopplas till vår identitet, vår uppfattning om 

världen och vår egen plats i samhället. Då Arn verkar ha skapat en stor efterfrågan och ett 

stort sökande efter platser beskrivna i böckerna och filmerna anser jag att just Arn är ett 

alldeles utmärkt och relevant exempel att använda för att närmare studera representationer, 

budskap och värderingar inom populärkulturella texter samt deras sammankoppling till vår 

identitet, vår uppfattning om världen och vår plats i samhället. Därför har jag i denna uppsats 

valt att titta närmare på just berättelserna om Arn utifrån det sätt berättelserna via 

representationer kan antas gestalta ett sätt att leva och förhålla sig till samhället, världen och 

verkligheten, via normer kring makt, positivt kapital och livsmål. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom berättelserna om Arn studera vilka representationer, 

föreställningar, budskap och normer kring makt, positivt kapital och livsmål som gestaltas och 

förmedlas till oss och därigenom påverkar vår uppfattning om vår verklighet, vår plats i 

världen och vår uppfattning om vad som är värdefullt, viktigt och sant. 

 

Genom följande frågeställningar omringas de föredragna läsningarna kring makt, positivt 

kapital och livsmål, vilket är teman som berör och kan kopplas samman med representationer, 

normer och värderingar som kan påverka vår uppfattning om samhället, vår plats i samhället 

och våra värderingsreferenser. 

 

? Vilka representationer, föreställningar, budskap, och normer kring makt 

förmedlar berättelserna om Arn via böckerna och filmerna? 

 

? Vilka representationer, föreställningar, budskap, och normer kring positivt 

kapital och livsmål förmedlar berättelserna om Arn via böckerna och filmerna? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består av tre olika delar: Teoretiskt ramverk, resumé av Arnberättelserna och en 

avslutande diskussion. Inom uppsatsen första del presenteras uppsatsens bakgrund, syfte och 

frågeställningar. I den första delen återfinns också ett material- och metodavsnitt där urval och 

avgränsningar presenteras och diskuteras. Valda analysmetoder och tillvägagångssätt för 

insamling och bearbetning av materialet redogörs också för. Den första delen av uppsatsen 

avslutas med en presentation av de teoretiska grundtankar och analytiska verktyg uppsatsen 

använder sig av. De teoretiska synsätt som presenteras handlar bland annat om sociala 

konstruktioner med meningsskapande, representationer, normer, maktstrukturer, värderingar, 

symboliskt kapital och identiteter, om media, populärkultur och fiktion som ett av 

meningsskapandets språk med protesminnen, autenticitet och hyperrealism, samt om eviga 

frågor, framstegstankar och ”promised lands”. 

 

I den andra delen av uppsatsen återfinns en kort resumé av de tre böckerna och de två 

filmerna om Arn för att sätta in läsaren i de skönlitterära/filmiska berättelserna och därmed 

underlätta för läsaren att följa med i det kommande analysavsnittet. 
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Den tredje delen av uppsatsen består av ett resultat- och analysavsnitt där de teoretiska 

ramarna och de analytiska verktygen appliceras på det empiriska materialet och en djupare 

analys genomförs med utgångspunkt i syftet och de två frågeställningarna. Det första kapitlet i 

analysen behandlar makt och har delats in i sex underkapitel vilka analyserar sökandet av stöd 

för makten, maktegenskaper och rätt till makt, politik, avundsjuka, maktstrukturer i 

sammanhang med genus samt den Andre och makt. Det andra huvudkapitlet i analysen 

behandlar temat positivt kapital och livsmål. Detta kapitel har delats in i sex underkapitel 

vilka analyserar utveckling och framsteg, framgång, genuskapital, kärlek samt familj och 

äktenskap som positiva kapital och livsmål. Därefter avslutas resultat- och analyskapitlet med 

en sammanfattande slutdiskussion där uppsatsens resultat diskuteras och slutsatser redovisas. 

 

1.4 Material och metod 

1.4.1 Material, urval och avgränsningar 

Det empiriska materialet som fungerar som källa för analys i denna uppsats består av 

boktrilogin om Arn Magnusson, Vägen till Jerusalem, Tempelriddaren och Riket vid vägens 

slut4, samt de två filmerna baserade på böckerna, Arn – Tempelriddaren och Arn II – Riket vid 

vägens slut5. Böckerna och filmerna har nått stor publik och figurerar på 

populärkultursmarknaden, vilket gör dem till typiska populärkulturella verk väl lämpade för 

populärkultursstudier enligt syftet med denna uppsats. 

 

Jag har medvetet valt att inte inkludera den fjärde boken om Arn då denna utspelar sig efter 

Arns död och kan anses vara en fristående del utanför den ursprungliga trilogin. Dessutom 

baseras filmerna om Arn på just de tre första böckerna, vilket jag ser som ytterligare en 

anledning att utelämna den fjärde boken. Jag har i detta urval och denna avgränsning 

eftersträvat ett källmaterial där berättelserna bygger på samma historia och därmed möjliggör 

en tydligare jämförelse mellan bok- och filmmediet och dess representationer. Genom att 

studera ”samma” berättelse, men i olika medier anser jag mig få en större spridning som 

möjliggör upptäckten av eventuella skillnader mellan medierna. Jag anser också att 

representationer av samma art som förekommer i båda medierna tyder på att det budskap som 

förmedlas, tydligt framkommer också bland andra läsare/tittare. Om en representation har 

                                                 
4 Jan Guillou. Vägen till Jerusalem (Stockholm [1998] 2007), Tempelriddaren (Stockholm [1999] 2007) & Riket 
vid vägens slut (Stockholm [2000] 2007) 
5 Arn – Tempelriddaren (2007) & Arn II – Riket vid vägens slut (2008), regisserade av Peter Flinth 
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överlevt överföringen från bokmediet till filmmediet bör detta tyda på att den representationen 

har stort inflytande och stort värde och därmed också stor inverkan på oss läsare/tittare. 

 

1.4.2 Metod 

Böckerna och filmerna om Arn har studerats utifrån de teoretiska tankar och utgångspunkter 

som finns presenterade i teorikapitlet. De teoretiska utgångspunkterna bygger på forskning 

och teoretiker inom bland annat sociologi, Cultural Studies, populärkultursforskning, 

idéhistoria, strukturalism och semiotik, visuell kultur, kulturkritik, medieteori, 

företagsekonomi, kulturgeografi, kulturhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap. 

Genom att använda forskning från flera områden använder jag en tvärvetenskaplig grund där 

jag förhoppningsvis utesluter respektive fälts svagheter. Också fler perspektiv nyttjas då fler 

forskningsområden ges en chans att samspela med varandra. I min analys av berättelserna om 

Arn utgår jag alltså från de teoretiska tankar, idéer och teoretiker som presenteras i 

teorikapitlet. Jag kopplar samman dessa tankar med de två frågeställningarna och det syfte jag 

presenterat för uppsatsen.  

 

Ett av de teoretiska perspektiv denna uppsats lutar sig mot baseras på ämnet visuell kultur. 

Studiet av visuell kultur drivs, enligt Anna Sparrman (inriktad på studier av bland annat 

visuell kultur och vardagsliv), Ulrika Torell (med akademiskt fokus inom bland annat medie- 

och kommunikationsvetenskap, meningsproduktion och mediering) och Eva Åhrén Snickare 

(idéhistoriker), av insikten att vår vardagliga livserfarenhet till stor del är visuell: värderingar, 

ideologier, känslor och budskap kommuniceras i hög grad visuellt och inte verbalt. De menar 

att alla ting vi omger oss med har visuella innebörder, även texter, som ju faktiskt möter oss 

som synintryck.6 Det är också på detta vis jag behandlar böckerna och filmerna om Arn. Jag 

betraktar dem som visuella uttryck som, enligt Marita Sturken (med akademiskt fokus på 

visuell kultur) och Lisa Cartwright (med akademiskt fokus inom bland annat visuell kultur 

och Cultural Studies), är centrala i hur vi representerar, skapar mening och kommunicerar i 

världen omkring oss.7 Dessutom bygger denna uppsats på tankar och idéer kring att 

populärkultur och då också berättelserna om Arn, förmedlar representationer, – bilder, till 

läsaren/tittaren om till exempel normer och värderingar gällande makt, positivt kapital och 

livsmål. 

 

                                                 
6 Anna Sparrman, Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickare. ”Inledning”, Visuella spår: Bilder i samhälls- och 
kulturanalys, Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare (red), (Lund 2003) s 13 
7 Marita Sturken & Lisa Cartwright. Practices of looking An Introduction to Visual Culture, (Oxford 2001) s 1 
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I tolkandet av materialet finns också i grunden en medvetenhet om att tolkningar ofta är 

beroende av sin kontext. Vi läser ofta bilder, texter etcetera annorlunda än hur skaparen av 

dessa bilder och texter tänkt sig att vi ska tolka materialet. Detta beror enligt Marita Sturken 

och Lisa Cartwright på att läsarna/tittarna/publiken/åskådarna antingen besitter erfarenheter 

och associationer som inte förväntades av skaparen av verken eller så kan de annorlunda 

tolkningarna bero på att läsarna/tittarna/publiken/åskådarna påverkas av den kontext eller 

miljö de befinner sig i.8 Därmed är mening och meningsskapandet en produkt av komplexa 

sociala interaktioner mellan ”bilden”, tittarna och kontexten. Då olika läsare beroende på 

kontext, bakgrunder, erfarenheter och kunskaper kan tolka meningen och budskapen i 

böckerna och filmerna på olika sätt är det omöjligt att fastslå en unik och ”sann” 

läsning/tolkning. Detta är heller inte syftet, då denna uppsats bygger på de teoretiska ramarna 

att det alltid finns olika läsningar varierande på kontext och läsarens/tittarens egna kunskaper 

och erfarenheter. Många texter har på grund av detta mer än en föredragen läsning och kan 

tolkas på olika sätt av olika personer, men antalet olika läsningar kan ändå antas vara 

begränsade. Detta på grund av den delade kultur som råder inom olika grupper i samhället. 

Sturken och Cartwright beskriver hur det genom det komplexa samspelet mellan ”bilden”, 

betraktaren och kontexten uppstår dominanta meningar, meningar som tenderar att dominera 

inom en given kultur.9 Läsarna/tittarna/publiken/åskådarna besitter alltså kulturella 

associationer som påverkar deras individuella tolkning av bilden.10 Däremot är det, som 

Sturken och Cartwright menar, troligt att läsare/tittare med en liknande kultur och en liknande 

uppfattning om världen, samhället och dess värderingar också tolkar och finner mening i 

böckerna/filmerna på liknande sätt. Dessa föredragna läsningar är de jag försöker analysera 

fram ur berättelserna om Arn för att därigenom finna de dolda, omedvetna, underliggande, 

men ack så närvarande föreställningar och representationer om den verklighet vi lever i och 

vår plats i denna verklighet. 

 

Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats genom en form av innehållsanalys. 

Det är egentligen inte berättelsen i sig, utan vad som inom berättelsen gestaltas, hur det 

uttrycks och vilka föreställningar som förmedlas som är fokus för analys i denna uppsats. 

Anna Sparrman, Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickare beskriver hur exempelvis bildstudier 

kan bedrivas på flera olika sätt. Då jag ser på denna uppsats empiriska material som ett 

visuellt material så som jag beskrivit ovan, anser jag att deras tankar kring bildstudier också är 

applicerbara på inte bara filmerna om Arn utan också böckerna om Arn. De olika sätten att 
                                                 
8 Marita Sturken & Lisa Cartwright. (Oxford 2001) s 46 
9 Ibid. s 253, 56 och 47 
10 Ibid. s 46 
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förstå bilder kan sorteras i två huvudgrupper: Studiet av estetiska kategorier och studiet av 

idékategorier. Att söka efter idékategorier handlar just om att analysera bildernas 

innehållsliga aspekter. Ett sätt att göra detta på är att de visuella uttrycken kontextualiseras.11 

Jag studerar det empiriska materialet med utgångspunkt i det samhälle och den kultur som jag 

lever i, i nutidens Sverige. Då olika läsningar kan ske beroende på olika individer och deras 

unika egenskaper och erfarenheter finns naturligtvis en stor möjlighet att mina erfarenheter 

och kunskaper skiljer sig från andra individers. Men med hänvisning till det jag tidigare 

presenterat kring föredragna läsningar och med utgångspunkt i att dem inom samma kultur 

och med liknande erfarenheter har ett liknande sätt att tolka världen och verkligheten på 

(vilket också presenteras mer ingående i det teoretiska kapitlet) tror jag mig som sagt ändå 

hitta representationer som tolkas på liknande sätt av andra läsare/tittare.  

 

För att kunna analysera materialet i denna uppsats har jag sökt efter teman kopplade till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Beteendevetaren Gery W. Ryan och antropologen  

H. Russell Bernard diskuterar kring metoden att söka efter och finna teman i analysmaterial. 

De menar att man vet att man funnit ett tema när man kan besvara frågan ”vad är detta uttryck 

ett exempel på?”12 Konsten att finna teman i ett material kallas, enligt Ryan och Bernard, för 

”öppen kodning”, ”dold kodning” eller kvalitativ analys.13 Då det finns flera metoder att söka 

och finna teman på finns det också flera vägar till att utkristallisera det material som utgör 

grunden för analys. I denna uppsats har jag läst böckerna och tittat på filmerna och därigenom 

studerat materialet och sökt efter teman i berättelserna. Det tillvägagångssätt jag använt för att 

bearbeta mitt empiriska material och den teknik och metod jag använt för att finna teman i 

texterna bygger på tekniker och metoder jag lärt mig och utvecklat under min utbildnings 

gång, men kan till viss del kopplas samman med några av de metoder Ryan och Bernard 

beskriver. De menar att ett sätt att finna teman på är att söka efter naturliga skiftningar i 

materialet. Dessa skiftningar kan till exempel återfinnas i form av olika styckeindelningar som 

markerar ämnesförändringar i skriven text eller återfinnas i form av pauseringar, ändringar i 

röstläge eller närvaron av särskilda fraser som markerar tematiska övergångar i exempelvis 

tal.14 Ett annat sätt att hitta teman är att inte bara titta efter vad som finns närvarande i 

materialet utan också vad som inte finns närvarande. Metoden att söka efter saknad data och 

istället för att fråga sig vad som finns fråga sig vad som saknas, vad som utelämnats, vad som 

                                                 
11 Anna Sparrman, Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickare. (Lund 2003) s 9f 
12 Gery W. Ryan & H. Russel Bernard. ”Techniques to Identify Themes”, Field Methods 2003 15: 85, s 87, 
nedladdad från http://fmx.sagepub.com 2011-07-04  
13 Ibid. s 88 
14 Ibid. s 90 
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inte nämnts och inte finns närvarande, handlar om att hitta teman och meningar innehållande 

budskap som annars lätt göms och passeras.15 Det faktum att en text enbart innehåller 

representationer av exempelvis män och kvinnor som kärlekspar ger inte bara en bild av att 

män och kvinnor bör uppfattas som det naturliga i en kärleksrelation. Avsaknaden av andra 

förekommande kärleksrelationer kan också innebära att andra kärleksrelationer än den mellan 

en man och kvinna kan ses som onormala och ej önskvärda baserat på övriga signaler i den 

analyserade texten. Ett annat sätt att söka teman i ett material är att utgå från teoretiska frågor 

av vikt för exempelvis samhällsvetenskapen och försöka finna uttryck för dessa frågor i 

materialet för att på så sätt få svar på vad exempelvis informanter har för åsikt om särskilda 

frågor.16 Ryan och Bernard beskriver vidare olika metoder för att bearbeta de teman man 

hittar. I denna uppsats har den metod jag använt mig av störst likheter med den metod Ryan 

och Bernard kallar ”Cutting and Sorting”, klippa och sortera. Denna metod handlar om att 

sortera materialet, att identifiera stycken, citat, scener, uttryck etcetera som ger intryck av att 

vara av betydelse för den vidare analysen av materialet och därefter sortera dessa klipp, delar, 

i tematiska högar som passar samman på ett eller annat sätt.17 Exakt hur detta utförs praktiskt 

är kanske av mindre intresse och finns flera sätt för, men jag har i valet och ”utklippandet” 

varit noga att bibehålla den kontext citaten, filmscenerna eller uttrycken befunnit sig i inom 

texten. Detta för att inte tappa den inre kontext materialet hör samman med och för att veta i 

vilket sammanhang temat och uttrycket visar sig. De teman som sedan kunnat kopplas till 

frågeställningarna och syftet med denna uppsats har analyserats med hjälp av representationer 

som metodologiskt angreppssätt. Representationer som begrepp är också något som 

presenteras vidare i kapitlet med teoretiska grunder och analytiska utgångspunkter. 

 

I uppsatsen, och framförallt resultat- och analyskapitlet, används ibland begreppet ”text”. 

Begreppet ”text” kan syfta dels på den skrivna texten och berättelsen i böckerna, men också 

den ”text” som filmerna innehåller. ”Texten” i filmerna kan syfta till ljud, bildspråk, 

klippteknik, klädsel eller andra budskaps- och meningsbärande ”objekt”. 

 

Jag är också medveten om att det kan finnas en skillnad i de olika medierna som utgör det 

empiriska materialet och därmed används som källmaterial i denna uppsats. Bok- och 

filmmediet skiljer sig åt och förmedlar sina budskap och representationer på olika sätt. Då 

bokmediet till största del nyttjar det skrivna och tryckta ordet, kanske ibland i samspel med 

illustrationer i form av bilder, använder filmmediet en rad olika uttrycksmedel. Filmmediet 
                                                 
15 Gery W. Ryan & H. Russel Bernard. s 92, nedladdad från http://fmx.sagepub.com 2011-07-04 
16 Ibid. s 93f 
17 Ibid. s 94 
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ger inte bara budskap via vad skådespelarna säger, vad de gör, utan också via ansiktsuttryck, 

klippteknik, ljus, ljud etcetera. Allt förmedlar budskap. Via filmmediet sätts fler av våra 

sinnen i aktivering och budskapet kan tas in via olika kanaler. Det är inte bara det visuella, 

synen, som förmedlar något, utan också hörseln. Trots dessa skillnader förmedlar både böcker 

och filmer budskap och mening och hur detta går till och vad som förmedlas kommer 

presenteras mer ingående i det följande teoretiska kapitlet samt analyseras i resultat- och 

analysavsnittet. Jag är också medveten om att böckerna och filmerna till viss del innehåller 

olika berättelser om Arn då de är skapade av olika individer med olika syften, bakgrunder och 

kulturella erfarenheter. 

 

1.5 Teoretiska grunder och analytiska utgångspunkter  

Grundförutsättningarna för denna uppsats innebär att berättelserna om Arn, det litterära, 

visuella och filmiska materialet skapar en mening, att en i grunden ”fiktiv” populärkulturell 

berättelse får betydelse, påverkar och berättar något utanför själva ”Arn-storyn” i sig. 

Uppsatsen förutsätter att värderingar och normer, föreställningar om rätt och fel, om vår 

historia, vår framtid och vår plats i samhället och världen ”ramlar av” texten, bilderna, ljudet 

och de andra gestaltande delarna i filmerna, att populärkultur och fiktion har mening och 

betydelse (mening och betydelse som skapas i kontakten med läsaren/tittaren) och stor 

betydelse i bland annat våra liv, i hur samhället ser ut och vad som händer i framtiden. Därför 

är det av största vikt att vi tittar närmare på just meningsskapande, representationer, strukturer 

och olika sätt att se världen. Och detta öppnar i sin tur upp för diskussioner kring bland annat 

makt och värde, symboliskt kapital, identitet, protesminnen, fakta kontra fiktion, autenticitet, 

stereotyper, hyperrealism och förmedling av mening och betydelser. 

 

1.5.1 Sociala konstruktioner av mening, normer och makt  

1.5.1.1 Meningsskapande 

Ett av de viktigaste teoretiska perspektiven i denna uppsats baseras på idéer och teorier kring 

mening och meningsskapande. Mening och skapandet av mening är väsentligt i våra liv, det 

krävs helt enkelt en meningsskapande process för att världen omkring oss ska ha någon 

betydelse och över huvud taget vara begriplig för oss. Sociologen Stuart Hall diskuterar i sin 

bok Representation. Cultural Representation and Signifying Practices hur detta 

meningsskapande kan fungera och vilka lagar detta meningsskapande och begripliggörande 

av världen följer och hur det ser ut. Med utgångspunkt i bland annat Ferdinand Saussure och 
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Michel Foucault presenterar Hall tankar kring den meningsskapande processen och begreppet 

representationer. Just representationer är av central betydelse för denna uppsats och kommer 

senare presenteras i ett fördjupande stycke. När det gäller den meningsskapande processen 

baseras denna på att saker i vår värld, objekt, människor, ord etcetera, inte har någon uråldrig 

förutbestämd betydelse eller mening fastlagd i objekten själva. Det är istället via vårt samspel 

med objekten och vårt samspel med vår kultur, vår tid och vårt samhälle som skapar 

mening.18 

 

It is by our use of things, and what we say, think and feel about them – how we represent 

them – that we give them a meaning. In part, we give objects, people and events meaning by 

the framework of interpretation which we bring to them. In part, we give things meaning by 

how we use them, or integrate them into our everyday practices. /…/ In part, we give things a 

meaning by how we represent them – the words we use about them, the stories we tell about 

them, the images of them we produce, the emotions we associate with them, the ways we 

classify and conceptualize them, the values we place on them.19 

 

I analysen är det just hur saker representeras som studeras. Genom att granska vilka ord som 

används om saker, vilka berättelser och bilder som skapas och förmedlas, vilka känslor som 

förknippas med dem och framförallt vilket värde och vilka värderingar som placeras på saker 

och ting, gör analysen ett försök att urskilja vilka normer, representationer, budskap och 

föreställningar som förmedlas till läsaren/tittaren via berättelserna om Arn. 

 

Stuart Hall beskriver hur vi för att skapa mening använder oss av olika typer av språk.20 Med 

språk menas inte bara exempelvis svenska, engelska, tyska eller franska utan alla former av 

kommunikationsbärare.21 Vi använder tecken av olika slag för att kommunicera meningsfullt 

med varandra.22 

 

Spoken language uses sounds, written language uses words, musical language uses notes on a 

scale, the ’language of the body’ uses physical gesture, the fashion industry uses items of 

clothing, the language of facial expression uses ways of arranging one’s features, television 

uses digitally or electronically produced dots on a screen, traffic lights use red, green and 

amber – to ‘say something’. These elements – sounds, words, notes, gestures, expressions, 

                                                 
18 Stuart Hall. ”Introduction”, Representation. Cultural Representation and Signifying Practices, Stuart Hall 
(red), (London 1997) s 3 
19 Ibid. 
20 Ibid. s 28 
21 Ibid. s 4 
22 Ibid. s 28 
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clothes – are part of our natural and material world; but their importance for language is not 

what they are but what they do, their function.23 

 

Alla dessa olika “språk” förmedlar något, skapar mening och skickar budskap. Och som vi 

senare i detta teoriavsnitt ska se så fungerar även populärkultur, fiktion samt böckerna och 

filmerna om Arn också som budskapsförmedlare och meningsskapare. 

 

Stuart Hall menar alltså att mening, betydelse av saker och ting, skapas av oss själva. Men han 

förklarar också att vi var och en inte på egen hand kan bestämma vad varje sak ska betyda. 

För att kunna föra en meningsfull konversation, utbyta idéer och åsikter, kommunicera med 

varandra, krävs det att vi delar liknande uppfattningar om vad saker betyder och har för 

mening. Detta kan kallas för kulturella koder, att man delar samma kultur. För att vi ska 

kunna förstå varandra och begripliggöra det andra säger/uttrycker/förmedlar krävs det att vi 

delar koncept, bilder och idéer som möjliggör för oss att tänka och känna om världen och 

därigenom tolka världen på i stort sett samma vis.24 

 

Som Stuart Hall så tydligt framhäver är det alltså inte objekten i sig själva som har betydelse 

för meningsskapandet. Olika föremåls/uttrycks/språks ”ord” har ingen tydlig och klar mening 

i sig själva utan det är vad vi gör med dem, vad vi lär oss och alltså gemensamt kommer 

överrens om att de ska betyda som avgör deras mening. De fungerar som symboler för något 

som berättas, symboler som står för eller representerar den mening vi vill kommunicera.25 

Och i just dessa representationer hittar vi nyckeln till hur denna uppsats analyserar 

berättelserna om Arn. Det är de ord, uttryck, symboler etcetera, – de representationer –, som 

finns av makt, positivt kapital och livsmål i texterna, som är i fokus för analys i denna 

uppsats. 

 

1.5.1.2 Representationer 

Mening är, enligt Stuart Hall, något som skapas och inte är inneboende i objekten i sig. Vilken 

mening ett objekt har kan skilja sig åt beroende på vem som betraktar eller använder objektet 

samt vilka kulturella koder betraktaren eller användaren använder sig av. Representationer 

blir därmed inte direkta ”sanna” avspeglingar av det ”sanna” i ett fysiskt objekt. Det är inte en 

direkt, ”sann” och oföränderlig, fast fixerad och förutbestämd mening i objektet, för mening i 

                                                 
23 Stuart Hall. (London 1997) s 4f 
24 Ibid. s 4 
25 Ibid. s 4f 
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sig är ju en social konstruktion. Representationer av objekt är meningsskapande, de besitter 

olika mening beroende på vem som tolkar representationerna och skapar meningen.26 Detta 

medför att representationer tillför ytterligare mening till grundelementen. Representationer av 

olika saker i vår verklighet blir något mer utöver sig själva då de tolkas och värderas utifrån 

andra texter, kontexter och traditioner. Vi får en meningsproduktion med ytterligare 

dimensioner istället för passiva återberättanden av en absolut ”sanning”.27 

 

Representationer står alltså för något, de representerar och skapar en mening utöver sig själva 

som till exempel objekt. Men representationen är samtidigt inte bara en avspegling eller 

förvrängning, en kopia av det sanna, utan är i sig sanna och äkta. Representationen 

representerar något och blir i sig själv en sannhet och verklighet. Det är ju med 

representationerna vi lever, det är dem vi brukar, använder, tolkar, skapar mening från, omger 

oss med, kommunicerar med och lever i. Representationerna är vår verklighet samt avgör vad 

som är sant och falskt, de är meningsbärare och förmedlar mer än bara sin yta. 

 

1.5.1.3 Mening skapar normer, får reella effekter och påverkar maktstrukturer 

Eftersom mening skapas, återskapas och utbyts mellan oss oavbrutet i varje personlig och 

social interaktion vi deltar i, hjälper meningsskapandet också till att organisera och reglera 

våra förehavanden och vanor. Mening bidrar alltså till att skapa regler, normer och 

överenskommelser som i sin tur styr vårt sociala och kulturella liv, vårt samhälle och vad som 

uppfattas som värdefullt och ”sant” just nu.28 Då alla de tecken/koder/språk av olika slag som 

förekommer i meningsutbytet mellan oss inte har en naturlig och förutbestämd mening 

inneboende i sig utan är ett resultat av sociala konventioner29 innebär detta att de normer och 

regler som återfinns i samhället är lika konstruerade som vårt meningsskapande. De 

överenskomna koderna kopplade till representationer av olika slag kan ses som en viktig, 

central och avgörande del av vår kultur och beskrivs på följande sätt av Stuart Hall: 

 

They are a crucial part of our culture – our shared ’maps of meaning’ – which we learn and 

unconsciously internalize as we become members of our culture.30 

 

                                                 
26 Stuart Hall. (London 1997) passim 
27 Anders Ekström. Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto 
Landgren, (Stockholm 2000) s 263f 
28 Stuart Hall. (London 1997) s 3f 
29 Ibid. s 28f 
30 Ibid. s 29 
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Genom att vi i vårt meningsskapande formar normer och regler i samhället, vi formar vår 

kultur, samt att vi samtidigt påverkas av och formas av just dessa samhällets regler, normer 

och vår kultur, kan mening liknas vid ett kretslopp. Mening och representationer kan ses som 

ett kretslopp där normer, uppfattningar och idéer om vår verklighet, i vårt samhälle och vår 

kultur skapas av oss samtidigt som vi ”böjer oss för”, formas av och kommunicerar och 

skapar mening utifrån samhällets och kulturens normer, uppfattningar och idéer. Därmed 

förstärks vissa idéer och andra omformas eller ersätts med nya sätt att tänka, nya sätt att 

uttrycka mening, känna och värdera vår verklighet samt fastslå vad som är ”sant”, ”falskt”, 

”viktigt” och ”oviktigt”. 

 

Arthur Asa Berger (professor i radio/tv- och datormedierad kommunikation) beskriver precis 

som Stuart Hall att det i varje samhälle finns kulturkoder som fungerar som dolda strukturer, 

genom att vi inte är medvetna om dem eller inte ägnar dem någon uppmärksamhet, och att 

dessa strukturer formar vårt beteende. Berger förklarar att dessa koder är vägledande och ofta 

väldigt väl artikulerade och specifika trots att de som använder sig av dem ofta är omedvetna 

om dem. Påverkan sker i det undermedvetna där koderna, meningarna/betydelserna ger 

sammanhang till våra liv.31 

 

Meningsskapande ger inte bara upphov till normer och värderingar i samhället utan får också 

reella konsekvenser och effekter i samhället. Stuart Hall beskriver hur mening fixeras genom 

olika koder och representationer och att de tecken/koder/språk vi använder och har gett en 

viss mening faktiskt också ger konsekvenser, även utanför det mentala tankesystemet.32 

 

…objects – things – can also function as signs, provided they have been assigned a concept 

and meaning within our cultural and linguistic codes. As signs, they work symbolically – they 

represent concepts, and signify. Their effects, however, are felt in the material and social 

world.33 

 

Ett tydligt exempel på hur vårt meningsskapande ger upphov till reella effekter är Stuart Halls 

exempel på hur vi hanterar trafikljus. Trafikljusen i sig är ju egentligen endast en form av 

maskin som producerar ljus i tre olika färger i en särskild sekvens. Genom vårt ögas förmåga 

att urskilja färger kan vi särskilja de tre olika ljusen med dess tre olika färger åt. Trafikljusen 

med dess tre färgade ljus säger egentligen inte någonting som objekt i sig. Det är vår tolkning 

                                                 
31 Arthur Asa Berger. Kulturstudier Nyckelbegrepp för nybörjare, (Lund 1999) s 78 
32 Stuart Hall. (London 1997) s 26ff 
33 Ibid. s 28 
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och våra gemensamma överenskommelser som skapar meningen. Det är vad de tre färgerna i 

sin sekvens representerar som betyder något och förmedlar mening till oss. Det är vår kultur 

som lärt oss att vi ska sortera ljusspektrumet i olika färger som skiljer sig åt från varandra och 

det är genom våra socialt och kulturellt överenskomna regler som vi kallar de tre färgerna som 

förekommer i ett trafikljus för rött, grönt och gult/orangegult. Det är också en social 

konstruktion hur vi tolkar dessa tre färger till att betyda stopp, kör eller varning/stanna/gör dig 

redo för färgbyte/ny uppmaning, eftersom färger i sig inte har någon inneboende ursprunglig 

mening eller betydelse. Färgerna skulle lika gärna kunna bytas ut mot andra färger, symboler 

eller tecken bara vi var överens om vilka tecken som betyder vad. Det finns inget naturligt 

förutbestämt förhållande mellan tecknet och dess mening. Det är koden som fixerar 

meningen, inte färgen i sig självt. Denna sociala konstruktion där rött betyder stopp, grönt 

betyder kör och gult/orangegult betyder varning/stanna/gör dig redo för färgbyte/ny 

uppmaning ger i allra högsta grad reella effekter i vårt samhälle och om vi inte var överens 

om betydelsen av representationerna, om vi inte delade samma kultur och liknande sätt att 

tolka världen, skulle trafiken inte fungera särskilt bra. Kaos i trafiken skulle uppstå istället för 

att vi automatiskt skulle följa de uppmaningar som det färgade ljusen, eller snarare 

representationerna, förmedlar.34 

 

Stuart Hall framhäver och förklarar åtskilliga gånger att mening inte finns inneboende i 

objekt, personer eller saker i sig, att orden i sig, språket i sig (text, ord, musik, kläder, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk, filmer etcetera) inte har någon inneboende, ursprunglig eller 

förutbestämd och naturlig mening. Det är genom vårt beteende, tidigare betydelser, hur vi 

talar om eller inte talar om olika saker, genom sociala konstruktioner som mening skapas. Att 

det ibland verkar som om vissa saker, meningar, betydelser har en naturlig mening handlar 

egentligen om att vi fixerar meningen/betydelsen så stadigt att det efter ett tag framstår som 

om denna mening/betydelse är naturlig och oundviklig/ofrånkomlig. Meningen som verkar 

helt naturlig är egentligen konstruerad genom system av representationer.35 Precis som 

meningsskapandet och upprättandet av normer kunde jämföras med ett kretslopp där vi både 

påverkar och påverkas av de värden, betydelser, meningar, föreställningar, representationer 

och budskap vi möter kan också detta skapande av uppfattningen om naturliga normer 

beskrivas som ett kretslopp. Och när något verkar naturligt och självklart är det desto svårare 

att bryta, att upptäcka och ifrågasätta, vilket visar på ett osynligt maktspel där representationer 

påverkar oss mer än vi kanske är medvetna om. 

                                                 
34 Stuart Hall. (London 1997) s 26f 
35 Ibid. s 21 
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Distinction is generated by learned patterns of consumption which are internalized as 

‘natural’ preferences and interpreted and mobilized as evidence of ‘natural’ competences, 

which are, ultimately, used to justify forms of social domination. The cultural tastes of 

dominant groups are given institutional form, and then, with deft ideological sleight of 

hand, their taste for this institutionalized culture (i.e. their own) is held up as evidence of 

their cultural, and, ultimately, their social, superiority. The effect of such cultural 

distinction is to produce and reproduce social distinction, social separation and social 

hierarchy. It becomes a means of establishing differences between dominated and dominant 

groups in society. The production and reproduction of cultural space thus produces and 

reproduces social space.36 

 

Eftersom vi skapar mening genom representationer, vilka ord vi använder, vilka berättelser 

och bilder vi förbinder saker med och vilka värderingar och känslor vi tilldelar saker så skapas 

normer och maktstrukturer i samhället. Då dessa strukturer upprepas och förekommer oftare 

än andra värderingar och representationer förstärks strukturerna och meningarna i enlighet 

med de mest upprepade representationerna och vi ser undermedvetet dessa strukturer och 

normer som naturliga och självklara, trots att de är skapade av oss själva så som det ges 

exempel på i citatet ovan. 

 

1.5.1.4 Makt, värde och symboliskt kapital 

Representationer och mening får alltså reella effekter i vår verklighet. Det är inte bara i teorin 

eller inom den akademiska analysen som representationer och mening är av betydelse. 

Mening styr och organiserar vårt beteende och våra vanor samt hjälper till att skapa normer, 

regler och konventioner, som vårt sociala liv därefter ordnas och styrs efter.37 Mening och 

representationer handlar därför också om makt och maktförhållanden. De representationer 

som anses värdefulla, den mening som är rådande och viktig och ”sann” får företräde och 

agerar starkare, tar mer plats och styr mer, innehar mer makt. Inte bara i våra tankar, hur vi 

resonerar, funderar och tycker om saker och ting, utan också hur vi agerar, vad vi talar om och 

ger utrymme i den verkliga fysiska världen.  

 

Vi kan alltså sluta oss till att mening är något som är socialt och kulturellt konstruerat. Vi 

behöver riktlinjer för att vår vardag och vår omgivning, vår verklighet, ska ha en mening och 

vara begriplig och fattbar för oss. Det sker en ständig tolkning av vår verklighets tecken, vilka 

vi tolkar för att skapa mening. Vissa saker i vår verklighet kan få större mening och betydelse 

                                                 
36 John Storey. Cultural Theory and Popular Culture An Introduction, (New York 2006) s 145f 
37 Stuart Hall. (London 1997) s 4 
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än andra. Vissa saker får ett större värde. Hur vi värderar saker, möten, människor, platser och 

händelser i vår omgivning och vår verklighet är även det socialt och kulturellt konstruerat.  

 

Nanna Gillberg definierar i sin doktorsavhandling Magiskt kapital Värdeskapande i kulturell 

kontext begreppet värdeskapande som en ”ackumulering av magiskt kapital, ett begrepp som 

är en vidareutveckling av Pierre Bourdieus kapitalbegrepp”38 Gillberg hänvisar till Bourdieus 

tankar om symboliskt kapital som egenskaper som får en symbolisk verkan då sociala agenter 

i samhället uppfattar, upplever och erkänner dessa egenskaper som värdefulla, som en verklig 

magisk kraft. De faktorer som gör att egenskaperna uppfattas som värdefulla och ”magiska” 

beror enligt Gillberg på de perceptions- och värderingskategorier de sociala agenterna 

innehar. Dessa perceptions- och värderingskategorier i sin tur, svarar mot socialt grundade, 

konstruerade och rådande gemensamma förväntningar i samhällets olika grupperingar. 

Därmed kan det symboliska kapitalet, egenskaperna som anses vara av värde, utöva ett slags 

inflytande på avstånd, mentalt.39 Det är alltså inte bara en ren slump att vissa saker anses 

värda och andra inte. Vilken mening, betydelse och värde något har är därmed beroende av 

kontext och sociala strukturer. Värdesystemet är också föränderligt med tid och rum. 

 

Även John Storey, professor i Cultural Studies, utgår från Bourdieu och menar att 

bedömningar och värderingar aldrig är en fråga om individuell smak. Kulturella värderingar 

fungerar på så sätt att de både identifierar och vidhåller sociala skillnader samtidigt som de 

bekräftar och upprätthåller de sociala skillnaderna.40 Nanna Gillberg menar också att det 

magiska kapitalet förankrar sin legitimitet i en upplevelse av autenticitet och karisma, samt i 

fältenergi och överensstämmelser med kontextuellt bestämda förväntningar hos mottagare.41 

Gillberg hänvisar också till företagsekonomiprofessorn Per Olof Bergs uppfattning om att 

magi handlar om att på förhand skapa förtroende för en dröm om något som ännu inte 

existerar.42 

 

Symboliskt kapital eller magiskt kapital beroende på teoretiker, handlar alltså om värderingar 

och då i första hand positiva sådana. Detta positiva kapital förmedlar vilka meningar och 

uppfattningar vi bör värdesätta och därmed också vilka egenskaper och uppfattningar vi bör 

förakta. Dessa värderingar är sociala konstruktioner som förändras med tid och rum samt 

                                                 
38 Nanna Gillberg. Magiskt kapital Värdeskapande i kulturell kontext, (Stockholm 2007) s 14 
39 Ibid. s 77 
40 John Storey. (New York 2006) s 145 
41 Nanna Gillberg. (Stockholm 2007) s 81 
42 Ibid. s 103 
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vilken kultur och socialt sammanhang som meningsskapandet äger rum i. De meningar som 

värderas högt och positivt skapar på förhand ett förtroende och en förväntning för en dröm om 

något som ännu inte existerar. Värderingarna skapar maktstrukturer, förhoppningar och 

förväntningar samt styr både hur vi agerar och tänker kring saker och ting i vår verklighet. 

 

1.5.1.5 Mening bygger och skapar identiteter 

Det teoretiska perspektivet om mening, normer och makt som sociala konstruktioner och 

strukturer är av största betydelse för denna uppsats då det visat sig att mening påverkar våra 

reella handlingar och agerande. Mening skapar reella effekter, normer och maktstrukturer i 

samhället. Denna uppsats bygger också på den teoretiska tanken att populärkulturen också 

utgör en viktig källa till detta meningsskapande. Då vi vet att mening har betydelse för normer 

och värderingar i samhället samt att de representationer vi skapar och återskapar också formar 

oss i ett ständigt kretslopp är det dags att presentera ytterligare en viktig aspekt i 

meningsskapandet. Nämligen meningsskapandets och representationernas betydelse för vår 

identitet, vilket är ytterligare en viktig del för att förstå vikten av att studera mening och 

därmed hänger samman med denna uppsats syfte att studera vilka representationer, 

föreställningar, budskap och normer som gestaltas och förmedlas till oss och därigenom 

påverkar vår uppfattning om vår verklighet, vår plats i världen och vår uppfattning om vad 

som är värdefullt, viktigt och sant. 

 

Meningsskapande och representationer är alltså också en viktig del i vårt identitetsbyggande. 

Enligt Stuart Hall är mening det som ger oss en känsla av identitet. Den meningsskapande 

processen talar också om för oss vilka grupperingar vi tillhör och blir därmed ett sätt som 

grupperingar i samhället skapas. Hur vi uttrycker oss, klär oss, vad vi värderar positivt 

respektive negativt, talar om, skriver eller inte skriver skickar ut signaler till alla andra som i 

sin tur skickar ut signaler, ansiktsuttryck, musikstilar, kläder, tal etcetera som möter oss. Detta 

meningsskapande och budskapsskickande ger en kultur som används för att markera och 

bibehålla identitet inom och mellan grupper i samhället.43 Denna ständiga dialog både formar 

och formas av samhället. Vi måste skicka rätt signaler till andra för det vi vill säga, vi måste 

läsa andras signaler rätt för att förstå vad de menar och vi måste tolka om de har tolkat oss rätt 

i det vi menar. 

 

                                                 
43 Stuart Hall. (London 1997) s 3 
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För att illustrera hur mening kan skapa identiteter tar Stuart Hall upp en fotbollsmatch som 

exempel. En match mellan två länder med flaggor i olika färger, jubel, skrik, indelningen i två 

planhalvor med två mål, spelare med olika färger på tröjorna som tävlar mot varandra, 

hejaklackar, ansiktsuttryck och kroppsrörelser i publiken är alltihop olika ”språk” för att 

förmedla mening och budskap. Varje liten del i sig kanske inte säger så mycket, men 

tillsammans bildar alla attribut och gester ett uttryck, ett budskap och en innebörd om 

nationstillhörighet. Det förmedlar till exempel en mening av att vara engelsk, att hålla på 

England i matchen, att tillhöra engelsmännen i sin identitet. Detsamma gäller givetvis oavsett 

vilka två länder som möter varandra i matchen. Gesterna och uttrycken kan lika gärna 

representera vad det innebär att vara svensk, fransk, sydafrikan eller som i Stuart Halls 

exempel, engelsk. Här knyts representationer starkt samman med identitet. Stuart Hall 

beskriver också hur det utan dessa ”språk”/representationer/betecknanden inte skulle vara 

möjligt att ”ta på oss” sådana identiteter som exempelvis nationell identitet. Inte heller skulle 

vi kunna förkasta dessa identiteter. Representationer är alltså avgörande för att vi ska kunna ta 

på oss identitet över huvud taget, oavsett om det är nationell identitet, klassidentitet, 

könsidentitet, etnisk identitet eller vilken annan identitet som helst. Utan representationer, 

koder, tecken, språk kan vi inte förhålla oss till mening och budskap och inte heller skapa 

identiteter eller upprätthålla vår kultur.44 

 

Jag tolkar Stuart Hall som att vi för att förstå världen omkring oss måste skapa mening i den. 

Världen och ”verkligheten” måste organiseras upp och struktureras så vi vet var saker och 

ting hör hemma och framförallt var vi själva hör hemma. Genom att sortera vår omgivning, 

dela in samhället och världen i grupperingar, gör vi den begriplig för oss, vi skapar ett ”vi-

dem-tänkande” och placerar oss själva i ett antal grupper som för oss är ”vi”. Personer med 

andra budskap, andra sätt att skapa mening eller finna värde i saker exkluderas och placeras i 

grupperingar utanför den egna gruppen, de bli ”dem” för oss. Genom att bruka liknande koder 

och tolka världen på ungefär samma sätt skapar grupperingarna en gemensam kod där det 

gruppen värdesätter får mening och betydelse, man skapar en gemensam kultur som i sig styr 

och formar meningsskapandet och därmed en gemensam gruppidentitet som växer fram. Då 

varje individ i sin tur är medlem i flera grupperingar infogas flera gruppidentiteter i varje 

individs personliga identitet och vi placerar oss själva i och utanför olika sammanhang i 

samhället. 

 

                                                 
44 Stuart Hall. (London 1997) s 5 
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Stuart Hall visar i sitt exempel med fotbollsmatchen och sitt resonemang kring mening och 

identitet att det är av största vikt att förstå och se meningsskapandet som en social 

konstruktion och bärare av budskap med sina representationer. Mening skapar normer, krav 

och identiteter som styr vårt dagliga liv, vår uppfattning om världen och vår egen plats i 

samhället och kulturen. Och för att skapa denna mening och begripliggörande av verkligheten 

använder vi oss av representationer som representerar, bär mening och innehar olika 

betydelser beroende på vem som tolkar och skapar, vilka överenskommelser som finns, i 

vilken kultur, samhälle, plats, tid och kontext som avkodningen av representationerna sker. 

 

Att vår kultur spelar en viktig roll för utvecklingen av samhället och vår identitet presenterar 

också Arthur Asa Berger. Han menar att ur ett kulturkritiskt perspektiv spelar kulturen en 

viktig roll för såväl den sociala och politiska utvecklingen som för utvecklingen av den 

individuella identiteten. Denna identitet omfattar också två delar där den ena är den personliga 

identiteten som innefattar det som är utmärkande för en given individ (exempelvis utseende, 

intelligens och personlighet) och den andra är den sociala identiteten som innefattar de olika 

grupper en individ tillhör – sociala, ekonomiska, rasmässiga, etniska, religiösa, politiska 

etcetera.45 

 

Ytterligare en aspekt av identiteter och något som också kan kopplas starkt samman med vårt 

meningsskapande, vår kommunikation och skapandet av normer är begreppet stereotyper. 

Stereotyper är socialt konstruerade tecken som består av förenklade bilder av en kategori 

människor, vilka tilldelas särskilda egenskaper utifrån vilken stereotyp de tillhör. Arthur Asa 

Berger ger i sin bok Kulturstudier Nyckelbegrepp för nybörjare flertalet exempel på vanliga 

stereotyper och deras respektive egenskaper och attribut. Han presenterar ett flertal vanliga 

stereotyper där det ges en bild av afroamerikaner som brottslingar, judar som materialistiska, 

mexikaner som lata, advokater som skrupelfria och italienare som inblandade i organiserad 

brottslighet. Gemensamt för alla stereotyper är att de innebär en generalisering av alla de 

medlemmar som tillhör den grupp stereotypen handlar om. Denna generalisering är ofta 

problematisk oavsett om stereotypen är positiv, negativ eller både och. Generaliseringen är 

problematisk just för att den inte tar hänsyn till stereotypen som konstruktion och 

representationers skiftande mening.46 Även om vissa av medlemmarna i en specifik grupp 

besitter vissa egenskaper innebär inte detta att man automatiskt kan tillskriva alla medlemmar 

                                                 
45 Arthur Asa Berger. (Lund 1999) s 119 
46 Ibid. s 135 
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i gruppen just dessa egenskaper.47 Stereotyper utgör alltid förenklingar och generaliseringar, 

vilket Berger påpekar hindrar människor från att se individer som de egentligen är.48  

 

Arthur Asa Berger menar också att de stereotyper som ofta används i media ger läsare och 

tittare förvrängda bilder av vissa sorters människor och att vi som publik omedvetet tar till oss 

de föreställningar och roller som då presenteras för oss. Detta kan gälla exempelvis könsroller 

eller etniska roller. Oavsett om stereotyperna är positiva eller negativa ger de, enligt Berger, 

publiken orealistiska föreställningar om representanterna för de grupper som stereotyperas.49 

Jacquelin Burgess och John R. Gold (båda arbetandes med bland annat kulturgeografi) 

hänvisar till Gold (An Introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, 

Oxford, 1980, s 128-42) som beskriver att stereotyper inte bara finns när det gäller människor 

och grupperingar i samhället utan kan också gälla platser och områden. Och precis som när 

det gäller stereotyper av människor kan stereotyper av platser vara både positiva och 

negativa.50 

 

Stereotyper kan förekomma både i vår verkliga vardag, men också i media så som Berger 

antyder i stycket ovan. Bergers koppling till media som förmedlare av budskap, värderingar 

och bilder leder oss nu vidare till nästa kapitel där vi ska titta närmare på hur media, 

populärkultur och fiktion kan fungera som behållare av representationer och mening. 

 

1.5.2 Media, populärkultur och fiktion som ett av m eningsskapandets språk 

Hur vi värderar saker, möten, människor, platser och händelser i vår omgivning och vår 

verklighet är i enlighet med det jag presenterat i teorikapitlet ovan socialt och kulturellt 

konstruerat. Dessutom skapar mening inte bara normer och värderingar utan formar också vår 

identitet, vår uppfattning om oss själva, var vi hör hemma, hur vi bör vara, vilka vi är etcetera. 

I följande kapitel kommer ytterligare ett teoretiskt perspektiv av vikt för denna uppsats 

presenteras och detta perspektiv utgår från det jag presenterat tidigare gällande 

meningsskapande, men utvecklar och lägger fokus på medias, populärkulturens och fiktionens 

roll i den meningsskapande processen. I dessa meningsskapande, värderande och 

maktstrukturerande processer, som jag tidigare presenterat, spelar mediala och 

populärkulturella former och gestaltningar en stor roll som ”kunskapsbas” för vilket värde vi 
                                                 
47 Arthur Asa Berger. (Lund 1999) s 135 
48 Ibid. 
49 Ibid. s 135f 
50 Jacquelin Burgess & John R. Gold. “Chapter 1: Place, the media and popular culture”, Geography, The Media 
& Popular Culture, Jacquelin Burgess & John R. Gold (red), (London 1985) s 10 
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tillskriver olika saker. Hur detta fungerar kommer nu presenteras och inleds med begreppet 

och teorin om ”protesminne”. 

 

1.5.2.1 Protesminnen och media, fiktion och populärkultur som meningsbas 

Alison Landsberg (med fokus inom bland annat Cultural Studies, minnesforskning och 

kulturhistoria) diskuterar och presenterar i texten ”Prosthetic Memory: Total Recall and Blade 

Runner” begreppet ”prosthetic memory” (protesminne översatt till svenska). Hon definierar 

begreppet på följande vis: 

 

By prosthetic memories I mean memories which do not come from a person’s lived 

experience in any strict sense. These are implanted memories…51 

 

Våra minnen kan dels bygga på faktiska upplevelser, men också till mycket stor del på saker 

vi fått berättade för oss. Minnen som inte är självupplevda av oss själva. De flesta av oss har 

förmodligen inte upplevt svälten i Afrika, kriget i Irak eller månlandningen, men vi har en 

föreställning om det. Vi har fått det berättat för oss och ”vet” hur det var, vi kan ”minnas” hur 

det var om vi tänker efter. Detta är inga självupplevda minnen, det är minnen skapade utifrån 

saker vi fått berättade för oss. 

 

Varför är då minnen av betydelse för denna uppsats? Jo, Landsberg menar att våra minnen 

inte bara har till funktion att validera det förflutna, utan att de till största del har som funktion 

att organisera nuet och skapa strategier för vår framtid.52 Vi bygger våra handlingar, planer 

och åsikter på tidigare erfarenheter, upplevelser och minnen. Vi lär oss och ”vet” att så här 

blev det sist, ”den här erfarenheten har jag av liknande saker”, och därmed kan vi föreställa 

oss hur det kommer att bli nästa gång. Detta innebär att våra minnen är med och skapar 

normer och värderingar i samhället. Då många av dessa minnen baseras på fiktiva eller på 

annat sätt icke självupplevda händelser och upplevelser bidrar alltså media, fiktion, 

populärkultur och därmed också texterna om Arn med att påverka vår verklighet, våra normer 

och värderingar i samhället. Om de minnen och kunskaper vi har, och som utgör en viktig 

grund för vårt meningsskapande, har kommit till oss via nyhetsprogram, ett telefonsamtal från 

mormor eller en fiktiv, skönlitterär bok gör alltså detsamma i detta avseende. De bildar ändå 

minnen – protesminnen – som vi sedan använder för att organisera nuet och agera i framtiden. 

                                                 
51 Alison Landsberg. ”Prosthetic Memory: Total Recall and Blade Runner”, Cyberspace cyberbodies cyberpunk 
Cultures of Technological Embodiment, Mike Featherstone & Roger Burrows (red), (London 1995) s 175 
52 Ibid. s 176 
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Alison Landsberg lyfter fram massmedia som en särskilt privilegierad arena för skapandet av 

och cirkulationen av prostetiska minnen. Detta på grund av hur massmedia, enlig Landsberg, 

väsentligt förändrat vår uppfattning kring vad som anses vara en faktisk upplevelse och inte.53 

Jag menar att detta resonemang också i allra högsta grad kan kopplas till populärkultur och 

fiktion i stort. All form av icke självupplevda minnen och erfarenheter förmedlar olika typer 

av upplevelser och infogas som delar i vårt erfarenhets- och minnesarkiv som vi sedan 

använder för att placera oss själva i samhället och dess grupperingar, värderingar och normer, 

och samtidigt forma samhället genom våra handlingar. Alltså kan vi sluta oss till att 

berättelserna om Arn fungerar som en stark kunskaps- och meningsbas där de budskap, 

normer och värderingar som gestaltas och förmedlas starkt påverkar och formar 

läsaren/tittaren och blir en del av dennes erfarenhets- och minnesarkiv, vilket i sin tur genom 

värderingar och uppfattningar får reella effekter i samhället. 

 

Också Marita Sturken och Lisa Cartwright lyfter fram medias roll i meningsskapandet. De 

menar att bilder och mediaformer av olika slag innehåller representationer som vi använder 

oss av för att övertala andra till att hålla fast vid eller ge upp vissa värderingar samt att dela 

eller inte dela vissa uppfattningar och synsätt med oss.54  

 

De olika medieformerna, och då kanske särskilt de digitala (som exempelvis radio, tv, film, 

Internet, dataspel etcetera), har då kanske ett snabbare sätt att förmedla åsikter och 

värderingar, att förmedla representationer med budskap och mening till oss, än traditionella 

berättarformer som möten ansikte mot ansikte. Dessutom möjliggör dagens teknik och 

möjlighet att snabbt förflytta både sig själv och information världen över att 

representationerna, meningarna, betydelserna, budskapen, normerna och värderingarna, och 

därigenom också effekterna, snabbare når ett större antal individer, och kanske också 

förändras i snabbare takt. 

 

Eftersom populärkultur är ett medie som når stor publik och får stort utrymme i vår vardag är 

det både en motivation och extra intressant att studera just populärkultur som förmedlare av 

mening då denna mening också får reella effekter i den fysiska världen vi lever i. Och det är 

inte bara ”verkliga” saker som skapar mening. Också fiktionen har en stor del i vår verklighet 

och representationer kan vara verkliga trots förmedlande om tomtar, drakar och troll. Detta 

                                                 
53 Alison Landsberg. (London 1995) s 176 
54 Marita Sturken & Lisa Cartwright. (Oxford 2001) s 21 
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med populärkultur och representationernas förhållande mellan fakta och fiktion är något som 

kommande två avsnitt behandlar. 

 

1.5.2.2 Ren fiktion ger också sanning och mening till vår verklighet 

Mening är viktigt och betydelsefullt. Det kan vi sluta oss till efter de teoretiska tankarna 

beskrivna hittills i teoriavsnittet. Vår värld och våra uppfattningar om och värderingar av 

saker, platser, känslor etcetera är ett kretslopp med sociala konstruktioner där dialoger och 

maktförhållanden ständigt spelar mot och med varandra. Även fiktiva och icke materialistiska 

representationer finns med i kretsloppet och de är inte utan betydelse. Vi påverkas mer av det 

fiktiva än vi kanske tror. 

 

De saker, händelser, bilder, texter etcetera vi möter i vår vardag påverkar oss och förmedlar 

oupphörligen något till oss. Alla budskap tar vi kanske inte till oss, vissa budskap tolkar vi 

kanske annorlunda än de flesta andra, men oftast har vi lärt oss hur vi ska tolka det vi möter 

och vilken betydelse vi ska ge alla intryck och möten. Detta är kopplat till bland annat Stuarts 

Halls tankar om mening och meningskonstruktion. När vi skapar mening ger vi också denna 

mening och dess meningsuttryck betydelse och värde. Det kan vara både positiva och 

negativa värden och det är vilka värden vi ger olika saker som avgör vad vi finner viktigt, 

betydelsefullt, trovärdigt och sant. Detsamma gäller motsatsen: Våra värderingar avgör vad 

som är oviktigt, meningslöst, misstänksamt och falskt. 

 

Vi skapar inte bara mening och värderingar kring saker som finns fysiskt i vår materiella 

värld. Vi skapar också mening och värderingar kring saker vi endast föreställer oss inne i våra 

huvuden, mentalt.55 Denna mentala värld innehåller dels uppfattningar, mening och 

värderingar kring abstrakta saker som känslor och djupa religiösa värderingar om Gud, 

himlen, helvetet, änglar och demoner, men också föreställningar om historiska händelser och 

miljöer, om saker som ägt rum ”förr i tiden”. All dessa saker har vi uppfattningar om och 

åsikter kring om vad som är sant och inte. Men våra mentala bilder och föreställningar 

sträcker sig ännu längre bortom det ”verkliga” och fysiska. Vi har också uppfattningar, 

föreställningar, idéer, åsikter, tankar och värderingar om helt fiktiva saker, påhittade saker. 

Sagor om tomtar, troll, flygande häxor, påhittade karaktärer och platser i böcker, fiktiva 

händelser och andra saker som vi ”vet” (eller i alla fall till största del är överens om) är 

uppdiktade och som ingen egentligen hävdar är ”sanna”. Och precis som de fysiskt reella 

                                                 
55 Stuart Hall. (London 1997) s 17f 
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sakerna i vår verklighet (bilar, reklamannonser, filmer, skor etcetera) får reella effekter och 

skapar mening, värderingar och normer i samhället, får också alla dessa fiktiva saker, 

representationerna och budskapen, reella effekter i vårt samhälle. Det spelar ingen roll att 

Bamse, Mma Ramotswe eller James Bond inte finns ”på riktigt”. De skickar med hjälp av 

olika representationer ändå budskap till oss, förmedlar värderingar och normer, idéer om vad 

som är rätt och fel, sant och falskt, viktigt och oviktigt. Det meningsskapande språket skapar 

mening med och om både reella och fiktiva/imaginära objekt och tankestrukturer.  

 

Language can use signs to symbolize, stand for or reference objects, people and 

events in the so-called ’real’ world. But they can also reference imaginary things and 

fantasy worlds or abstract ideas which are not in any obvious sense part of our 

material world.56 

 

Sociologen Henri Lefebvre förtydligar hur fiktion spelar in på betydelsen av representationer. 

Lefebvre diskuterar i sin bok The Production of Space betydelsen av platser, rum och rymd 

(engelskans ”space”). Även Henri Lefebvre verkar anse att fiktiva element och medialt 

upplevda (och alltså ej ”självupplevda”) element är en del av uppfattningen och statusen om 

ett visst ”space”. Han skriver bland annat att ”…the status of space is that of a ’mental thing’ 

or ’mental place’…”57. Lefebvre presenterar därefter hur vi i studiet av ”space” behöver ta 

hänsyn till tre faktorer. Dels bör vi ta hänsyn till det rent fysiska (naturen och Cosmos), dels 

det mentala (och då även organiserade och formbundna abstraktioner/tankeskapelser) och dels 

det sociala. ”Space” skapas och består alltså av dels sociala praktiker, men också 

sinnesförnimmelser som kan vara ”fysiska” (syn, hörsel, lukt, känsel, smak) men också fiktiva 

– imaginära skapelser, fantasier, utopier och önskedrömmar, symboler och tecken, vilka 

tolkas utifrån betraktarens kontext, kunskaper och erfarenheter.58 Fiktion spelar alltså enligt 

Lefebvre in på hur vi skapar betydelser av saker och ting samt hur ”space”, rymd, sociala 

strukturer, samhället och världen etcetera formas. Jag menar att Lefebvres tankar om ”space” 

också kan appliceras och kopplas samman med studiet av populärkulturella texter som bärare 

av representationer och mening genom att det ”space” vi talar om kan jämföras med vår 

kultur, vårt samhälle och den verklighet vi upplever. De saker vi finner värdefulla eller 

oviktiga, sanna eller falska just nu i just den kontext meningsskapandet sker, påverkas av just 

den kontext, kultur, eller det ”space”, vi befinner oss i och omger oss med. Därmed kan man i 

böckerna och filmerna om Arn återfinna representationer av vår verklighet, uppfattningar och 

                                                 
56 Stuart Hall. (London 1997) s 28 
57 Henri Lefebvre. The Production of Space, (Oxford 1991) s 3 
58 Ibid. s 11f 
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värderingar om vår verklighet och vår plats i denna verklighet. Och dessa representationer 

baseras på och påverkas av det ”space” Lefebvre talar om, – även om böckerna och filmerna 

är fiktiv populärkultur. 

 

1.5.2.3 Hyperrealism och autenticitet, därför ger fiktion mening och verklighet 

Det vi upplever som sant respektive falskt, värdefullt respektive oviktigt och meningslöst är 

sociala konstruktioner. Dessa konstruktioner kan alltså som vi i tidigare avsnitt sett baseras på 

media, populärkultur och till och med ren fiktion. Att något till första anblicken kategoriseras 

som snäll och obetydlig fiktionsberättelse har visat sig vara mer betydelsefullt än det först 

verkade. Berättelserna, bilderna och upplevelserna om Bamse, Wallander och Arn innehåller 

alla representationer med starka och tydliga budskap som talar om för oss hur vi bör tolka 

världen, värdera saker i vår omgivning, hur vi bör agera och vara för att hitta vår rätta plats i 

samhället och livet samt vad som är verkligt, sant, värdefullt och positivt respektive overkligt, 

falskt, meningslöst och negativt. Det som först framstod som oskyldigt och faktarelaterat visar 

sig istället kanske inte vara riktigt så ”sant” och ”ovinklat/objektivt” som det först verkar. 

Därför är det nu dags att titta djupare på förhållandet mellan fakta och fiktion, mellan 

konstruktionerna ”sant” och ”falskt” och begreppen original och kopia. 

 

John Storey diskuterar i sin bok Cultural Theory and Popular Culture An Introduction 

förhållandet mellan fakta och fiktion. Han resonerar i sin bok också kring Jean Baudrillards 

tankar om vår tids kultur. I många fall kan vi idag inte längre tala om original och kopior i 

samma bemärkelse som tidigare. En DVD-film är ju vare sig ett original eller en kopia, menar 

Storey. Originalfilmen har ju klippts sönder i olika bitar, klippts ihop igen och finns inte till 

salu. Men den klippta filmen har legat till grund för de DVD-filmer man säljer. Men DVD-

filmerna är heller inte kopior då det egentligen inte finns något DVD-original att göra kopior 

från. Vi anser ju inte att vi köper en kopia av till exempel Arn – Tempelriddaren då vi köper 

DVD-filmen i butiken. Men det är också svårt att säga att vi köpt originalet. Detsamma gäller 

om vi sett filmen på bio. Vi kan inte säga att vi sett originalet, och att alla andra som såg 

filmen samtidigt på andra biografer såg en kopia av den film vi såg. Baudrillard kallar detta 

fenomen av en generation av sanningsmodeller utan ursprung eller verklighet, för 

”hyperrealism”.59 Storey tolkar Baudrillard (1983): 

 

                                                 
59 John Storey. (New York 2006) s 133 
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Hyperrealism, he claims, is the characteristic mode of postmodernity. In the realm of 

the hyperreal, the distinction between simulation and the ‘real’ implodes; the ‘real’ 

and the imaginary continually collapse into each other. The result is that reality and 

simulation are experienced as without difference – operating along a roller-coaster 

continuum. Simulations can often be experienced as more real than the real itself – 

‘even better than the real thing’ (U2).60 

 

Verkligheten och simuleringen upplevs alltså utan något särskilt särskiljande och dessutom 

tycks det fiktiva upplevas som mer verkligt än verkligheten själv. Enligt Storey innebär detta 

inte att människan inte längre kan särskilja på verklighet och fiktion. Det handlar istället om 

att distinktionen mellan de två har kommit att bli mindre och mindre viktig.61 Hur det fiktiva 

kan komma att upplevas som mer verkligt än det verkliga själv kommer jag strax gå närmare 

in på, men först vill jag beskriva hur John Storey också diskuterar kring original och kopior 

samt hur hyperrealism där kan beskrivas. 

 

Det finns exempel på då det medierade, ”icke-originalet”/”kopian” får en egen innebörd och 

betydelse utanför originalet och blir något nytt i sig själv. John Storey beskriver, med 

utgångspunkt från John Fiske, exemplet med arresteringen av O.J. Simpson62 och hur 

begreppet ”hyperrealism” kan fungera. Lokalbefolkningen följde jakten på O.J. Simpson på tv 

och begav sig sedan ner till Simpsons hus för att närvara vid själva uppgörelsen. Många tog 

då med sig sina portabla tv-apparater medvetna om att live-händelsen inte var en ersättning av 

den medierade händelsen utan istället ett komplement till den.63 

 

…’On seeing themselves on their own TVs, they waved to themselves, for postmodern 

people have no problem in being simultaneously and indistinguishably livepeople and 

mediapeople’ (xxii).64 

 

För att återvända till Baudrillards och Storeys resonemang om verklighetens och 

simuleringens sammanblandning samt påståendet att simuleringen ofta kan upplevas som mer 

verklig och äkta än verkligheten själv kan begreppet hyperrealism också kopplas till 

                                                 
60 John Storey. (New York 2006) s 133, delvis innehållande Storeys citering av Baudrillard (1983) 
61 John Storey. (New York 2006) s 135 
62 O.J. Simpson, USA, anklagades i början av 1990-talet för att ha knivmördat sin före detta fru och hennes 
manlige bekant. Fallet fick rekordstort utrymme i media och rättegången har kallats ”Århundradets rättegång”. 
Ca 150 miljoner människor beräknas ha följt rättegångens sista dag på TV då O.J. Simpson mottog den friande 
domen. 
63 John Storey. (New York 2006) s 135 
64 Ett citat från John Storey. (New York 2006) s 135, citerat från John Fiske (1994) 
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Jean-François Lyotards idéer om postmodernitet. Storey beskriver Lyotards tankar om 

postmoderniteten och visshetens kollaps, upplösningen av metanarrativet om 

”sanning/realism”. Företeelser som Gud, vetenskapen, naturen, arbetarklassen etcetera har 

förlorat all sin maktbefogenhet när det gäller förmågan och rättigheten att vara en 

utgångspunkt för autenticitet och sanning. Storey menar med utgångspunkt i Lyotard, att 

dessa företeelser ej längre kan utgöra det bevis som krävs för att fastslå saker och ting. 

Resultatet av detta innebär inte att vi avskärmar oss eller förkastar det ”sanna” och ”äkta”, 

utan istället sker en kollaps av det sanna in i hyperrealismen. Vad som är sant och inte numera 

är en fråga om hur vi presenterar saker och ting, hur vi går tillväga för att ”bevisa” vår 

verklighet. Vi lever idag i en hyperrealism där det äkta och det fiktiva sammanblandats.65 

 

Vad som är sant handlar alltså till stor del om hur vi lyckas bevisa och motivera att just det 

som ”är” sant ska ses som sant. Det fiktiva är en väsentlig del i vår verklighet och ofta 

upplevs det fiktiva med dess representationer som mer sanna än verkligheten i sig. Detta är 

starkt sammanlänkat med representationer och den stora betydelse som meningsskapande har. 

John Storey summerar detta med följande förklaring: ”Representation does not stand at one 

remove from reality, to conceal or distort, it is reality”66 (Representationer befinner sig inte 

vid sidan om verkligheten, för att dölja den eller förvränga den, utan representationer är 

verkligheten i sig själv.) Detta understryker just förhållandet mellan det verkliga och det 

fiktiva. Representationer i fiktiva berättelser, filmer, tv-spel etcetera är inte något som döljer 

eller förvanskar den äkta sanningen. Representationerna är sanningen, det är hur vi tolkar och 

skapar representationerna som avgör vår sanning. Jag anser att Storey fångar diskussionen 

kring representationer och den verklighet de sägs “avspegla” samt diskussionen kring kopior 

och original, fakta och fiktion ytterligare i sitt uttalande: 

 

If there is no real behind the appearance, no beyond or beneath, what can be called 

with validity a representation? For example, given this line of argument, Rambo does 

not represent a type of American thinking on Vietnam, it is a type of American 

thinking on Vietnam.67  

 

John Storey presenterar ytterligare ett exempel från Baudrillard (1983) där detta med 

representationen som vår verklighet och sanning exemplifieras genom Disneyland. 

Baudrillard menar att succén med Disneyland inte handlar om att amerikanerna erbjuds en 

                                                 
65 John Storey. (New York 2006) s 136 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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verklighetsflykt till fantasins värld, utan handlar om att Disneyland tillåter dem en obekräftad 

och koncentrerad upplevelse av det ”riktiga” Amerika. Disneyland finns för att dölja det 

faktum att det i själva verket är det ”äkta” Amerika som presenteras.68 

 

’Disneyland is presented as imaginary in order to make us believe that the rest is 

real, when in fact all of Los Angeles and the America surrounding it are no longer 

real, but of the order of the hyperreal and of simulation. It is no longer a question of 

a false representation of reality (ideology), but of concealing the fact that the real is 

no longer real (25).’69 

 

Fiktionen har blivit ett sätt att bevisa det ”sanna” med det ”fiktiva”. Marita Sturken och Lisa 

Cartwright summerar Baudrillards exempel med Disneyland och hans tankar kring fiktion och 

verklighet med orden: 

 

It could also be argued that Disneyland’s depiction of Main Street USA simulates a 

middle American street so convincingly that visitors may take their image of 

mainstreet America from Disneyland rather than from an actual small town.70 

 

Fiktiva element och representationer får oss alltså att tro att det finns ett ursprung, en naturlig 

äkthet och en ursprunglig äkta sanning, men i själva verket är representationerna lika mycket 

en del av verkligheten som det vi så desperat försöker ”avspegla”. Representationerna och hur 

vi hanterar dem (tolkar, skapar mening, värderar etcetera) skapar vår verklighet och våra 

”sanningar”. Därmed får fiktionen en mycket stor del i vår verklighet och i det vi förmedlas i 

berättelserna om Arn, det sätt som saker skrivs om, talas om, skildras, värderas och sorteras i 

böckerna/filmerna och tolkas av oss läsare/tittare skapar vår verklighet. 

 

1.5.3 Eviga frågor, framstegstankar och ”promised l ands” 

Meningsskapandet och därmed våra normer, värderingar, föreställningar och idéer är sociala 

och kulturella konstruktioner som varierar med tid och rum. Beroende på vilken tid vi lever i, 

i vilket sammanhang vi möter och skapar mening, vilka erfarenheter och kunskaper vi har, 

vilka minnen vi har etcetera påverkas den meningsskapande processen och vad vi finner 

värdefullt, oviktigt, sant eller falskt förändras med den omgivande kontexten. Denna 

meningsskapande process är inte heller linjär utan fungerar precis som ett kretslopp där vi 

                                                 
68 John Storey. (New York 2006) s 135 
69 Del av citat i John Storey. (New York 2006) s 136, citerat av Storey från Baudrillard (1983) s 25 
70 Marita Sturken & Lisa Cartwright. (Oxford 2001) s 253 
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som dels individer, men också som kulturell och/eller social grupp påverkar samhället och vår 

kultur samt att samhället och kulturen i sin tur påverkar oss som individer och grupper. 

 

Det verkar dock som om flera teoretiker tycks dela uppfattningen att det oavsett tid, plats eller 

kultur finns ett antal grundläggande frågor som texter, symboler, tecken, – representationerna – 

innehåller spår av på ett eller annat sätt. Dessa grundläggande eller eviga frågor tycks röra vår 

uppfattning om vår verklighet, handla om vilken plats vi har i världen, vad det innebär att vara 

människa och vad vår uppgift är, vad vi bör sträva efter för att nå ”målet” (vad målet är finns 

inte definierat, men förändras kanske med kontexten), vad som är värdefullt, viktigt och sant. 

Representationerna talar om vad som är viktigt, värdefullt och sant i vår kultur och därmed 

också vad som är oviktigt, värdelöst och falskt. Detta ger ett budskap om vad vi bör eftersträva 

i vår roll som människa, individ, social eller kulturell grupp samt vilken vår plats blir i världen, 

samhället och kulturen beroende på attribut, kunskaper, utseende, etniskt tillhörighet, klass, 

ålder, positivt eller negativt kapital etcetera. Dessa underliggande budskap förmedlas i hur vi 

talar om saker, hur vi klär oss, vilka ansiktsuttryck vi använder, vad som presenteras som 

viktigt, vilka tv-program som sänds, vilka böcker som ges ut, vad vi möter för värderingar och 

gemensamt kommer överens om och så vidare. Detsamma gäller självklart om vissa 

värderingar inte finns representerade. Det talar om vad vi inte ska befatta oss med, inte bry oss 

om eller inte värdera positivt. Alla dessa underliggande budskap återfinns också inom 

populärkulturella verk då även dessa är fyllda med representationer av vårt samhälle, våra 

värderingar, normer och föreställningar. 

 

Roger C. Aden (med akademiskt fokus inom kommunikation, språk och kultur), diskuterar i 

sin bok Popular Stories and Promised Lands kring hur normer och värderingar skapas och 

hur populärkulturen verkar. Aden lyfter fram tre koncept vilka fungerar som drivkrafter i hans 

bok. Det första är de ”regler”, de oskrivna normer, beteenden och förväntningar som en kultur 

anser vara ”normala”, förnuftiga och logiska. Jag har i tidigare teorikapitel redogjort för bland 

annat Stuart Halls tankar kring hur mening skapar normer och värderingar, vilket kan liknas 

med Adens ståndpunkt att där finns just dessa oskrivna ”regler” som anses normala och 

logiska i varje samhälle, grupp eller kultur. Den andra drivkraften som Aden lyfter fram är hur 

vi för att begripliggöra världen omkring oss och överbrygga de till synes osynliga gränserna 

mellan vår kulturs ”lagar” förlitar oss på berättelser kryddade med fantasier och fiktiva 

element. Dessa berättelser kan jämföras med de eviga frågor jag beskrivit ovan. Aden menar 

att dessa stora berättelser innehåller ett samhälles och en kulturs mest betydande idéer och 

värden. I de flesta av västvärldens kulturer återspeglar dessa berättelser en önskan om 
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utveckling, framåtsträvande, en linjär rörelse från nuet till en lovande framtid. Och det är just 

denna längtan framåt som ligger till grund för Adens tredje drivkraft. Aden beskriver hur 

denna längtan från en nuvarande plats till en bättre mer lovande plats tyder på att vi 

människor har ett behov av att hitta platser av betydelse, platser som har en djupare mening 

för oss. Det är dessa platser, dessa platser med den största betydelsen, de platser som 

representerar det som vi definierar som det bästa av alla möjliga världar, som Aden kallar för 

”promised lands”.71 Detta kan tolkas som att vi människor i den kultur där framsteg och 

utveckling är en ledande berättelse, ständigt har en strävan efter det bästa. Vad som är det 

bästa kan också utläsas i berättelserna, i normerna och i populärkulturen. Människans ständiga 

strävan efter framtiden, efter att hitta svaret på vem är jag, vad det innebär att vara människa 

och vilken plats jag har i verkligheten, vilken den ”sanna” verkligheten” är, vad meningen 

med ”allt” är, skapar önskningar och behov samt en strävan efter att fylla behovet med de 

berättelser, normer, värderingar, representationer och meningar som passar in på de 

”promised lands” som varje individ bär inom sig. Populärkulturen som förmedlar värderingar, 

normer, berättelser, meningar, representationer och idéer får då en stor betydelse i strävan 

efter ”promised lands”. 

 

Aden ger ett exempel på hur ”promised lands” kan fungera. Han beskriver hur ekonomen 

Robert Samuelson (1995) talar om hur historierna och berättelserna, myterna om den 

amerikanska drömmen har en sådan kraft att många amerikaner har kommit att förvänta sig 

historiens lyckliga slut i sina egna liv. Tron på den förutbestämda storheten hos landet och 

nationens folk och att hårt arbete leder till framgång, lycka och rikedom precis som det 

berättas om i historierna om de ursprungliga bosättarna och immigranterna, skapar ett sådant 

starkt ”promised land” att man förväntar sig detsamma i sitt egna liv. Det är dessa drömmar, 

förväntningar och starka tro på platser med efterlängtade lyckliga slut som Aden kallar för 

”promised lands”. ”Promised lands” är platser där drömmar om framsteg och framgång blir 

sanna.72 

 

Dessa ”promised lands” skildrar alltså ett samhälles eller kulturs viktigaste idéer och 

värderingar och kan ses som målet för att uppfylla svaren på de eviga frågorna, de stora 

berättelserna. Detta innebär att ”promised lands” inte behöver vara enbart en fysisk plats. Det 

kan mer liknas vid ett tillstånd, en bild, en föreställning etcetera om en hoppfull framtid. Då 

denna uppsats fokuserar på att i berättelserna om Arn studera bland annat vad som gestaltas 
                                                 
71 Roger C. Aden. Popular Stories and Promised Lands Fan Cultures and Symbolic Pilgrimages, (Tuscaloosa 
1999)  s 3 
72 Ibid. 
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som positivt kapital, och därmed också vad som värderas högt och ses som positivt, 

eftersträvansvärt och framgångsrikt, är det också just vägen till dessa ”promised lands” som 

analysresultatet kommer att peka på. 

 

Aden menar att de flesta av västvärldens kulturer har berättelser där de mest betydande 

värdena och idéerna handlar om en önskan om utveckling, framåtsträvande, en linjär rörelse 

från nuet till en lovande framtid. Dessa stora förhoppningar om framsteg och framgång kan 

kopplas till den så kallade framstegstanken. Framstegstanken har sina rötter i 1700-talets och 

det ”moderna projektets” idéer om att människan genom förnuft, vetenskap och upplysning 

ska kunna förbättra sitt läge och gå en ljusare framtid till mötes.73 

 

Även Per Olof Berg diskuterar just detta med drömmar, förväntningar och förhoppningar. 

Hans resonemang om skapade förväntningar på en ännu inte uppfylld dröm kan kopplas 

samman med både framstegstanken och Adens idéer om ”promised lands”. Berg menar att en 

dröm om något ofta är en utopiskapelse där anatomin i denna utopi är just förväntningarna på 

framtiden. Förväntningarna fungerar både som struktur och som drivkraft.74 

 

Syftet med denna uppsats är ju att genom berättelserna om Arn studera vilka representationer, 

föreställningar, budskap och normer som gestaltas och förmedlas till oss och därigenom 

påverkar vår uppfattning om vår verklighet, vår plats i världen och vår uppfattning om vad 

som är värdefullt, viktigt och sant. De teoretiska tankar, idéer och utgångspunkter beskrivna 

och diskuterade i detta teoriavsnitt ligger till grund för den kommande analysen där de 

föredragna läsningarna, budskapen och representationerna kring makt, livsmål och positivt 

kapital kommer att analyseras och studeras. Dessa teman är alla teman som på ett eller annat 

sätt berör och kan kopplas samman med representationer, normer och värderingar som styr 

vår uppfattning om vårt samhälle, vår plats i samhället och våra värderingsreferenser och 

drömmar om ”promised lands”. 

 

Detta teoriavsnitt har alltså behandlat och lyft fram de teoretiska ramar och tankar som är av 

betydelse för denna uppsats. Jag har beskrivit och redogjort för hur allt vi möter, läser, hör, 

upplever handlar om mening och representationer. Vi får saker förmedlade till oss hela tiden, 

                                                 
73 Svante Nordin. Från tradition till  apokalyps: Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa, 
(Stockholm/Lund/Stehag 1989) s 13 
74 Per Olof Berg. ”Evenemang som storskalig magi”, Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad 
Regionbyggare i evenemangsbranschen, Per Olof Berg; Anders Linde-Laursen & Orvar Löfgren (red), (Lund 
2002) s 51 
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både via ”seriösa” nyhetskanaler och ”fiktiv” skönlitteratur, och agerar utifrån dessa budskap. 

Till och med det som vid en första anblick kan tyckas seriöst och objektivt, och också 

framställer sig själv som objektivt, är ju exempelvis nyheterna och det vi ser på nyheterna får 

oss att tycka si eller så om vissa saker. Även så ”seriösa” medietexter är vinklade utifrån vår 

kultur och det budskap, den mening, som just nu har mest makt och anses som mest ”sann”. 

Men det är inte bara det vi ser på nyheterna, det som är meningen att vara ”sant” som vi 

agerar utifrån och skapar mening av. Även fiktiva och påhittade, ”obevisade” saker förmedlas 

till oss via film, tv, böcker och andra medier. Vi har uppfattningar och åsikter om Gud, 

helvetet, änglar, tomtar och troll. Vi kan föreställa oss dem, vi har åsikter om dem och känslor 

av olika slag för dem. Trots att ingen ”vetenskapligt” kan bevisa att Gud eller helvete finns 

har de flesta av oss ändå en uppfattning om det, en åsikt om det och känner olika saker inför 

det. Vi kan exempelvis placera Gud som sträng men god och helvetet som något dåligt och 

negativt. Det är nog inte många av oss som faktiskt sett en ängel, men vi vet alla precis hur 

änglar ser ut med sina vingar på ryggen. Vi vet också vad kärlek är och har förmodligen en 

massa tankar, föreställningar, idéer och åsikter om vad som är sann kärlek, rätt kärlek, bra 

kärlek, dålig kärlek, äcklig kärlek, passionerad kärlek, syskonkärlek, kärleken mellan 

föräldrar och barn och så vidare. Vi vet vad som anses rätt, normativt och ”normalt”. Ändå 

kan vi fysiskt inte se ”Kärleken”. Detsamma gäller helt fiktiva saker i böcker och filmer. Vi 

har en uppfattning om Musse Pigg, Pippi Långstrump, Kulla-Gulla, Wallander, Nangijala, 

Middle Earth, drakar, alver, medeltiden och Arn. Vi har känslor, uppfattningar, åsikter, 

tankar, förhållningssätt etcetera kring alla dessa fiktiva personer, figurer och platser. Och 

dessa fiktiva fenomen bidrar också med minnen, värderingar och uppfattningar, vilka vi sedan 

använder och bygger vår uppfattning av verkligheten och vår plats i denna verklighet på. Vi 

vet att sådana meningar och representationer är av betydelse och påverkar vårt agerande och 

tänkande i den verkliga världen, att både nyheter och fiktiva berättelser påverkar. Vad vi 

möter i populärkulturella böcker, filmer, låtar, tavlor, reklambilder, hemsidor på Internet och 

så vidare ger ringar på vattnet, det påverkar oss och ger effekter i vårt sociala och kulturella 

liv, det skapar normer och värderingar i vårt samhälle och styr hur vi agerar och handlar i 

särskilda frågor och situationer. Texterna förmedlar något till oss. Både synligt och 

dolt/undermedvetet finns det i texten, berättelsen och orden budskap och mening. Även om 

det till stor del är en fiktiv historia som berättas för oss i till exempel böckerna och filmerna 

om Arn presenterar de ändå samtidigt åsikter, normer, värden och mening för oss. Texterna 

innehåller representationer av vår verklighet. Och det är därför jag i detta teoriavsnitt har 

presenterat alla dessa teoretiska tankar och idéer av bland annat Stuart Hall, John Storey, 

Alison Landsberg, Arthur Asa Berger, Marita Sturken, Lisa Cartwright, Roger C. Aden med 
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flera. Därför, att dessa tankar även gäller för populärkulturen och fiktionen och därför att det 

har betydelse och mening vilka representationer som populärkulturen och fiktionen meddelar 

oss. Exakt vilka representationer vi kan återfinna i berättelserna om Arn är det nu dags att gå 

närmare in på. Därför följer nu en kort resumé av respektive bok och film för att därefter leda 

vidare in i denna uppsats resultat- och analysavsnitt. 
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2. Resumé över berättelserna om Arn 

2.1 De tre böckerna om Arn 

2.1.1 Första boken i trilogin: Vägen till Jerusalem  

Den första delen i romantrilogin om den svenska korsriddaren Arn Magnusson utkom 1998. 

Boken utspelar sig i mitten av 1100-talet och Sverige befinner sig i den tid då kristendomens 

roll i samhället blev allt viktigare. Boken skildrar pojken Arns födelse och uppväxt, hur han 

skänks till ett kloster av sina föräldrar då de i en svår stund lovat att ge pojken till Gud om han 

bara fick överleva. Arn hamnar således på ett kloster där han växer upp tillsammans med 

munkarna och får både en andlig och en världslig bildning. På klostret finns en munk som 

tidigare tjänstgjort som korsriddare i det heliga kriget mot araber och muslimer. Denne munk 

lär Arn att hantera vapen, tränar honom i krigets konst och berättar för honom om länderna 

och människorna i det Heliga Landet. Så småningom får Arn ge sig ut utanför klostrets murar 

och återvända hem till föräldragården. Munkarna vet inte vad Guds mening med Arn är och 

hoppas att det ska visa sig om Arn får upptäcka mer av världen. Då Arn levt i stort sett hela 

sitt liv i kloster har han mycket liten kännedom om världen utanför klostrets väggar. Han 

förstår inte alls människorna och deras okristliga seder. Väl ute i samhället begår Arn flera 

synder, han dödar en man och har sex före äktenskapet både med sin trolovade och 

dessförinnan med hennes syster. Både mordet och samlaget med systern blir Arn förlåten för, 

men på grund av intriger och rivalisering döms Arn och hans trolovade Cecilia till tjugo års 

botgöring för sina handlingar. Cecilia döms att botgöra i klostret Gudhem och Arn i samma 

kloster där han växt upp, Varnhem. Man får också veta att Cecilias och Arns sexuella möte 

resulterat i att Cecilia blivit gravid. Historien fortsätter och boken avslutas med att Arn måste 

bege sig till det Heliga Landet på korståg som tempelriddare för att på så sätt tjäna Gud och 

gottgöra sin synd. 

 

2.1.2 Andra boken i trilogin: Tempelriddaren 

Den andra boken i romantrilogin gavs ut 1999 och när boken startar har Arn befunnit sig i det 

Heliga Landet i flera år. Han är en van krigare och borgherre över en av det Heliga Landets 

städer. Arn talar inte bara folkspråk och latin utan också franska och arabiska och ser med 

betydligt vänare blickar på araber och muslimer än vad många av hans mer krigslystna 

kamrater gör. Arn träffar till och med muslimernas ledare Saladin, de kristnas värsta fiende, 

under vänskapliga former och samtal. Medan Arn befinner sig i det Heliga Landet för 
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botgöring befinner sig Cecilia fortfarande i kloster där hon och hennes två nära vänner plågas 

svårt av den styrande nunnan Rikissa. Cecilia föder sitt och Arns barn, en son, som hämtas av 

Arns farbror Brosa. I Sverige pågår samtidigt blodiga strider mellan olika ätter där alla vill ha 

så stor del av makten som möjligt. Så småningom avlider Rikissa och när de tjugo årens 

botgöring har gått är Cecilia fri, men då ingen Arn ännu synts till eller hörts av väntar Cecilia 

på honom i ett nytt kloster där hon sitter som ekonomiskt ansvarig. Hennes bästa väninna blir 

kungens fru och så småningom får Cecilia även träffa hennes och Arns son som tagits omhand 

av släktingar under Cecilias tid i kloster. Arn å sin sida har blivit tillfångatagen och svårt sårad 

efter en av de värsta striderna någonsin i del Heliga Landet. Eftersom hans botgöringstid är 

över vill han inget hellre än att återvända hem till Cecilia. Då han tillfångatagits av Saladin, 

vilken han tidigare behandlat väl, släpps Arn med stora gåvor, för att resa hem till Sverige igen. 

 

2.1.3 Tredje boken i trilogin: Riket vid vägens slu t 

År 2000 gavs den tredje boken i romantrilogin ut. Den tredje boken inleds med att Arn, rik 

och med flera följeslagare med diverse nyttiga kunskaper inom läkekonst, byggnationskonst 

och vapenkonst, anländer till Sverige igen. Arn och Cecilia återser varandra och med Arns 

nya kunskaper och de invandrare han tagit med sig hem bygger de upp en krigsskola som ska 

hjälpa Arns ätt att vinna makten om kronan. Med krigstekniker från det Heliga Landet och de 

rikedomsfyllda skattkistor Arn fått med sig hem som gåva från Saladin bygger Arn gårdar och 

befästningar samt lär upp folkungarna till det blivande Sveriges mäktigaste krigare som bara 

genom sin storlek och sitt rykte är tänkta att skapa fred i riket. Arn och Cecilia får efter 

mycket om och men äntligen varandra och skaffar så småningom, förutom sonen Magnus de 

fick för tjugo år sedan, en dotter som de namnger Alde. För en del av pengarna Arn tagit med 

sig hem bygger han en kyrka som han tillägnar ”den Heliga Graven” i Jerusalem. Boken 

handlar också om maktkamper och ättestrider. Då kung Knut dör rubbas maktbalansen och då 

Arn ännu inte hunnit bygga sin armé tillräckligt stor för att besegra motståndarna från 

Sverkersätten som lierat sig med dansken, sluter man ett avtal med sverkrarna om att deras 

kungakandidat Sverker får inta tronen om Knuts son Erik får bli tronföljare efter Sverkers 

död. Sverkrarna sviker dock avtalet och Arn och hans folkungar driver Sverker på flykt till 

Danmark. Erik blir kung, men det dröjer inte länge förrän Sverker återvänder med en stor 

dansk här för att ta tillbaka kungakronan. Arn och hans folkungahär som är överlägsna i sin 

militära makt besegrar Sverker, men låter honom leva och han flyr åter till Danmark. 

Ytterligare en gång återvänder Sverker, men också denna gång besegras han av Arn och 

folkungahären som använder sig av den stridstaktik Arn lärt sig i det Heliga Landet. I det 
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slutliga slaget dödas Arns son Magnus och Arn själv blir dödligt sårad och avlider senare. 

Arns barnbarn och Magnus son, Birger, tar avsked vid Arns dödsbädd och får i uppgift av Arn 

att bygga ett nytt kungasäte till det nya riket i en ny stad i Svealand och för att bevara freden 

behöver folkungarna svearnas stöd och därför ska Birger kalla det nya riket för ”Svea rige” 

om så behövs. Arns uppväxt hos munkar i bland annat kloster i Danmark har gett honom en 

dialekt som gör att ”Svea rige” i Birgers ögon låter som Sverige. Birger får Arns 

tempelriddarsvärd och boken knyter därmed samman kärleksbudskapet mellan Arn och 

Cecilia, nationsbyggandet av Sverige och kampen om makt och utveckling. 

 

2.2 De två filmerna om Arn 

2.2.1 Första filmen: Arn – Tempelriddaren 

Den första filmen om Arn kom 2007 och baseras på dels den första boken om Arn och dels en 

del av den andra boken. Filmen handlar om hur Arn växer upp som liten pojke i Västra 

Götaland samt hur han skänks till klostret Varnhem och där uppfostras i teoretiska ämnen som 

språk och bibelkunskap, läsning och skrivning samt praktiska kunskaper som svärdsfäktning 

och pilbågsskytte. Han får lära sig rida och växer så småningom upp till en ung man. Arn får 

då lämna klostret för att bege sig hem igen och med sig får han Broder Guilberts, en av 

munkarna som tidigare varit tempelriddare, tempelriddarsvärd. Väl hemma träffar Arn Cecilia 

och de förälskar sig i varandra. Arn deltar i samhällets skeenden, i ätternas stridigheter och 

kamp om makten. Arns kärlek till Cecilia är besvarad och när Arn får veta att han inte kan få 

Cecilia på grund av att hennes far står i skuld till Arns och folkungarnas ättefiende 

Sverkersätten, hjälper han sin vän Knut att mörda kungen för att Knut ska bli kung istället. 

Knut har nämligen lovat Arn att om han hjälper Knut ska Knut ge Arn och Cecilia sitt stöd till 

giftermål när Knut blir kung. Filmen skildrar vidare hur Arn och Cecilias kärleksförhållande 

avslöjas genom att Cecilias syster skvallrar till moder Rikissa om det hon fått reda på av 

Cecilia. Därmed döms Arn och Cecilia till tjugo års botgöringstid i Varnhems och Gudhems 

kloster. Arn svär att han ska hämta Cecilia då deras botgöringstid är över och Cecilia svär att 

hon ska vänta troget på Arn. Därefter får man i filmen följa hur Arn skickas till det Heliga 

Landet som tempelriddare för att på så sätt avtjäna sitt straff i Guds armé. Cecilia blir kvar i 

Gudhem under moder Rikissas våld. Filmen skildrar därefter Arns tid i det Heliga Landet och 

Cecilias tid i Gudhems kloster. Man får följa hur Arn möter Saladin, tempelriddarnas och 

kristendomens största fiende, att Arn lärt sig saracenernas språk, att han är aktad och 

beundrad som tempelriddare, krigare och person. Man får se hur Arn leder tempelriddarna till 
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stor seger mot Saladin och hans muslimska och saracenska armé. Om Cecilia får man veta att 

hon bakom klostrets murar föder hennes och Arns barn, men att barnet tas ifrån henne direkt 

vid födseln av Rikissa som inte talar om vad som sker med barnet. En dag kommer Knuts 

trolovade, Cecilia Blanka, till klostret. Hon har placerats där av Knut som krigar för att bli 

kung. Blanka har också blivit tillsagd att se till Cecilia och de två blir goda vänner. Av Blanka 

får Cecilia veta att hennes och Arns barn lever, att Arns farbror Birger Brosa tagit hand om 

barnet och att han heter Magnus. Filmen berättar hur Knut sedan blir kung och hämtar ut 

Blanka från klostret igen. Cecilia blir ensam kvar men får i slutet av filmen veta att Arn lever, 

att han just vunnit ett stort slag över muslimerna och Saladin och hon ber att Heliga Guds 

Moder ska hjälpa Arn hem igen. 

 

2.2.2 Andra filmen: Arn II – Riket vid vägens slut 

Den andra filmen om Arn kom 2008 och baseras på fortsättningen av den andra boken samt 

den tredje boken i trilogin om Arn. Händelserna startar i Sverige där krigen mellan de tre 

ätterna, Folkungaätten, Eriksätten och Sverkersätten fortfarande rasar. Cecilia befinner sig 

fortfarande i klostret Gudhem och Arn är fortfarande tempelriddare i det Heliga Landet. Deras 

botgöringstid är snart över. Cecilia utsätts för påtryckningar om giftermål för att stärka 

folkungarnas makt, men protesterar och står fast vid sitt beslut om att vänta på Arn. I det 

Heliga Landet har Arn avancerat i rang och är nu borgherre i Gaza. Där träffar han Harald, en 

ny sergeant som anlänt från Norge och som visar sig vara allierade med folkungarna och kung 

Knut. Arn får av Harald veta att Arns far Magnus har dött och att Knut är kung i riket sedan 

flera år tillbaka. Man får veta att Arn längtar hem. Hemma i Västra Götaland dör moder 

Rikissa och Cecilia blir erbjuden hennes plats som abbedissa. Cecilia som står fast vid sitt ord 

att vänta på Arn, tackar nej till erbjudandet och beger sig till kung Knut och drottning Blanka 

då botgöringstiden nått sitt slut. Även i det Heliga Landet är det dags för Arn att bege sig 

hemåt, men den nya Stormästaren har ett horn i sidan till Arn och vägrar honom hemresa. 

Istället tvingas Arn delta i en stor strid mellan kristna och muslimer, en strid där både Arn och 

flera av hans tempelriddarvänner anser stridsplanen idiotisk och att ett nederlag är att vänta. 

Saladin och hans armé vinner överlägset, nästan varenda tempelriddare dör och Arn tror att 

också hans sista stund är kommen. Han vaknar dock upp i Saladins palats i Damaskus där han 

vårdats för sina skador. Hemma i Sverige har Cecilia träffat sin son Magnus för första gången 

och de får av en besökande dansk veta att alla tempelriddare dött i ett stort slag mot Saladin 

och hans saracenska armé. Cecilia beslutar sig för att ändå bli abbedissa i Gudhems kloster nu 

när hon fått reda på att Arn är död. Arn, som är på väg hem från det Heliga Landet med guld, 
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hästar och män med många nya kunskaper hinner precis ifatt henne innan hon passerar genom 

klostrets murar och de återförenas till sist. Efter giftermål slår de sig ner på Forsvik där Arn 

skapar en krigarskola där han lär ut de kunskaper han lärt sig i det Heliga Landet. Därefter 

hoppar filmen sex år framåt i tiden då Arns och Cecilias dotter Alde fötts och nu tränas i 

pilbågsskytte. Stämningen i riket är inte längre lika fridfull och sverkrarna har allierat sig med 

danskarna och tar nu makten ifrån folkungarna och erikarna. Det blir åter krig i landet och 

Arn beger sig med sina män, tränade i nya stridtekniker och strategier, ut på slagfältet där de 

besegrar danskarna och sverkrarna och kan återbörda kronan till sina allierade, erikarna, och 

göra Knuts son Erik till kung. Arn skadas dock så allvarligt i slaget att han avlider i Cecilias 

armar och filmen avslutas med Arns begravning där man får veta att Arns önskan om fred till 

sist uppfylldes av hans sonson Birger som enade riket under namnet Sverige. 
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3. Resultat och analys 

I det teoretiska avsnittet har jag beskrivit hur grunden för denna uppsats vilar på den 

meningsskapande processen och populärkulturens och fiktionens del i vårt meningsskapande. 

Värderingar, normer, idéer, föreställningar etcetera skapas i vårt samspel med andra, med 

samhället, vår kultur, andras kultur, rådande normer och värderingar, våra erfarenheter och 

kunskaper samt den rådande kontexten. Vad som är betydelsefullt eller oviktigt, sant eller 

falskt, värdefullt och rätt eller värdelöst och fel är ett ständigt kretslopp och en ständig, 

pågående och föränderlig process baserad på sociala konstruktioner. I skapandet av mening 

spelar inte bara ren ”fakta” roll utan också fiktiva historier och berättelser är fyllda med 

budskap, mening, normer, idéer och föreställningar som vi infogar i det minnesarkiv vi har, 

vilket sedan ligger till grund för hur vi agerar, värderar, handlar och tycker om saker och ting i 

vår verklighet. Böckerna och filmerna om Arn, vilka utgör det empiriska 

undersökningsmaterialet i denna uppsats kommer nu i följande resultat- och analysavsnitt att 

studeras utifrån dessa teoretiska perspektiv och enligt den avgränsning och riktning som 

frågeställningarna anger. Resultat- och analysavsnittet är uppdelat i två huvudavdelningar 

med utgångspunkt i de två frågeställningarna. Därefter avslutas analysen med en summerande 

del där vidare funderande kring frågor som rör uppsatsen, dess ämne, syfte och 

frågeställningar på ett mer allmänt plan lyfts upp till diskussion. 

 

Trots att grundberättelsen om Arn utspelar sig under medeltiden för flera hundra år sedan 

möts vi som läsare/tittare ändå av flertalet budskap. Då vi formas och lär oss värdera saker 

utifrån hur vi talar om dem, vilka berättelser och bilder som skapas kring dem, vilka känslor 

vi associerar med dem, hur vi klassificerar och kategoriserar dem samt vilka värden som 

placeras på dem, innebär detta att berättelserna om Arn, trots sin stora del fiktion, ändå 

förmedlar hur vi bör tycka, tänka och agera nu, idag, i denna kontext. Vi infogar de budskap, 

värderingar och uppmaningar vi möter i böckerna och filmerna i vårt protesminnesarkiv och 

använder sedan dessa minnen i vår kontakt med verkligheten. Det är nu dags att se vad 

berättelserna om Arn möter oss läsare/tittare med för budskap genom de underliggande 

representationerna, med sina föreställningar, budskap, värderingar och idéer, kring dels makt 

och dels livsmål och positivt kapital och vi börjar med den första frågeställningen om vilka 

representationer, föreställningar, budskap och normer kring makt som berättelserna förmedlar. 
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3.1 Makt 

Berättelserna om Arn behandlar i flera plan ämnet makt. Då de flesta relationer i vårt 

samhälle på ett eller annat sätt kan kopplas samman med makt och maktstrukturer återfinns 

också makttemat i flera områden och teman i berättelserna. Dels går det att finna 

maktstrukturer i de klassfrågor och klasskillnader som presenteras i texterna, dels återfinns 

maktstrukturer i förhållandet mellan olika etniciteter, ättegrupperingar, kön, åldrar och 

utbildningsnivåer. 

 

Tydligast är kanske de maktstrukturer som finns närvarande redan i det första meningslagret, 

de maktstrukturer som berättelserna i klartext behandlar. Kampen mellan ätterna ute i 

samhället och de interna konflikterna mellan kvinnorna av olika ätt inne i klostret samt de 

kristnas kamp mot muslimerna och saracenerna är exempel på dessa i klartext beskrivna 

maktstrukturer. Djupare ner i analyslagret kan man också urskilja betydligt fler 

maktförhållanden och representationer kring makt, representationer som i enlighet med Alison 

Landsbergs tankar infogar sig i vårt protesminnesarkiv och där blir en del av våra minnen och 

erfarenheter, vilka vi sedan använder oss av för att agera, tycka och tänka om vår verklighet. 

Då dessa mer ”diffusa”, eller snarare normaliserade och ej aktivt i klartext beskrivna, 

representationer kring makt och maktstrukturer når oss på ett kanske mer omedvetet plan, kan 

fiktionen och populärkulturen antas få en större genomslagskraft och effekt än vi kanske är 

medvetna om. 

 

Även om berättelserna om Arn utspelar sig förr i tiden deltar texterna ändå i ett samtal med 

oss läsare/tittare där normer och värderingar skapas, omformas och förnyas. Att 

Arnberättelsen utspelar sig förr i tiden skulle också kunna innebära en starkare förankring i 

vårt medvetande på så sätt att vi får en bild av att ”så här var det förr, så här har det ”alltid” 

varit och därför bör det vara så nu också, det är ju inget konstigt med det”. Klasskillnader, 

könsskillnader, ett ”vi-dem-tänkande” kring den Andre och människor med annan kultur, 

etnisk bakgrund eller religionstillhörighet framställs i texterna som normativa, normala och 

kan för oss te sig som något man omedvetet inte ifrågasätter som den sociala konstruktion det 

faktiskt är. 

 

I berättelserna om Arn handlar de flesta strukturer, värderingar och normer som på ett eller 

annat sätt kan kopplas samman med makt och maktstrukturer av olika slag ofta om vem som 

anses mer värd än någon annan, vilka som har mest att säga till om, vilka som styr vad som är 

viktigt och värdefullt, vilka som förtrycker andra, vilka som lyssnas till och ges plats och så 
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vidare. Det finns flera exempel i berättelserna som specifikt eller extra tydligt visar på och 

gestaltar maktförhållanden för läsaren/tittaren. Exempelvis talar de vita, rika ”ägarna” åt sina 

trälar, sina ”egendomar”, pengar ger status och makt, förmågan att passa in, tala det normativa 

språket, kunna de normgivande sederna och inneha andra symboliska kapital som ses som 

värdefulla (exempelvis styrka hos en man och skönhet hos en kvinna) ger också mer makt. De 

som inte passar in eller inte besitter de egenskaper som anses kvalitativa inom samhället eller 

gruppen tilldelas mindre utrymme och därmed mindre makt. I de kommande kapitlen under 

detta maktavsnitt kommer jag nu närmare studera de olika sätt som böckerna och filmerna 

hanterar, representerar och förmedlar makt, värderingar och maktstrukturer på. Vilka 

representationer, föreställningar, budskap, och normer kring makt förmedlar berättelserna om 

Arn? 

 

3.1.1 Söka stöd för makten 

Det framstår i filmerna som mycket viktigt och väsentligt att ha makt och nå makt. De flesta 

delar som behandlar makt gör det mycket tydligt för tittaren att makten är eftersträvansvärd 

och ger fördelar till den som besitter den. Texten skildrar ofta maktkamper och visar ofta att 

det då gäller att inte stå ensam. Om jag vill ha makt och har stöd från mina egna måste jag 

också skaffa godkännande/stöd från en tredje part, en part som min motståndare också gärna 

vill ha på sin sida. Jag måste få understöd av en tredje part med symbolisk makt om jag har 

”fysisk”/militär makt och tvärtom om jag har symbolisk makt. Båda delar verkar krävas för att 

det ska bli stabila makter. Ingen tycks i längden kunna behålla makt eller ledarskap utan stöd 

eller allierade. (Se figur 1 för illustration.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp A 
 
Ex Folkungar 
Ex Tempelriddare 
Ex ...............  

(ex) Gud 

Vem har rätten på sin sida? 

Grupp B 
 
Ex Sverkrar 
Ex Saracener/muslimer 
Ex ............... 

= 
Symbol för rättfärdig 

makt 
= 

Rätten till makten 
Figur 1 
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Exempel på vikten av att söka stöd i sin makt hos andra återfinns i flera skeenden i filmerna. I 

den första filmen om Arn ska den regerande kungen signa den kyrka han byggt i trakten kring 

Arnäs. Kungen måste stärka sin makt kring den egna ätten genom att få dem att delta i 

signandet av kyrkan, men också söka stöd och stärka makten med hjälp av Gud i och med 

byggandet av en kyrka. Kungens son Knut diskuterar tillsammans med Arn (som vi den här 

tidpunkten är en liten pojke) om makt och Arn frågar Knut om Knut också kommer bli kung 

när han blir stor. Knut menar att hans far sagt det och att det redan är förutbestämt av Gud. Då 

folkungarna beslutat sig för att stödja kungens makt och kyrkbygge som skett på 

motståndaren sverkrarnas mark är det dags för signandet av kyrkan. Då signandet av kyrkan 

just ska ta vid anländer sverkrarna med sin kungakandidat och skjuter ner flera av kungens 

män. Kungen utbrister då att ”hur vågar ni framför Guds hus”. Den sverkerska 

kungakandidaten skjuter då ner kungen själv och meddelar att det nu är han som är kung. Han 

har till och med besegrat den gamla kungen på Guds mark så Gud står nog snarare på 

sverkrarnas sida än på folkungarnas tycks filmen här visa. Att den gamle kungen hade stöd 

från Folkungaätten räckte inte för ett stabilt maktinnehav. Det krävdes också maktstöd från 

tredje part, i detta fall med en signad kyrka, men innan stödet hunnit fastställas tog 

motståndarna över. 

 

Ett annat exempel från filmen återfinns då Rikissa under ett ovälkommet kungabesök bestämt 

meddelar att hon är abbedissa på klostret och dessutom står under biskopens beskydd och 

därmed har makt och rätt att besluta och bestämma på klostrets områden. Kung Knut (som här 

är på Folkungaättens sida och inte Sverkersättens som moder Rikissa tillhör) meddelar att den 

sverkerska biskop Bengt försvunnit utomlands då Knut segrat. Rikissa som kvinna och 

undersåte till kungamakten har ingen direkt egen makt gentemot kungen, men som Guds 

tjänare och ledare över Guds ord i sitt kloster samt med den manlige biskopens, som anses 

ännu närmre Gud (som presenteras som viktig bundsförvant denna tid), stöd har hon potentiell 

makt. Då biskopen bytts ut mot en folkungavänlig biskop har både Gudsmakten och 

biskopsmakten förflyttat sitt stöd från Rikissa till Knut istället och Rikissa måste visa 

underkastelse. Även vid ett senare tillfälle då Blanka ska bege sig iväg från klostret med sin 

blivande man kung Knut visas prov på maktstöd, statusbildande och rang. Blanka går från att 

vara underställd Rikissa till att plötsligt stå över henne i makt. Blanka varnar Rikissa för att 

skada Cecilia och om så sker kommer det stå Rikissa dyrt. Då Blanka frågar om Rikissa 

förstått får hon först inget svar. Kung Knut träder då in och säger åt Rikissa att hon ska svara 

sin blivande drottning, Knut ger Blanka maktstöd, och Rikissa tycks genast vända kappan 

efter vinden och svarar lugnt att hon har förstått budskapet. Precis som Stuart Hall, Arthur 
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Asa Berger, John Storey och Nanna Gillberg menar att värderingar är en social konstruktion 

baserad på gemensamma överenskommelser, gestaltar berättelserna om Arn just detta 

gällande innehav av makt. För att nå och inneha makt bör stöd sökas. Makt är inget du kan 

skaffa dig utan andras godtycke och överenskommelser. Filmerna tycks peka på att allierande, 

skapandet av grupperingar, ett skapande av ”vi-dem-tänk”, är det som ligger till grund för 

makt. Och att detta är ”normalt”, – självklart. Att söka stöd för makten gestaltas som en 

självklarhet, som något man helt enkelt får acceptera och följa föra att nå/ha makt. 

 

Det förmedlas alltså att man inte kan stå helt ensam i sin makt. Man behöver ha makt över 

andra, makttagande, maktspel och maktutövande sker i samspel med andra. Detta ständiga 

samspel med vår omgivning, andra individer och grupper skapar maktstrukturerna i samhället 

och bildar normer som talar om hur vi bör värdera olika saker i samhället och vår kultur. Och 

det är i detta värderingsskapande och meningsskapande som också maktegenskaper och 

uppfattningar om vem som bör inneha makt skapas. Nästa avsnitt analyserar just vilka dessa 

kvaliteter är eller bör vara enligt Arnberättelsernas representationer. 

 

3.1.2 Maktegenskaper, rättfärdig makt, vem får makt  och hur tas makt 

I flertalet textavsnitt förmedlas resonemang kring hur makt ska fördelas. Tankar kring vem 

som styr, vem som har titelmakt, symbolisk makt eller fysisk och praktisk makt. Vem är 

enligt pappret mäktig och vem lyssnar folk på egentligen oavsett titel? Texten framställer 

vissa makthavare som ”stollar” och idioter, okloka och utan vett och ordentlig ledarförmåga. 

Dessa framstår som ovärdiga makten. Sedan presenterar också böckerna makthavare som är 

ärofulla, tar bra beslut, lyssnar, har en automatisk maktutstrålning och är kompetenta. Vilka 

egenskaper ses egentligen som positiva hos makthavare enligt böckerna? Vilket symboliskt 

kapital gäller det att ha? I den andra boken om Arn talas det om att Arn och Stormästaren är 

bättre kristna ledare på grund av att de söker fred istället för krig. Detta kan säga något om hur 

en ledare ska vara och vad som ska eftersträvas i sökandet efter en ledare. Vidare framhåller 

texten att Arn kräver makt och ledarskap på ett sätt som folk verkar acceptera. Han har 

kunskaper och då framförallt inom krigarkonsten. Genom dessa manliga och ledaraktiga 

egenskaper ser folk alltmer upp till honom, ser honom som sin ledare och sätter sitt hopp till 

honom. Även om han inte är ute efter att ”mucka gräl” med andra ätter, grupperingar etcetera 

visar han gärna upp sin makt som hot och för att skrämma folk till fred. Det gäller alltså inte 

bara att skaffa sig makten med symboliskt kapital och värdefulla attribut utan också att bevara 

den genom uppvisandet av attraktiva egenskaper och ledarförmåga. Böckerna förmedlar ett 
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budskap om ledarskap, makt och vem som bör ha makten, vem som har rätt att äga makten 

och är värd att se upp till. Det är inte bara krona och post i regeringen som avgör. En sann och 

värdig ledare ska besitta särskilda egenskaper där begrepp som hjälte, maktstereotyper, myter, 

värdeskapande och symboliskt kapital är av betydelse. Också i filmerna gestaltas både 

positiva och negativa maktegenskaper. Det ges en bild av vilka egenskaper som är värdefulla 

för att få rättfärdig makt, få behålla makt eller ges makt som ses som naturlig samtidigt som 

man får en bild av vilka egenskaper som möjligtvis kan ge makt, men som då ger en makt 

med ständigt ifrågasättande och missnöje från de bredvid makten. Filmerna presenterar också 

denna icke rättfärdiga makt som kortvarig då de egenskaper som anses värdefulla och som 

anses krävas för ett maktinnehav saknas.  

 

Det framgår tydligt i både böcker och filmer att för att vara en bra och värdig ledare krävs inte 

bara särskilda maktegenskaper (vilka jag strax ska gå närmare in på) utan också att du besitter 

positiva och värdefulla egenskaper som människa i övrigt och i enlighet med olika 

grupperingar i samhället. Det gäller att ha viktiga, bra och rätt egenskaper för att vara en bra 

man/kvinna, ha viktig kompetens, rätt etnicitetsattribut och religionstillhörighet, tillhöra rätt 

klass, ålder etcetera. Du bör uppfylla alla de krav gruppen ställer för sina medlemmar 

(exempelvis vara stark om du är man, vacker om du är kvinna, rik om du tillhör överklassen, 

bära det senaste modet om du anses tillhöra modevärlden, eller besitta andra former av 

stereotypa värderingar placerade på grupper). Det gäller att bära rätt gruppidentitet så som 

Stuart Hall ger exempel på då han beskriver en fotbollsmatch. För att vara en värdig ledare 

krävs att du besitter en ledaridentitet, att du precis som den engelska hejaklacken och laget i 

fotbollsmatchen besitter särskilda nationella attribut, besitter de attribut som den omgivande 

kulturen/gruppen efterfrågar och genom överenskommelser och normer kopplar samman med 

en ”äkta” ledare. Det gäller alltså att besitta gott om symboliskt kapital i flera grupper samt 

symboliskt maktkapital för att vara en bra ledare. Och vad detta symboliska kapital består av 

ska vi nu titta närmare på. 

 

Berättelserna om Arn gestaltar en rad positiva egenskaper för ledare och makthavare. En 

mycket viktig ingrediens för att få makt och dessutom behålla den handlar enligt filmen om 

att skaffa sig kunskaper och information. Ju unikare och sällsyntare informationen är desto 

värdefullare är den och rör den ”fienden”/motståndaren/konkurrerande maktintressenter är 

informationen och kunskapen i stort sätt ovärderlig. Oavsett position i samhället ger värdefull 

information omedelbar makt. För att sedan bibehålla denna makt krävs en fortsatt påfyllnad 

av ny information och nya kunskaper. Exempel på där detta budskap skildras i filmerna 
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återfinns bland annat då Arn marscherar rakt in till Stormästaren av Jerusalem under en 

middag med högt uppsatta tempelriddare. Arn har unik information om Saladin, information 

som är av största vikt för de kristnas kamp mot muslimerna och dessa kunskaper som Arn fått 

reda på ger direkt tillträde och rättigheter oavsett Arns rang och status i förhållande till övriga 

personer som deltar i middagen. Genom sina kunskaper och sin unika information tar Arn 

plats, ”kräver” uppmärksamhet och tar för givet att bli lyssnad till. Filmer gestaltar hur 

kunskaperna ger Arn ett slags maktövertag, framförallt mot de andra tempelriddarna med 

liknande eller aningen högre rang och status än honom själv, men också till den grad att han 

tycks likvärdig i maktposition i förhållande till tempelriddarnas störste ledare i det Heliga 

Landet, Stormästaren. Också böckerna gestaltar förmågan att skaffa sig värdefull information 

och kunskaper som viktig, för att med hjälp av dessa skaffa sig makt och inflytande. Böckerna 

tycks starkt vidhålla att kunskap är nyckeln till makt, att kunskap är viktigt kapital. 

 

Ett annat exempel som gestaltar vikten av information skildras i den andra filmen om Arn där 

Arns grupp under en resa stöter på en kamel som tillhör en av beduinstammarna inom Arns 

område. Arn, som här är borgherre i Gaza säger åt de andra att rida vidare och att han samt 

Harald möter upp dem i Stormästarens läger dit de alla är på väg. Arn har lovat beduinerna 

sitt beskydd, vilket Harald förfäras och förvånas över då han får reda på det. En annan av 

riddarna förklarar för Harald att beduinerna fungerar som Gazas spioner och levererar 

information i utbyte mot Arns och hans tempelriddares beskydd. Tempelriddarna och de 

kristna krigarna underställda Arn verkar lita på Arn och verkar utan problem ge och låta Arn 

ha makten, även om det kanske är annorlunda strategier som tas till ibland. De annorlunda 

strategierna ger ju resultat, goda vinster, bra kunskap, viktig information etcetera, vilket ger 

fördelar i längden. Inte bara för Arns maktinnehav utan också för de som lyder under Arns 

makt. 

 

Att Arn kan arabiska och därmed både kan samtala med fienden och faktiskt gör det, innebär 

att Arn skaffar sig unik information, vilket ger Arn makt och rätten till makten. Detta visar 

ytterligare på hur information och kunskap ger makt, enligt filmerna. Berättelserna om Arn 

visar på hur unik information, kunskap och positiva resultat för den egna gruppen är 

eftersträvansvärda egenskaper hos dels makthavare/ledare, med också till nytta för 

samhället/gruppen i stort. Ovanliga metoder för att skaffa information och kunskaper är något 

som, så länge det leder till fördelar, framställs och gestaltas som en accepterad väg oavsett om 

denna väg bryter mot andra normer och regler inom gruppen. 
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Att bristen på kunskaper och information ses som negativ är också tydligt i filmerna. Likaså 

om man besitter information och kunskap, men ignorerar dessa eller helt enkelt inte har 

förstånd att använda kunskaperna på rätt sätt. Den nye Stormästaren Gérard de Ridefort som 

ogillar Arn, meddelar efter en lång vandring i den heta öknen att de ska slå läger och sätta upp 

tälten mitt i öknen. Arn och en annan tempelriddare, som verkar hålla med Arn, tittar på 

varandra i samförstånd och verkar tycka att det är ett idiotiskt förslag som de Ridefort 

presenterar. Den andre tempelriddaren rider fram till de Ridefort och säger att de inte kan slå 

läger här, de måste hitta vatten. De Ridefort svarar ilsket att männen är utmattade så de är här 

och nu de ska slå läger. Arn biter ihop men ser uppgiven ut. Man förstår att de Ridefort är för 

egoistisk och maktgirig för att lyssna på andra med bra kunskaper. De Ridefort framställs som 

maktgalen, men utan viljan att lära och utan ödmjukheten att lyssna på dem som vet bättre. 

Hans ledarskap känns inte självklart, ingen verkar helt nöjd med de Rideforts beslut och 

därmed inte med de Ridefort själv. Genom sin oförmåga att använda kunskaper och 

information på rätt sätt samt genom sin rädsla för att förlora status och makt genom att följa 

andras råd och därför istället fatta förödande beslut med negativ utgång för resten av gruppen, 

blir de Rideforts maktinnehav ifrågasatt av alla andra. En person som inte kan driva fram 

positiva resultat eller använda kunskaper och information på rätt sätt har inte rätt till makt, 

tycks filmen påpeka. Därmed framgår också budskapet att de med stora kunskaper och 

förmågan att nyttja dem på rätt sätt också är de som har ”självklar”, ”inneboende”, ”naturlig” 

och ej ifrågasatt rätt att leda och ha makt. 

 

Då kunskap är statusbringande i makt- och ledarpositioner enligt texten, är det också viktigt 

att lyssna till de lärda och vetande här i världen. De som har mycket kunskap och använder 

sig av nya tekniker strävar mot det goda, och man gör som mindre vetande rätt i att lyssna till 

dessa andra. Ja, till och med ”lyda” dem. Det framgår att de med mycket ny kunskap och 

mycket ny teknik vet bäst, bättre än du själv och därför bör de och inte du har 

tolkningsföreträde och makt. Detta även om de inte kräver makten, utan visar sig ödmjuka. De 

påvisas gång på gång genom raderna i texten att kunskap är viktigt. Det finns en uppmaning 

till läsaren att lära sig mycket, se till att veta mycket, ta reda på mycket. Vikten av kunskap 

förändras aldrig och kunskap är makt, menar texten. 

 

Då det är tydligt att texterna framställer kunskap och ny teknik som viktiga maktegenskaper i 

kombination med en ständig strävan framåt i utvecklingens tecken kan man fundera kring en 

form av ”dubbelmoral” som förekommer i texten. Det är tydligt i den tredje boken om Arn att 

även om han behandlar sina saracenska vänner och de män han köpt samt trälar och andra 
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med respekt, eller i alla fall något som först verkar som respekt på ytan (han ger alla mat, talar 

vänligt, slår dem inte etcetera), är det ändå Arn som bestämmer. Och han låter inte någon 

annan bestämma över honom. Även om han i vissa fall ”fogar” sig. Exempelvis om kungen 

ber om något kan Arn göra det kungen ber om, men det är då väl informerat för 

läsaren/tittaren att Arn endast utför kungens vilja för att den stämmer med Arns egen 

uppfattning eller ger Arn fördelar och tjänar Arns eget syfte på ett eller annat sätt. Det Arn 

vill, bestämmer, anser, befaller lyds och han kräver tyst och omedvetet att så ska ske.  Även 

om Arns saracenska vänner i den tredje boken beskrivs ha mer specialkunskaper framställs 

Arn som om han har mer total kunskap och han är van att befalla, bli åtlydd och styra efter 

eget huvud och sina inlärda normer och regler. Han kräver att de saracenska vännerna och 

andra lyder. Kanske visar detta på att kunskap, erfarenhet och de som vet bäst (vilka enligt 

texten då framställs som vita, ekonomiskt välförsedda, vetenskapsmän, män, andra rådande 

viktiga eller dominerande grupperingar i samhället) har rätten att fatta de avgörande besluten 

och att vi andra skall lyssna. De i lägre klasser, sämre utbildade och så vidare har inget att 

säga till om när stora och viktiga beslut tas. Då ska vi lyssna till dem som säger sig veta 

bättre. Lyssna till dem som enligt samhällets normer och dess utlärda mening har rätt. 

”Lyssna till framstegstanken, vetenskapen och de skickligaste ”samhällskunnarna” som 

arbetar enligt givna regler, normer och tankesätt!” Detta kan kopplas till John Storeys tankar 

kring hur dominerande grupper i samhället håller upp sina egna socialt konstruerade, 

normskapade och genom ihärdig upprepning och till sist institutionaliserade värderingar och 

normer, för att validera sin egen rätt till företräde gällande värderingar och beslutande av 

sanningar. 

 

I de två första böckerna framställs Arn som mer okunnig, oskyldig och inte lika benägen att 

befalla. I andra boken befaller han mer, han får högre poster och får ta mer ansvar. I den tredje 

boken har han ”allt” ansvar, han bestämmer och styr och har mest kunskap om det nya. 

Utvecklingen som skett hos Arn som individ tycks också påverka hans rätt till makt. Detta 

kan tolkas som om berättelsen förmedlar ett budskap om att rättfärdig och förtjänad makt nås 

genom att arbeta sig från botten till toppen. De som till exempel Gérard de Ridefort, som får 

makt genom medfödd status eller enbart ekonomiska medel, blir inte automatiskt tilldelade 

rättfärdig makt. De måste fortfarande besitta eller skaffa sig de kvaliteter, det symboliska 

kapital, de egenskaper och attribut som krävs för en sann och ej ifrågasatt ledare och 

makthavare, för att bevisa att de förtjänar sin makt även efter andra, av texten ansedda mer 

sanna och värdiga, kriterier för att vara en sann och värdig ledare/makthavare. 
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Det meddelas att förmågan att utstråla auktoritet, visa en säkerhet på sig själv och sina beslut 

samt att visa på livserfarenhet, är egenskaper som gör en sann ledare. Detta skildras på flera 

olika sätt i böckerna, och ett exempel går att finna i den tredje boken om Arn där berättelsen 

inleds med hur en okänd man i kåpa anländer i regn och blåst i mörkret under en av de värsta 

stormnätterna till ett kloster. Det är Arn som anländer till Varnhem igen. Han har nu pondus 

och kraft och befaller munken som sköter porten att väcka broder Guilbert. Arn har nu 

livserfarenhet och en krigares kunskaper, han har innehaft stor makt i de områden där han 

stridit som tempelriddare och han har tillhört Guds armé. Dessa kunskaper ger honom rätten 

och förmågan att tala med bestämmande i rösten. 

 

I den första filmen om Arn ser vi återigen ett exempel på vikten av att som ”rätt” makthavare 

bruka information och kunskap på rätt sätt. Det räcker inte att besitta kunskaper och 

information för att behålla maktpositioner. En viktig ingrediens för att behålla makt, besitta 

långvarig makt, samt också få makt är att använda intelligens och list. Arn besitter bland annat 

kunskaper om ett beduinpass i bergen samt har kunskaper om storleken på Saladins armé. 

Genom att vara smart, listig och besitta förmågan att använda kunskaperna på rätt sätt 

omvandlas de till makt och övertag. Arn kommer på en plan att bekämpa Saladins armé på 

sådant sätt att det ger tempelriddarna ett övertag trots Saladins övertag i mantal. Gérard de 

Ridefort som vid detta tillfälle inte blivit Stormästare ännu, visar missnöje över Arn och gillar 

inte att Arn tar plats med sina idéer. Den regerande Stormästaren tillrättavisar de Ridefort och 

meddelar sedan att Arn får leda anfallet efter sin plan. Filmen skildrar här hur Arn reagerar på 

detta med beslutsamhet och det tycks som om alla förväntat sig detta resultat. Arn verkar inte 

förvånad över att han plötsligt fått ökade maktbefogenheter trots att andra står över honom i 

rang (exempelvis de Ridefort som Arn nu ska ge order). Maktövertaget framställs som 

naturligt samtidigt som Arn också visar sig hedrad, tackar för förtroendet och inte beter sig 

uppblåst, skrytsamt eller på annat sätt triumferar inför de andra tempelriddarna. List, makt och 

kompetens ger Arn ökad position inom tempelriddarna, något som ses som och presenteras 

som naturligt. Därmed förmedlas återigen till läsaren/tittaren budskapet att kunskap och 

intelligens automatiskt bör medföra ökad status och en överlägsen förmåga att inneha och ha 

rätt till makt. 

 

Att vara smart och listig presenteras alltså som exempel på egenskaper som ger makt. 

Ytterligare ett exempel på detta budskap i filmerna återfinns i karaktären Knut som med list, 

lönnmord samt kunskaper och information om rådande kungens aktiviteter, strävar efter 

makten och kungakronan. Genom att vara slug, använda sig av trick, övertalning och sin list 
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lyckas Knut med bland annat hjälp av Arn att döda kungen (som dödat Knuts far) och därmed 

tillfälligt återta kungakronan. För att behålla den krävs dock mer långtgående intellekt och 

planläggande. Då Birger Brosa får reda på att Knut med Arns hjälp dödat kung Karl säger 

Brosa förargat att det inte räcker med ett svärdshugg för att ta makten. För att ta makt som blir 

långvarig, accepterad och styrbar krävs att man är smart, kan tänka som Karl tänker och som 

alla hans fränder tänker, menar Brosa. Det är också viktigt att få folk med sig. Filmen tycks 

här förmedla att snabb handling utan fortsatt plan inte är rätt sätt att ta makt eller se till att 

behålla den. För bestående makt krävs klokskap, intelligens och en förmåga att handla smart 

utifrån de kunskaper och den information man har. Att vara intelligent, slug, smart och listig, 

att ligga steget före sina motståndare presenteras som viktiga kvaliteter för att klara av makt, 

vara värd makt och ha tillträde och besittningsrätt till makt. Detta poängteras också genom att 

både Cecilia och Arn anser det viktigt att skicka en spion till kungens borg i det avsnitt i 

filmen där Kung Knut är död, sverkrarna innehar tronen och Knuts söner är lämnade i 

sverkrarnas händer. Det gäller att skaffa sig kunskaper och att med list få ett övertag. 

 

Vikten av att vara klok och vis, intelligent och kunnig gestaltas också i den andra filmen om 

Arn där Stormästaren Gérard de Ridefort presenterar sin anfallsplan mot Saladin inför det 

avgörande slaget. Arn har andra åsikter än de Ridefort och får medhåll från andra 

tempelriddare. De anser att idén med att färdas tre dagar genom öknen där det inte finns något 

vatten för att sedan möta Saladins armé inte är någon god idé. När Arn märker att han får 

medhåll börjar han för första och kanske enda gången i filmerna att agera ”uppviglande”. Den 

annars så ödmjuka Arn visar tydlig avsmak för de Ridefort och ogillar skarpt hans okloka 

förslag till anfallsplan. Saladins här är betydligt större än tempelriddarnas och Saladin har 

dessutom fri tillgång till vatten, utbrister Arn. Vi kan inte möta honom i öknen. Arns gester, 

kroppsspråk och tonläge lägger också till ändelsen ”din idiot” i den meningen och i slutet av 

diskussionen går det tydligt fram att Arn betvivlar de Rideforts kompetens samt också hans 

rätt till maktinnehav. De Ridefort meddelar Arn att han ska lyda order och stegar sedan ilsket 

och bestämt iväg. De övriga tempelriddarna beger sig också iväg från mötet, men en av dem 

säger åt Arn att Arn har rätt, men att det inte finns något att göra då det är de Ridefort som för 

befälet nu. Vikten av att följa den som har makten och utsetts till ledare på ett eller annat sätt 

framställs som betydelsefull, men samtidigt meddelar också filmen att om denna 

maktinnehavare inte är värdig makten kommer det i slutändan också att korrigeras och rättas 

till. De Ridefort leder ju alla tempelriddare i döden och till ett stort nederlag för de kristna 

som förlorar den heliga staden Jerusalem till muslimerna. De som inte är värdiga makt, som 

inte är intelligenta nog, de förlorar snart sin makt och andra med bättre ledaregenskaper och 
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bättre maktkvaliteter tar över. Den långvariga makten kan inte uppnås genom idioti, 

oklokskap eller avsaknad av kunskaper. 

 

Filmerna gestaltar också föreställningar om hur makt tas. Förutom kunskap och information 

som jag tidigare diskuterat innehåller också filmerna ett budskap om att långsiktig makt tas 

genom intelligent planerande. Genom att diskutera med andra, alliera sig med andra och 

strategiskt planera för både maktövertag, men också behållandet av makten tycks enligt 

filmerna leda till långvarig och god makt. Genom tjänster och gentjänster, avtal och listiga 

planer kan man skaffa sig mycket makt, tycks filmerna säga. Exempel på detta går att hitta i 

den första filmen om Arn där Knut lovar Arn att om han kan räkna med Arns stöd i jakten på 

makten och kungakronan kan Arn räkna med Knuts stöd i fråga om kärlek och Cecilia (som 

Arn fått veta är olovlig kärlek på grund av ättetillhörigheter). Genom tjänster och gentjänster 

kan man nå makt och framgång, det som bör strävas efter, enligt filmen. Ett annat exempel på 

planerande, allianser och listiga planer återfinns där biskopen kommer och får se vad Moder 

Rikissa gör mot Cecilia i klostret. Rikissa håller bland annat Cecilia inlåst i ett kallt och mörkt 

utrymme, utövar åderlåtning på Cecilia samt har tagit Cecilias och Arns barn från Cecilia vid 

födseln utan att meddela vad som sedan skett med barnet. Ingen i klostret får tala med Cecilia 

vilket resulterat i att Cecilia inte längre talar med någon, får biskopen veta. Biskopen, som 

verkar vara av sverkersätt och därmed fiende till Cecilia som räknas som folkungafränka, 

säger åt Cecilia att Rikissa bara vill hennes bästa. Men i enrum med Rikissa ifrågasätter sedan 

biskopen Rikissas metoder. Sedan gestaltas en maktkamp och ett maktförhållande där Rikissa 

verkar jämbördig med biskopen. Vartefter diskussionen fortgår ändras däremot 

maktpositionerna och Rikissa framstår som alltför hetsig och oförmögen att planera 

långsiktigt. Biskopen som är man och dessutom framställs som klokare har förmågan att 

planera och tänka mer långsiktigt då det gäller makt och positioner i samhället. Han avslutar 

diskussionen med att säga åt Rikissa att hon ska lyssna på honom, han som vet hur saker är. 

Han menar att det inte skulle gynna klostret eller Rikissas ställning som abbedissa av 

sverkersätt om Knuts fränder tog över makten från sverkrarna och fick reda på att Cecilia 

kommit till skada. Biskopen menar att det är viktigt att spela smart då deras ätt inte längre har 

lika stark position i samhället. Om maktpositionerna förändras till det sämre måste man ha 

planerat för detta och vara beredd att agera på smartast sätt för framtida makt. Det finns här 

också en tendens att peka på män som listigare och slugare när det handlar om makt och 

kvinnor som mer okontrollerade och oförmögna att planera smart för framtiden. Mer om 

maktförhållandena mellan män och kvinnor diskuteras också i ett senare avsnitt. 
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Det finns i filmerna om Arn också ett budskap om att makt mycket väl kan tas med våld. Karl 

Sverkersson hugger ju huvudet av kung Erik framför alla folkungar inför signandet av en 

kyrka. Dock ser Karl Sverkersson aningen illa till mods ut då han huggit av huvudet på kung 

Erik. Makt kan tas med våld, men långvarig makt och rättfärdig makt kräver, enligt texterna 

och som jag tidigare beskrivit, ytterligare maktegenskaper och ledarkvaliteter som intelligens, 

kunskaper, information, smarthet, listighet, planläggande, alliansskapande och ett driv mot 

framgång som ger de man besitter makt över en positiv uppfattning och ett hopp om en 

utveckling framåt. Det gäller att vara kunnig och intelligent, att veta mycket och att kunna 

skaffa sig unika och värdefulla kunskaper och information för att bibehålla god maktstatus 

och ha något värdefullt att bidra med som maktinnehavare. Att vara girig och egoistisk i sin 

törst på makt anses mycket negativt och kopplas ofta samman med ”the bad guys” i filmerna. 

Det är de dumma, de med negativa egenskaper, exempelvis ointelligenta, avundsjuka, 

grälsjuka, gnälliga, sura, misslyckade personerna, som tar makt med enbart våld och sedan 

använder makten i egoistiska och dåraktiga handlingar/ageranden. Där makten inte används 

för att föra gruppen/mänskligheten framåt tar makten oftast sitt läger till någon annan med 

större kompetens. Detta visas genom stödet som verkar krävas från tredje part. Utan allierade 

och andra som accepterar maktinnehavet kan man inte bibehålla ett lyckat maktinnehav. 

Genom att planera, diskutera, vara klurig, listig, lista ut vad fienden planerar härnäst och 

använda sig av kontakter, tjänster och gentjänster kan makten vinnas på bättre sätt och 

starkare sätt än med våld. Oavsett tillskansningssätt måste kvaliteter som kompetens, 

intelligens, kunskap och framgång tillföras och finnas i maktinnehavarens egenskapsinnehåll 

för att makten skall ses som rättfärdig, naturlig, sann och som konsekvens därav bli långsiktig. 

Detta förmedlar en bild till läsaren/tittaren om hur makt fungerar och bör fungera i samhället. 

Texten förmedlar med sina representationer en konstruktion av hur vi bör tycka, tänka och 

agera i förhållande till makt och ledare genom att vi via våra minnen och erfarenheter antas 

agera utifrån den mening som förmedlas till oss såsom Stuart Hall och Alison Landsberg 

beskriver. 

 

Det sägs också något om hur man som individ bör förhålla sig till personer med makt och hur 

man bäst skaffar sig själv ett ökat inflytande. Det framstår som viktigt att antingen ha makten 

till sitt eget förfogande eller att ha förmågan att bruka andras makt genom övertalning, 

smicker eller andra tekniker för att med maktens hjälp styra samhället framåt, för att utveckla 

människan och civilisationen, forskningen, tekniken och vetenskapen och därmed möjliggöra 

framsteg. Egenskaper och attribut som god övertalningsförmåga, att visa sig givmild och inte 

hetsa till gräl för att få sin vilja igenom utan istället att vinna på övertalning, fakta, 
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argumentation, kompetens etcetera presenteras som viktigt. Det finns ett anslag om att det är 

viktigt att inte stöta sig alltför mycket med de i maktposition om du själv ska kunna utnyttja 

makten och inte besitter stor makt själv. Genom övertalning och list kan man då komma 

längre. I den första boken om Arn får man följa Sigrid som menar att det i oroliga tider är 

värre att stöta sig med kungen än med Gud. Trots att Gud sägs stå över kungen. Den formella 

makten är inte alltid densamma som den verkliga och utåtagerande makten. De som sägs ha 

makt kan i många fall visa sig maktlösa och obetrodda, medan det finns andra som har större 

inverkan och påverkan trots frånvaron av höga titlar. Vad som sägs ha makt och vad som 

faktiskt har det egentligen kan skilja sig åt i vårt samhälle, men att makt är och bör vara 

viktigt i våra liv, viktigt att uppnå och ansett som högt värderat symboliskt kapital, framstår 

tydligt i berättelserna om Arn. 

 

Det presenteras i berättelserna om Arn också olika maktegenskaper för män respektive 

kvinnor. Då starkt symboliskt kapital och kännetecken för en god ledare hos män anses vara 

bland annat makt, kunskap, intelligens, list och fysisk styrka är kvinnors makthavande istället 

mer förknippat med list och skönhet. Den kvinnliga listen är något som inte alltid ses på med 

goda ögon av männen, men skönheten är ett attribut som framställs ge kvinnor makt och 

också på ett för männen positivt sätt. Därmed ges underförstått kvinnor makt på ett sätt där 

makten inte överskuggar männens manliga egenskaper, kompetens och intellekt. I den andra 

boken om Arn beskrivs till exempel Ulfhildes skönhet och hur den innebär makt. Att vara 

vacker som kvinna för gott med sig och ger kvinnan mer värde. Moder Rikissa beskrivs till 

exempel ful som en häxa och dessutom i avsaknad av stora summor pengar. Detta medför att 

ingen man vill ha henne och då ett av målen i en kvinnas liv framställs vara att gifta sig med 

en man är detta något mycket negativt för Moder Rikissa. Ulfhilde har visserligen en gård, 

vilket ökar hennes status, men alla förvånas också över hennes skönhet och beter sig därmed 

genast bättre mot henne. Texten presenterar budskapet att en kvinnas utseende är av 

betydelse. Det är genom ekonomiska fördelar och ett vackert yttre man som kvinna ökar på 

sitt symboliska kapital och sitt värde. Vad som anses vackert eller inte när det gäller en 

kvinnas utseende är i sig påverkat av kontexten, rådande normer och ideal. Och precis som 

många grupper eller individer som står utanför normen kan mötas av motstånd får också 

”fula” kvinnor räkna med att bemötas sämre än de ”vackra”. Boken ger en bild av att skönhet 

kan ses som ett positivt symboliskt kapital för kvinnor. Ett positivt kapital som bland annat 

ger ökad makt, ökad inflytelse i männens värld och en större chans att nå kvinnans mål med 

äktenskap med en man. Maktattribut för kvinnor respektive män skiljer sig alltså åt enligt 

representationerna och budskapet i texten. Kvinnor och män når makt på olika sätt, besitter 
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normalt sett olika sorters makt samt utövar sin makt på olika sätt. Mer om män och kvinnors 

positiva kapital diskuteras och analyseras i kapitel 3.1.5 Genus och makt. 

 

Om man ska anknyta till Per-Olof Bergs mening att det vi sätter värde på, det som kan anses 

som symboliskt eller magiskt kapital handlar om att ett förtroende skapas för en dröm som 

ännu inte existerar kan de ledaregenskaper som anses värdefulla, de egenskaper som gör att vi 

tillskriver dem en bra ledare ses som eftersträvansvärda egenskaper, egenskaper som vi tror 

leder till något bättre. Och berättelserna om Arn tycks presentera egenskaper som att vara 

fysiskt stark, smart, men framförallt mån om en strävan framåt, ett ständigt sökande efter ny 

kunskap, bättre teknik, bättre idéer etcetera som viktiga verktyg och attribut hos en ledare. En 

försäkran om att ledaren kan ta oss alla in i en bättre framtid. Tydligt är att man i böckerna 

och filmerna om Arn återfinner flera representationer kring makt och maktegenskaper. Flera 

av böckernas och filmernas representationer ger också en antydan till politiska idéer om hur 

makt tas, fås och innehas på ”rätt” sätt. Det ska vi nu titta närmare på i nästa kapitel om 

politik och makt. 

 

3.1.3 Politik och makt 

Berättelserna om Arn innehåller på flera sätt representationer om makt och politik. Då 

kunskap presenteras som viktigt symboliskt kapital i flera plan och i flera sammanhang är 

också just kunskap viktigt att skaffa sig. För att erhålla kunskap är det också viktigt att delta i 

samhället och dess skeenden. I den första boken om Arn lyfter till exempel texten fram just 

detta – vikten av att delta i samhället och att vara aktiv i den verklighet som framstår som den 

normativa. Det framstår som klart att Arn i den första boken inte begriper sig på världen 

utanför klostrets väggar, han är främmande för det som är normgivande, normrådande, vad 

som ger makt, symboliskt kapital, värde och vad som är normalt, rätt och fel ”på riktigt” i just 

den ”riktiga” världen. Han har fjärmat sig från verkligheten, inte deltagit i det ”verkliga” 

samhället utan bara ”levt på” i sin egen lilla värld och månat om sitt och sina närmaste i 

klostret. Man kan se det som att det i texten finns representationer som stärker tanken att man 

ska vara delaktig i samhällets ageranden, beslutsfattanden, regler, lagar och händelser. Det är 

viktigt att ta ställning och leva i ”verkligheten” och bidra med sin del i utvecklingen framåt. 

Exempelvis genom att rösta, protestera om makthavarna gör fel, lära känna andra människor 

än bara dem i sin närhet, inhämta kunskap om det som är ”normalt” och vanligt etcetera. För 

om du inte tar del av ”rätt” verklighet (enligt boken den där utveckling och framstegstänkande 

är prioritet i kombination med det som för stunden i respektive kontext är normgivande) kan 
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du inte bidra med rätt kunskaper eftersom du då inte bygger ditt bidrag på ”rätt” 

faktaunderlag. För återigen: Information är kunskap och kunskap är makt, tycks texten hävda 

och förklara för oss läsare. 

 

Precis som det i böckerna finns representationer av politiska idéer och åsikter, finns också 

flertalet tankar och idéer representerade i filmerna. I den första filmen om Arn handlar det 

politiska spelet mycket om intriger och maktspel. Det framkommer att list är att föredra 

framför våld när det gäller att lösa konflikter. Tinget presenteras som något nytt och gott där 

man lägger fram sina bevis istället för att enbart slåss för att vinna tvisten. De ledande männen 

inom Folkungaätten diskuterar hur de ska lösa en konflikt där de anklagas för att ha stulit 

mark av en granne av en annan ätt. Det framställs snart att det smartaste draget är att köpa tid 

med silver, att betala pengar för att slippa vidare strider och förlora mer i längden. Att vara 

smart, listig, undvika krig om möjligt med hjälp av förlikning samt att ta makt med list 

förespråkas. 

 

Detta med att vara listig och via samtal, planering och överenskommelser skapa politik, 

avancera och skaffa sig makt är något som också presenteras i den andra filmen om Arn där 

filmen ofta skildrar hur männen smider planer. I ett avsnitt får vi se hur Birger Brosa ger kung 

Knut goda råd och hur kungen lyssnar noga på det han får veta. Brosa menar att de måste 

ligga steget före Sverker Karlsson som börjat göra anspråk på kungakronan och därmed 

makten. Kung Knut menar att han vägrar krypa för Sverker eller danskarna så att ge med sig 

kommer inte på tal. Brosa svarar honom då att krypa för Sverker och danskarna ska inte 

behövas, men att de måste vara noga med att se om sitt hus. Med detta menar han att det är 

viktig att odla kontakter och avancera inom makten innan motståndaren gör sitt drag. Makt 

och politik handlar därför om planering, att ligga steget före och skaffa sig fördelar innan 

dessa redan tagits tillvara på av motståndarna. Cecilia och Blanka kommer sedan in i salen där 

kungen och Brosa diskuterar och kungen säger åt Cecilia som precis anlänt från sin 

botgöringstid i klostret och nu klätts i annat än klosterkläder, att hon ser strålande ut. Skönhet 

framställ här som positivt kvinnligt kapital, något jag diskuterar mer kring längre fram. Brosa 

lägger då till att även Cecilias framtid skulle se strålande ut om hon ville lyssna på goda råd. 

Knut ser oförstående ut och Cecilia förklarar för honom att Brosa vill att hon ska bli abbedissa 

i Gudhem. Knut menar att det är ett ärofyllt uppdrag och Brosa fortsätter med att kyrkans 

makt är stor, ja lika stor som kungamakten, och att denna kyrkans makt borde hamna under 

folkungars styre så långt det är möjligt. Brosa förklarar att de måste försöka sätta en folkung 

på varje viktigt ämbete för att minska sverkrarnas inflytande. Återigen visas på vikten av att 
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på listig och planerande väg tillskansa sig makt för att styra saker dit man önskar. Cecilia 

svarar inte på Brosas kommentar, men Blanka är snabb med att kommentera det spel som 

pågår i rummet. Hon säger att om Brosa är så förtjust i klosterliv tar säkert Varnhem emot en 

klosterbroder. Kungen bryter in och säger att hans hustru har en skarp tunga, men att de båda 

vet att Brosa menar väl. Filmen ger här en gestaltning av maktkamp, ordslughet, vem som 

lyckas manipulera vem, vem som lyckas styra det politiska maktspelet dit han/hon önskar 

samt att kvinnor inte alltid är inbjudna att delta i dessa ”stora” överläggningar. 

 

Också budskapet att fred är viktigt att eftersträva återfinns i berättelserna om Arn. Då Arn 

presenteras som hjälte, huvudkaraktär i böckerna och filmerna, samt förutbestämd att nå 

framgång och utföra betydande verk leder detta till att det Arn tycker, tänker och strävar efter 

ses som viktigt. När Arn i den andra filmen då uttrycker att allt han någonsin kämpat för, 

byggt för och strävat efter är fred, att det är fred hans böner handlat om, framställs också 

fredsskapande som mycket viktigt. Hur denna fred ska uppnås presenterar dock filmen olika 

budskap kring. Det finns i filmerna dels en ton av att skapa fred är viktigare än krig, så om en 

viss jämkning kan ske och man därmed undviker krig är detta att föredra framför att fysiskt 

kriga och ha ihjäl varandra. Ge med dig till en viss del i diskussionerna, överväg att 

ekonomiskt betala det som kan behövas, men ge inte upp det du moraliskt står för och se till 

att det inte blir ett alltför dåligt avtal där du inte vinner något alls på överenskommelsen, tycks 

filmerna säga. I böckerna förespråkas fred och förståelse och i den andra boken om Arn finns 

en särskilt tydlig passage där det man kan ana under ytan genom hela boken framkommer 

tydligt. Nämligen att vi utåt sett ska visa förståelse för andra som inte är oss lika, men att vi 

innerst inne vet och också bör veta/tycka/anse att vi har rätt, är bäst och därför med list, 

övertalning, information och utbildning kommer lära de andra till rätt saker, rätt tro, rätt 

åsikter etcetera. Vi västerlänningar, vita, makthavare, överklass, män, eller vilken 

normgivande grupp vi nu ska ansluta oss till, vet att vi har rätt och att den andres religion, 

seder, bruk etcetera kan ändras så att vi får som vi vill om vi bara gör på rätt sätt. Och detta 

rätta och förespråkade sätt presenteras enligt böckerna ofta inte gå genom krig utan genom 

fred och samtal, övertygelse med mera. Men även om samtal, överenskommelser och 

köpslående presenteras som viktiga verktyg för att skapa fred och nå politiska uppgörelser 

finns där i filmerna också en ton av att om dessa samtal misslyckas måste fysiskt våld och 

fysiskt krig användas. Om du inte får som du vill med talets gåva är det militär och 

vapenmässig överlägsenhet som avgör utgången. Avancerade, nya och unika kunskaper inom 

stridsteknik, vetenskap, forskning och andra utvecklingsframsteg ger det övertag som behövs 

om enbart samtal inte hjälper för att vinna makten och uppgörelserna. Detta kunskapsövertag 
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hjälper då dels som hot, men också i faktisk strid om det behöver gå så långt, tycks filmerna 

mena. Eskil säger också att han är mycket stolt över Arn för allt det nya och förbättrade som 

Arn bidragit med för folkungarnas och Arns släktingars räkning. De nya kunskaperna från 

Arns tid som tempelriddare i det Heliga Landet har gett ett politiskt övertag för folkungarna 

på hemmaplan. I den tredje boken om Arn finns också denna antydan om att rusta för en 

fysiskt stark överlägsenhet (exempelvis militär, vapenmässig, vetenskaplig, kunskapsmässig, 

ekonomisk). Arn och Eskil planerar hur de och Folkungaätten ska vinna kriget om makten och 

det framgår att dels kunskaper är viktiga, men också pengar för att kunna köpa utveckling. 

Texten berättar hur krig och vinnandet av makt handlar om att ha mest silver, att kunna köpa 

och försörja den största krigshären, de bästa vapnen etcetera. Det förmedlas att den som 

lyckas sköta maktaffärerna på bästa sätt också är den som går segrande ur striden. Med 

förnuft, silver och kunskaper kan man köpa sig segern i ett krig. Eller ännu bättre, köpa sig 

freden, för den som byggt sig tillräckligt stark blir inte anfallen. Det återfinns alltså en tendens 

till ett förespråkande av upprustning, en stormaktstanke och en idé om att det bästa för att 

undvika konflikter egentligen är att bygga sig så stor och mäktig inom alla ”viktiga” områden 

(exempelvis krigsstyrka, kunskap, makt) att ingen vill anfalla och på så sätt undvika fysiskt 

krig och istället pressa motståndaren att ge vika genom övertalning (eller indirekt hot) och 

samtal. 

 

Böckerna om Arn innehåller också representationer kring och anspelningar på politik och 

världskonflikter av idag. Framförallt är det kriget i Mellanöstern som kommenteras. Bokens 

krig utspelar sig under medeltiden, men det finns ändå en tydlig ton av politik av idag. Boken 

talar om det heliga kriget i Jerusalem och hur kriget var på väg mot undergång för de kristna. 

Texten gör ganska klart att det är lätt att vara efterklok och att man inte visste att det skulle gå 

utför för de kristna, att deras krig inte var något att vinna på. Det finns en ironisk underton 

som säger att vi borde lära av dåtiden och försöka vara efterkloka innan istället för efter. Att 

vi inte har något att vinna på krig. En lösning om att dela Jerusalem mellan alla olika troende 

presenteras. Också en tanke om gemenskap och förståelse för andra och att man kanske måste 

kompromissa om man vill undvika stridigheter som bara leder till fördärv och död. Det känns 

vid några tillfällen som om det finns en underliggande åsikt om att religion är ”fånigt”, att 

man ska tillåta folk att tro vad de vill bara de hanterar det schysst och inte skadar andra. Och 

det känns som om det finns en förmedling om att religion och religiösa egentligen har fel, att 

vad de religiösa och deras religioner säger om varandra, andra och vad de tror ska ignoreras. 

De får kompromissa trots att deras religion säger motsatsen. För vi (vilket underliggande 

tycks framstå som normen utbildad, intelligent, vit, västerlänning och man) vet ju egentligen 
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mer och den Andres religion spelar ingen roll. Det finns ingen Gud som kan rädda dem. Det 

är vetenskapen och tekniken, förståndet, logiken och kompromisserna som är lösningen. Så 

känns det som om boken undermedvetet säger och förmedlar. I den första boken tenderar 

texten nästan till att förmedla med ironi hur man kan se de kristnas misslyckande i Jerusalem 

som om Allah förespråkas, att de i boken ”ogudaktiga”, hedniska individerna i Mellanöstern, 

muslimer och andra, inte kan besegras på egen mark, att det är bättre att låta de slåss sins 

emellan, låta dem vara ifred och sköta sitt. Det är ingen idé att slösa manfolk av oss goda på 

att kriga mot dem andra, de onda. Det finns bättre sätt att vinna på. 

 

I den tredje boken om Arn skildras Cecilias tankar kring politik och samhällsskeenden. Hon 

resonerar kring hur bra det vore och vilken bra värld vi skulle leva i om alla människor med 

makt över land och skog, silver och svärd, kyrka och kloster strävade åt samma håll. Om alla 

strävade åt samma håll skulle vi inte ha krig och elände tycks texten framlägga. Men vems 

hålla ska vi då sträva åt? Kärlekens? Kungens? Muslimernas eller de kristnas? Vetenskapens? 

Teknikens? Detta ger böckerna och filmerna ett antal indirekta svar på genom de positiva 

kapital och livsmål som kan uttolkas ur texterna, vilket jag kommer att gå närmare in på i 

denna analys andra huvudkapitel 3.2 Positivt kapital och livsmål. 

 

3.1.4 Avundsjuka och makt 

Makt är också starkt sammankopplat med avundsjuka i filmerna. Det framställs som mycket 

viktigt att besitta makt. Men rättmätig makt kräver också, som jag tidigare diskuterat, 

särskilda maktegenskaper och kvaliteter hos maktutövaren. Ofta har de som saknar dessa 

kvaliteter och egenskaper ingen långvarig makt samt att de sällan får den självklara och 

självutnämnande makt som är önskvärd. Detta leder i filmerna till att de som inte anses som 

positiva ledare inte får lika mycket naturlig makt som de med goda maktegenskaper, vilket i 

sin tur leder till att de med bristande maktegenskaper drabbas av avundsjuka. Makt ska man 

ha för att vara betydelsefull och värd något, enligt filmerna, och har man inte tillräcklig makt 

har man inte nått tillräcklig framgång. Denna avundsjuka återfinns i filmerna främst i negativa 

karaktärer, alltså karaktärer som man ser ner på, som uppfattas som misslyckade på ett eller 

annat sätt baserat på filmens värdegrunder. Ett tydligt exempel på en ”misslyckad” och 

negativ karaktär är Gérard de Ridefort som ju gestaltas som både dum, korkad, sur, 

avundsam, avundsjuk, egoistisk och endast driven av eget maktbegär och inte av större 

utveckling och framåtdriv för människan i sig. Trots att de Ridefort i den andra filmen lyckas 

bli Stormästare och rent teoretiskt då står över Arn i rang är de Ridefort inte nöjd och bekväm 
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i sin maktposition. Han saknar de viktiga maktegenskaper jag tidigare talat om och hans makt 

anses därför inte ”naturlig”. Trots sin ökade maktposition är han fortfarande avundsjuk på Arn 

som framställs som en naturlig ledare och värdig makt. Arn har en passersedel (för att få 

återvända hem efter sin botgöringstid), vilken han fått av den tidigare Stormästaren. Då Arn 

visar denna passersedel för de Ridefort och menar att han tänker bege sig hem igen river de 

Ridefort sönder passersedeln med hämndlysten blick. De Ridefort tänker inte låta Arn bege 

sig hemåt, han vill se Arn strida, lida och följa de Rideforts order. Arn tiger, böjer sig för 

makten, men ser väldigt förbannad och hatfylld ut. Maktkamp och avundsjuka kan gå hand i 

hand, tycks filmen säga, men samtidigt presenteras inte avundsjukan som någon attraktiv 

egenskap. 

 

Ytterligare ett exempel på där avundsjuka gestaltas, också denna gång i samband med en 

”negativ” karaktär, är då Cecilias syster Katarina förråder Arns och Cecilias hemlighet. 

Cecilia har avslöjat för Katarina att Cecilia och Arn kommit överens om att gifta sig samt att 

de väntar barn tillsammans. Katarina förstår att detta antagligen kommer att innebära att hon 

blir kvar på klostret för alltid då hennes far nog inte har råd att gifta bort två döttrar. Då båda 

systrarna ogillar klosterlivet innebär detta inte någon positiv framtid för Katarina. Dessutom 

har hon blivit avvisad av Arn vid ett tidigare tillfälle då hon försökt ha sex med honom. I sin 

avundsjuka anger hon Cecilia och Arn för moder Rikissa som är av sverkersätt och därmed 

fiende till Arn som är av folkungaätt. Angivelserna leder till att Arn och Cecilia tvingas göra 

bot under tjugo års tid och därmed slipper Katarina ut från klostret och Cecilia tvingas dit 

istället. Hämnd och avundsjuka sammanflätat gestaltar återigen hur makt och maktbegär kan 

ta sig uttryck. Berättelsen tycks också varna för vem man berättar hemligheter för, då 

hemligheter är en form av kunskap, kunskap är makt och alla dessa tre kan användas mot dig. 

 

3.1.5 Genus och makt  

Maktpositioner handlar mycket om värdering och det som ibland kallas för symboliskt 

kapital. De egenskaper, attribut och tillgångar som betraktas som värdefulla av den egna 

gruppen ger positiva maktfördelar för innehavaren av dessa kvaliteter. Beroende på kontext 

och rådande normer förändras kapitalet med tid och rum. Vi möter i berättelserna om Arn ett 

budskap och ett sätt att tala om och värdera olika egenskaper, attribut etcetera och många 

gånger kan dessa värderingar knyta samman makt med könsroller. I berättelserna om Arn 

framgår det som tydligt genom alla texter att män i de flesta fall står över kvinnor avseende 

maktförhållandet däremellan. Genus och könsroller handlar också ofta om just 
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maktförhållanden. Det som ses som norm, naturligt och som genom handling och tal värderas 

som mest sant får också, enligt Stuart Hall och John Storey, mest makt och utrymme. 

Resultatet blir då att de värderingar, tankar, idéer och uttryck som får mindre plats också får 

mindre makt och mindre genomslag. Detta innebär att de föreställningar som är mest 

representerade och högst värderade i berättelserna om Arn talar om för oss vad som bör gälla. 

Detsamma gäller motsatsen. De föreställningar som är minst eller inte alls representerade 

samt negativt värderade i berättelserna talar om för oss vad vi bör tycka illa om, ta avstånd 

ifrån, betrakta negativt, eller meningslöst etcetera. Detta medför, precis som när det gäller vår 

uppfattning och i förlängningen vårt agerande gällande maktstöd, maktegenskaper, politiska 

makttankar och så vidare (teman jag diskuterat i kapitlen innan), att också de maktstrukturer 

kopplade till genus och könsroller påverkar oss och deltar i skapandet av mening. 

 

I både böckerna och filmerna om Arn är männen betydligt mer framträdande än kvinnorna. 

Män verkar dessutom ofta vara i maktpositioner i samhället, både nu och då. Även om 

berättelserna om Arn utspelar sig förr i tiden då männen styrde mycket och att Arn som 

huvudperson är man ger det ändå en föreställning om män och kvinnor samt maktförhållandet 

däremellan. Att kvinnorna inte är lika närvarande, att de tillskrivs mindre framträdande roller, 

att de berättas om som bakgrundsgestalter eller inte berättas om alls ger en representation av 

män och kvinnor, av det utrymme könen kan kräva och vad som anses normalt och 

normgivande i samhället. Det är väldigt få tillfällen som kvinnor gestaltas styra, bestämma 

och välja riktning för den större skaran i berättelserna. Kvinnor verkar enbart styra på andras 

överseende eller enbart i de frågor som inte rör andra än de själva eller deras närmaste. Stora 

beslut som påverkar många människor, det politiska spelet, krig, fred och styrande av 

landområden, människor etcetera läggs i både böckerna och filmerna på männens lott, vilket 

förstärker bilden av hur maktstrukturer, politisk makt och styre bör fördelas i samhället. 

 

Att män ska ha makt framställs som naturligt. Kvinnor nämns inte ens i direkta maktbeslut, 

vilket säger en del om att kvinnor egentligen inte har med makt att göra. De är inte i grunden 

ämnade att styra, råda över företag, arméer eller regeringar. Männen ska göra detta, det anses 

och läggs fram som naturligt. En stor man, en bra man, har stor kunskap i alla maktens delar: 

svärd, guld och ren tro/rent samvete. Och om en kvinna någonsin ska kunna besitta sanna 

maktegenskaper bör hon också sträva efter att lära av männen. Texten behandlar ofta frågan 

om makt utifrån männens perspektiv och kvinnor uppmanas använda sig av männens 

kunskaper för att nå makt. Det krävs att tänka som en man, vara som en man på andra vis, 

skaffa sig information och kunskap som en man ”föds” med etcetera för att nå makt och bli 
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bättre än ”bara en vanlig kvinna”. Texten ger en föreställning om att en man medfött tycks ha 

vissa egenskaper och förutsättningar som automatiskt ger makt och särskilda attribut, medan 

kvinnor måste lära sig för att kunna bidra med något. Detta kommer bland annat till uttryck i 

den andra boken om Arn där Cecilia Rosa funderar kring hur hon sluppit lös från det nät som 

Moder Rikissa lagt ut för att få henne att avslöja allt om syster Leonore samt förlåta Rikissa 

för hennes prygel av Cecilia. Cecilia tänker att man i livets alla skeden måste försöka tänka 

som en man med makt, eller åtminstone som Cecilia Blanka (som i texten ofta presenteras 

besitta manliga egenskaper, vilka betraktas som överseendebara på en kvinna i hennes 

ställning som drottning). Genom att försöka tänka som en man kan man se det onda, se de 

som försöker lura en och inte vara en dum gås, en vän mö eller utan makt. Kvinnor anses inte 

lika intelligent begåvade som de intelligenta männen och många kvinnor presenteras som 

ovetandes i vad som händer utanför hemmets väggar. 

 

Detta med skillnaden mellan män och kvinnor verkar också genomgående genom filmerna 

placera männen i maktens centrum och kvinnorna mer i utkanten. Även om kvinnorna tar 

betydligt mer plats i filmerna än i böckerna är det fortfarande männen som planerar och 

diskuterar kring makt, politik och vem som ska styra. Kvinnorna är frånvarande i dessa planer 

tycks det som. Det är männen som har de goda maktkvaliteterna (även om vissa män också 

saknar maktkvaliteter) och det är männen som därmed klarar av att planera för framtiden och 

makten på ett långsiktigt sätt där planering och idén om att du kanske måste visa tillfällig 

underkastelse och till viss del ge med dig för att i längden vinna smart och stort. 

 

Som man tycks det finnas en förväntan och en outtalad plikt att sträva efter och besitta makt. 

Det är mer ovanligt om en kvinna har makt och särskilt om denna makt normalt sett utövas 

över män. I den andra boken om Arn beskrivs vid flertalet tillfällen hur Gudhems affärer 

plötsligt går bättre med en kvinna bakom de ekonomiska affärerna och besluten. Birger Brosa 

kommenterar hur svårt det kan vara att tro att det kvinnliga klostret där de bäst skötta 

affärerna finns är ett kloster där ekonomin inte sköts av en man utan av en kvinna. Det visas 

förvåning över att en kvinna klarar en mans arbete och att en kvinna till och med kan 

överträffa en man i ekonomiskt kunnande. Man får en bild av att vissa kvinnor kan om de ges 

en chans, men att det också bör betraktas som ett undantag och som något ovanligt om de 

lyckas. En kvinna i en framträdande maktposition och med erkänd makt gestaltas som 

ovanligt förekommande. Detta exempel på att även kvinnor är kapabla att sköta vissa 

politiska, ekonomiska och maktinnehavande uppgifter skildras något annorlunda i filmerna 

jämfört med böckerna. Cecilias arbete som ekonomiskt ansvarig finns inte nämnt alls, den 
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handlingen har utelämnats i filmens version av Arnberättelsen. Cecilias kunskaper, som i 

böckerna framstod som mycket goda och intellektuella saknas i filmberättelsen. Istället 

återfinner man en allmänt starkare bild av kvinnorna i filmerna än i böckerna. Cecilia känns 

exempelvis på något sätt mer modern och lika män i filmerna än vad hon gjorde i böckerna. I 

böckerna kändes det mer som om andra hade saker att säga till om, att hon inte kunde göra 

särskilt mycket på grund av sin roll som kvinna och ungmö. I filmen tar hon plats på ett mer 

accepterat och naturligt sätt. Det är mer på sin fars order, som månar om henne, är rädd att 

hon skall komma till skada eller att något dumt ska hända, som exempelvis kusken passar på 

henne eller kanske snarare på Arn. Männen har oftast fortfarande huvudmakten, beskyddar 

och beslutar, hämtar och lämnar på kloster etcetera. Skillnaden i filmerna jämfört med 

böckerna är dock att Cecilia aldrig riktigt verkar stå under Arn på sådant kuvat sätt att hon 

inte får tala sin åsikt eller ta initiativ till saker och ting. Dock är det i filmerna fortfarande Arn 

som tar de slutgiltiga besluten, det är Arn som rider iväg och försvarar hemmet, det är Cecilia 

som är hemmavid och tar hand om barn och hem. Hon väntar, han sörjer för skydd, ekonomi 

och överlevnad. Han sköter kontakter med makten. Hon väntar tålmodigt och är ej krävande. 

Så trots en ökad frihet och en mer ”modern” representation av kvinnors egen makt är det ändå 

männen som i slutändan förklaras stå över kvinnan. Berättelserna tycks förmedla att det är 

mannen som bör ha den högsta makten och att kvinnor inte bör förvänta sig makt av högsta 

slag. 

 

Istället gestaltar texten hur kvinnor kan vinna makt på andra sätt. Hur de faktiskt är med och 

påverkar bakom kulisserna. I den andra boken om Arn förs en diskussion kring kvinnors makt 

i samhället och vikten av att som kvinna ta sina egna beslut. Texten förevisar hur påverkan 

faktiskt är möjlig genom andra alternativ än direkt politisk makt, svärd och lans. Allt avgörs 

inte med svärd och lans och var och en, man som kvinna, invandrare som svensk, fattig som 

rik, har ett ansvar att påverka till en positiv utveckling och ett kunskapsökande samhälle. Det 

finns också en underton i texten att om kvinnor fick styra, och om de hade förnuft nog att inse 

att man inte ska vara vred på andra, skulle det kanske vara mindre krig i världen. Fru Helena 

yttrar i boken att ingen man med vett och sans kan avstå från att lyssna på sin fru och sina 

barns mor och härskarinna över gård och nycklar. Vidare säger hon att de unga kvinnorna ska 

gå ut i livet med sin fria vilja, använda den till något gott och att kvinnorna liksom männen 

bestämmer över liv och död, fred och krig och att det vore en svår synd att undandra sig det 

ansvaret ute i livet. Här finns både en tanke om kvinnors kraft och en ”kvinnor kan-

uppmaning”. Texten skildrar också något om mansrollerna och vad en klok man egentligen 

gör. Det kan ses som att texten för fram ett budskap att det utåt sett ska se ut som om mannen 
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bestämmer, men att kvinnorna inåt sett har mycket att påverka och tycka till om. Det anspelas 

på den kvinnliga listen. Det finns också en uppmaning i texten om att var och en är skyldig att 

använda sin begåvning på bästa sett inte bara för sig själv och sin familj utan för samhällets 

bästa och framtidens bästa. Vi är skyldiga att involvera oss i samhället och framtiden, 

politiken och utvecklingen, – för mänsklighetens bästa. Om det sedan är ”enklast” (att normen 

”det har alltid varit så och det är naturligt” säger) att männen sköter den offentliga maktbiten 

och att kvinnorna tar hand om familj, barn, och uppfostrar blivande män med makt är detta 

inget som bör läggas ner tid på att förändra tycks texten påpeka. Texten tycks mena att man 

ska arbeta med den lott man fått, försöka nå så långt som möjligt, men ändå ta hänsyn till ”hur 

det i grunden är”. Alltså egentligen följa rådande normer och värderingar, tankesätt och idéer. 

 

Det presenteras i texterna särskilda krav på män att inta maktpositioner och sträva efter makt. 

Om kvinnor skall uppnå detsamma finns det knep att ta till berättar texten. I den tredje boken 

om Arn finns en skildring av hur kvinnor måste ligga steget före och komma med råd när 

männen ägnar sig åt sitt maktspel. Om kvinnan inte är med i svängarna och tänker efter före 

riskerar hon att bli överkörd. Men om hon använder sig av kvinnlig list kan hon få sin vilja 

fram. Denna kvinnliga list som inte alltid ses på med blida ögon hos männen. I den tredje 

boken om Arn diskuterar några av kvinnokaraktärerna män och hur man kan styra männen dit 

man vill utan att männen låtsas om detta för varandra. Texten berättar hur män med sina 

fåniga tankar om heder och makt ibland leder till dumma saker. Män blir bara envisa av 

dumhet ibland, tycks drottningen säga. Ulfhilde menar att hon har lättare att se hur hon kan 

styra sin man hemma då hon äger gods och gård, men att hon undrar hur drottningen klarar att 

styra sin Knut. Drottningen säger då att tålamod är det ena och att det andra är männens 

fåfänga vilken är murbräckan genom deras förstånd. Här ges negativa bilder av män och män 

gestaltas som ibland dumma nog att föras bakom ljuset utan att de märker det. Det ger en bild 

av kvinnors fördomar eller nedvärderingar av män och blir en negativ stereotyp som 

förmedlas till läsaren. Det står också klart att denna kvinnliga egenskap, den kvinnliga listen, 

inte är av godo för männen. Det talas i boken om kvinnligt ränkspel och att Arn, liksom 

många andra män framstår det som, egentligen inte vet något om denna kvinnors list. Harald, 

Eskil och Arn försöker tänka ut vad som egentligen hänt då drottningen verkar smida ränker 

med ärkebiskopen och de misstänker att de två Ceciliorna nog bara sett till varandra som 

vänner och då de var så goda vänner inte tvekat att offra sin egen lycka för den andras skull. 

Eskil menar att sådan klokskap inte kan finnas hos kvinnor. Arn menar att sådan klokskap nog 

kan finnas hos kvinnor ändå och att det snarare handlar om ifall det kan finnas sådan 

vänfasthet hos kvinnor som hos män. Här diskuteras tron på olikheter mellan könens intellekt 
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och tankeförmåga samtidigt som resultatet blir att kvinnor och män nog kan vara lika på dessa 

plan. Men samtidigt kanske bakgrunden till sådant handlande är av olika grund. Det framstår 

dock som klart i texten att drömmerier är något negativt och kvinnligt och att handla och 

tänka listigt är mer värt. Både hos män och kvinnor, men inte särskilt positivt för en man om 

kvinnan övermannar honom på det området. 

 

Vikten av att som man inte förlora vare sig sin makt eller manlighet skildras i bland annat den 

första boken om Arn där det återfinns ett avsnitt där Magnus funderar kring hur han saknar sin 

fru Sigrid som dött och att han i hemlighet anser att hon nog var den människa han värderade 

högst, högre än alla män. Vidare berättar texten hur detta är något som Magnus absolut inte 

törs säga högt då detta skulle medföra att han blev en ringaktad man och att andra (med andra 

underförstått främst män) skulle anse att han var tokig. Att tänka väl om en kvinna i den 

mening att hennes kunskaper ses som värdefulla och viktiga, hur kvinnans ”manliga” 

egenskaper blir ett symboliskt kapital likvärdigt med mannens presenteras som något en man 

helst inte skall ge uttryck för. Det framställs som skamligt att som man ha mindre förstånd 

eller intelligens än en kvinna och därmed i förlängningen mindre makt. I den första boken 

återkommer texten till just män och att män och makt är något som ”naturligt” hör ihop. Att 

vara man innebär att inte vara oskuldsfull. Man måste som man ha kunskap om världen där 

ute, om politik, krig, konflikter och annat mindre skönt i Guds värld. Detta för att med 

kunskaper och information, vilket av berättelserna presenteras som viktigt symboliskt kapital, 

kommer makt. Texten berättar att en oskuldsfull man är en oförnuftig man och detta är inte 

något bra hos en man. Texten presenterar alltså normer kring könsroller och vad som räknas 

som symboliskt kapital, vad som ger makt och är värdefullt, statusgivande och underförstått 

också ”rätt-köns-givande”. Detta kan kopplas till hur den meningsskapande processen, och 

också de representationer av könstillhörighet som återfinns i berättelserna om Arn, infogas i 

och blir en del av vår identitet. Det representationerna i texten förmedlar, skapar, i enlighet 

med Alison Landsbergs, Stuart Halls och Arthur Asa Bergers tankar, en form av 

könsstereotypa bilder, protesminnen och ”erfarenheter” som i sin tur talar om för oss som 

läsare/tittare hur vi bör forma vår identitet, hur vi bör vara, agera, tycka, tänka etcetera för att 

tillhöra rätt grupp. Det gestaltas också hur ”egenskapen” att vara omanlig eller som man ha 

beteenden som presenteras som kvinnliga är detsamma som att vara lite bakom. Det sägs 

härmed att kvinnor faktiskt är lite bakom jämfört med män. Kvinnor har sämre förstånd, kan 

inte lika mycket som män och detta rättfärdigar därför de maktstrukturer som finns mellan 

könen. 



  64 

I berättelserna om Arn presenteras män som innehavare av fler positiva egenskaper än 

kvinnor. Flera av de positiva kapitalegenskaperna som presenteras i filmerna är 

sammankopplade till män mer än till kvinnor, vilket förmedlar att män besitter värdefulla 

egenskaper och därmed framställs som mer värda än kvinnor. Kvinnliga attribut och 

egenskaper som i böckerna förknippas med kvinnor används till exempel ofta som skällsord. 

Ett exempel återfinns i den första filmen om Arn där filmen skildrar en tvist vid tinget. Emund 

är i tvist med Arns familj och under tinget kallar Emund Magnus för en man utan heder samt 

en man med tikvalpar till söner, den ene en nunna och den andre en öltunna. Att vara svag 

som en kvinna, skvallrig som en kvinna eller ovetandes som en ungmö är andra exempel på 

uttryck som tydligt meddelar att vissa egenskaper är negativa och att dessa negativa 

egenskaper oftast tillhör kvinnor och som något mycket negativt används som skällsord på 

män. 

 

Det finns alltså tydliga representationer i böckerna om att kvinnor och män utövar och bör 

utöva makt och inverkan på andra på olika sätt. Män bör helst ha makt, få makt och besitta 

goda ledaregenskaper, driva utvecklingen framåt och befinna sig i de allra högsta och 

allomfattande maktområdena, styra över land, rike, politik och samhälle. Kvinnor bör istället 

verka sin makt på lägre nivåer, uppfostra goda manliga makthavare, ta hand om hem, hushåll, 

familj, man och barn. Kvinnor bör också vara medvetna att de på grund av männens 

”naturliga” kunskaper måste arbeta hårdare för att nå samma resultat och för att nå större 

makt. Om detta är fel eller inte är inget man bör grubbla över, utan istället bör man göra det 

bästa av situationen tycks berättelserna förmedla. 

 

3.1.6 Den Andre och makt 

Makt handlar ofta om samspel mellan grupper, om värderingar och grupperingar. Detta kan 

knytas samman med föreställningen om den Andre, om någon eller några som inte tillhör den 

egna gruppen, kulturen eller samhället. Diskussioner kring den Andre kan röra genus, klass, 

etniciteter eller religioner av olika slag. Helt enkelt olika attribut som används för att särskilja 

grupperingar och skapa mening på olika sätt. Ofta är dessa diskussioner kring den Andre 

också förknippade med makt och maktkamper av olika slag. Det handlar om ett ”vi-dem-

tänkande”. Att tillhöra ”rätt” gruppering markeras också i berättelserna om Arn som ett 

effektivt sätt att omfattas av och ta del av just den gruppens makt. Att tillhöra ”rätt” grupp, 

vilken bör ha så stort maktkapital som möjligt blir och presenteras som viktigt. 

 



  65 

I berättelserna om Arn återspeglas maktkamper kopplade till den Andre bland annat genom 

den ständiga kamp som pågår mellan de olika ätterna i samhället. Maktstriderna mellan 

folkungar och sverkrar innehåller representationer av grupperingars maktkamper i samhället 

och visar på vikten av att särskilja den egna gruppen från andra grupper, från den Andre, och 

visa sig mäktigare och värdefullare. I berättelsen om Arn kommer ättestriderna till uttryck 

bland annat genom att Erik Jerdvardsson är kung och har sonen Knut, Karl Sverkersson dödar 

Erik framför sonen Knut, Knut hämnas sin far och dödar Karl. Dessa maktkamper och 

hämndaktioner blir till en hämndsnurra som visa på hur makt kan spela stor roll i kampen 

över andra grupperingar i samhället. 

 

När det gäller skildrandet av den Andre och maktkamper mellan grupperingar i samhället i 

berättelserna om Arn markeras dessa skillnader och grupptillhörigheter ofta med olika fysiska 

attribut. Både i böckerna och filmerna handlar mycket av särskiljandet om att med olika 

färger, mantlar, kläder, fanor, seder, symboler och andra bildliga eller rituella faktorer 

markera grupptillhörighet och därmed ett påtagande av just den gruppens värde och makt. 

Detta kan kopplas till Stuart Halls tankar om hur fotbollssupportrar med hjälp av olika attribut 

iklär sig olika identiteter. I böckerna om Arn är det exempelvis olika sköldmärken och olika 

färger på mantlarna som berättar vilken identitet, värde och makt man har. Att få bära 

ättefärg, att få tillsluta sig till en mäktig grupp ger individen makt och visar i texterna att man 

är speciell i jämförelse med vanligt annat folk. I böckerna framkommer det till exempel 

tydligt att det är de rikaste och mäktigaste som verkar tillhöra ätter av finare slag. Cecilia får 

vid ett tillfälle den blå folkungamanteln hängd om sig från självaste folkungaledaren Birger 

Brosa vid gästabudet i Gudhems kloster och moder Rikissa görs därmed medveten om att 

Cecilia minsann räknas till folkungarna och därmed också besitter deras status, värde och 

makt. Birger Brosa uttalar till och med att Cecilia är en av hans egna. Med olika attribut, 

färger, föremål, klädesplagg etcetera kan man markera makt, visar böckerna därmed. 

Beskrivningar av färgerna för de olika ätterna och dess vikt beskrivs på flera ställen i 

böckerna och det görs tydligt att man ska skilja på olika grupper och hur man på ett enkelt sätt 

också markerar detta särskiljande. Och precis som i böckerna behandlar också filmerna 

ättetillhörigheter och grupperingar i samhället. Särskilt den första filmen har stort fokus på 

just ättetillhörighet. Vikten av att ingå i en grupp och att särskilja den mot omgivande grupper 

i samhället, att skapa mening i den egna gruppen behandlas. 

 

Det är inte bara mellan grupperingar i den ”svenska/nordiska” samhället som böckerna och 

filmerna om Arn drar upp gränser mellan oss och den Andre. Maktspelet mellan grupperingar 
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i samhället återfinns även i flera andra delar och händelser i berättelsen om Arn. Ytterligare 

ett exempel på hur den Andre och grupperingar i samhället kan handla om makt går till 

exempel att återfinna i den andra filmen om Arn. Efter det stora slaget mellan kristna och 

muslimer där muslimerna gått segrande ur striden och Arn skadats svårt, men tagits om hand 

av Saladin, knäböjer Arn inför Saladin. Arn säger på arabiska att ”den besegrade hälsar er 

segerrike konung”. Saladin svarar ”jag hälsar er, min värdige motståndare”. Den ena erkänner 

sig besegrad av den Andre, men respekten mellan de båda kvarstår. Saladin berättar att han 

har Jerusalem i sin hand, att staden faller när han vill. När de kristna intog staden dödade de 

alla och Saladins folk vill nu göra samma sak tillbaka mot de kristna. Arn säger då att det som 

kännetecknar en stor kung är att visa barmhärtighet. Arn manar till respekt och försöker 

undvika hämnd mellan två grupperingar i samhället. Han förklarar att om Saladin väljer 

hämndens väg kommer de kristna komma tillbaka talrikare än någonsin och kriget kommer 

därmed aldrig ta slut. På sätt och vis tycks det som om Arn manar till förlåtande och försöker 

undvika en hämndsnurra mellan två grupperingar, men samtidigt verkar han också påpeka att 

det ligger i den Andres händer att fatta rätt beslut. De kristna kommer att fortsätta kriga till 

muslimerna ger sig eller visar vördnad och respekt för sin fiende, men de kristna vill inte eller 

kan inte visa samma respekt mot den Andre. Budskapet blir därför aningen tvetydigt då det 

gäller hur makt ska tas och ges mellan grupperingar i samhället. Saladin anser att Arn talar 

vist, att klokhet är att föredra och att klokhet innebär att visa respekt för varandra, var 

ödmjuka och storsinta, sluta kriga och istället försöka arbeta mot lösningar som kan fungera 

för alla. Om alla fiender var som Arn skulle det vara svårt att vinna kriget, menar Saladin 

samtidigt som han fortsätter och säger att det en dag kanske kan bli så att de alla kan dela på 

den heliga staden Jerusalem som jämlikar. Det är intressant att det i berättelsen är den Andre 

för oss som viker sig, visar sig ödmjuk och storsint. Det tycks som om filmen därmed sprider 

budskapet att storsinthet, ödmjukhet och förmågan att undvika hämndkonflikter mellan 

grupper är goda egenskaper och eftersträvansvärt, men samtidigt att dessa eftergifter inte ska 

lämnas av oss utan att det är den Andre som ska ”ge sig”. Detta kan också knytas an till 

dagens politik kring bland annat krigen i Mellanöstern och andra konflikter mellan grupper 

världen över. Det är viktigt att visa respekt för den Andre, men samtidigt bör man eftersträva 

heder och ära, vilket inte alltid tycks innebära förståelse och fredens väg. 

 

Att acceptera den Andre eller utan vidare misstänksamhet blanda sin egen gruppering med 

den Andres gruppering kan även orsaka konflikter inom den egna gruppen, tycks filmerna 

beskriva. I den första filmen återspeglas detta bland annat då tempelriddaren Gérard de 

Ridefort bråkar med en saracen som kommit för att träffa Arn/Al Ghouti. De Ridefort vill inte 
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låta saracenen träffa Arn utan vill få saracenen att tala om sitt ärende ändå, genom tortyr 

antyds det. Arn dyker upp och saracenen börjar genast tala sitt språk med Arn. Arn svarar 

också saracenen på dennes eget språk och därmed för de ett samtal som för de Ridefort blir 

obegripligt eftersom de Ridefort inte verkar tala något annat språk än engelska i filmen. De 

Ridefort blir väldigt upprörd, förvånad och ser äcklad och förfärad ut över att Arn talar 

saracenernas språk, den Andres språk, fiendens språk. De Rideforts bristande kunskaper och 

oförmågan att förstå vad som diskuteras leder till stark misstänksamhet. Kunskap och 

information är, som jag tidigare diskuterat, makt och undanhållande av information, 

oförståelse och skillnader man inte förstår eller är van vid mellan den Andre och en själv 

skapar då en stor misstänksamhet inte bara kring den Andre utan också kring Arn som tycks 

”allierad” med den Andre via något som de Ridefort inte förstår. Därmed visar texten på hur 

avsaknad av kunskaper och kulturella koder från andra grupper kan orsaka slitningar och 

maktkamper baserade på missförstånd och/eller rädsla. 

 

3.2 Positivt kapital och livsmål 

I böckerna och filmerna om Arn gestaltas ett antal egenskaper eller kvaliteter som kan ses 

som positivt kapital. Egenskaper, idéer eller innehav av särskilda kvaliteter som betraktas som 

positiva och värdefulla. Besittande av detta positiva kapital ger en positiv ställning i samhället 

och ett ökat värde till den individ, grupp eller institution som besitter kapitalet. I tidigare 

kapitel har jag diskuterat ämnet makt och redogjort för hur det i berättelserna om Arn 

framkommer och förmedlas ett budskap om att makt är viktigt att uppnå och inneha. Makt har 

därmed visat sig vara ett av exemplen på symboliskt (eller positivt) kapital och livsmål som 

berättelserna om Arn presenterar. Jag har alltså redan snuddat vid makt som positivt kapital 

och livsmål, men kommer i ett av de kommande kapitlen att utveckla maktmotivet ytterligare, 

men då med fokus på just makt som positivt kapital och livsmål. 

 

I berättelserna om Arn hittar vi bland annat tankar om positivt och symboliskt kapital och 

livsmål, vilka meddelar oss vilka saker vi bör uppnå. Detta infogas sedan i vårt 

protesminnesarkiv där det tillsammans med alla andra minnen påverkar hur vi senare värderar 

saker och också agerar i vårt samspel med andra individer, grupper, samhällen och kulturer. 

Även om berättelsernas översta berättelselager och budskap utspelar sig förr i tiden, ger de 

underliggande budskapen och de underliggande värderingarna som presenteras genom hur 

saker talas om, värderas, gestaltas, ges plats etcetera budskap till läsaren/tittaren med 

innebörden att ”a” anses värdefullt i samhället, ”b” är av vikt, ”c” ger framgång, ”d” ger 
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fördelar och positiv status, ”e” är det som kan anses som positivt kapital och därför värdefullt 

att försöka tillskansa sig och så vidare. Detta andra huvudkapitel i analysen har sitt fokus på 

att vaska fram och analysera vad som gestaltas som värdefullt, som symboliskt kapital, i 

berättelserna om Arn. Vad är viktigt att besitta för egenskaper och attribut, vad är viktigt att 

uppnå i livet och som människa? Vi kan kalla dessa eftersträvansvärda egenskaper och 

attribut för positivt kapital och de mål som framställs som eftersträvansvärda för livsmål. I 

berättelserna om Arn presenteras en rad livsmål. Mål som anses viktiga att uppnå i livet, 

viktiga att sträva efter och värdefulla att inneha. Dessa livsmål bildar en slags normer som 

talar om hur vi ska leva, vad vi ska uppnå och vad som anses normalt och naturligt. Vilka 

positiva kapital och livsmål som berättelserna om Arn förmedlar ska vi nu titta närmare på. 

 

3.2.1 Utveckling och framsteg 

Ett återkommande tema kopplat till det positiva kapitalet och livsmålen i berättelserna om Arn 

handlar om utveckling och framsteg. Dessa tankar om utveckling och framsteg kan kopplas 

samman med hur Roger C. Aden diskuterar kring begreppet ”promised lands”. Han menar att 

de i berättelser av olika slag kan finnas referenser till ett samhälle och en kulturs mest 

betydande värden. I berättelserna om Arn kan man då uttyda hur utveckling och framsteg är 

ett av målen med att vara människa och därmed ett av de betydande värden som Aden 

diskuterar kring. Detta kan tolkas som om texterna förmedlar ett budskap om att man som 

människa ska bidra med utveckling och framsteg för mänsklighetens bästa. Det presenteras 

som viktigt att sträva framåt och nå nya horisonter och ny kunskap. Vi kan i berättelserna om 

Arn också finna exempel på framstegstanken, idén om att människan genom förnuft, 

vetenskap och upplysning ska kunna förbättra sitt läge och gå en ljusare framtid till mötes. I 

det tidigare kapitlet om makt återfann vi kunskap, intelligens, list och information som källor 

till ökad och rättfärdig makt. Dessa egenskaper återfinns också som tydliga exempel på 

positivt kapital i andra situationer, som positivt kapital betraktat ur individens och 

mänsklighetens perspektiv, för att få ökad uppskattning och värde. 

 

3.2.1.1 Kunskap, intelligens och att spela smart 

Kunskap och förmågan att använda sitt intellekt och den kunskap man besitter gestaltas som 

ett mycket väsentligt positivt kapital. Inte bara för att, som jag diskuterat i tidigare avsnitt, 

vinna maktfördelar, utan också för att ge sig själv en ökad status och ett ökat värde, en ökad 

uppskattning från andra. Att kunna mycket, veta vad man talar om och med hjälp av 
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intelligens och framförallt teoretisk kunskap avancera i samhället och främja människans 

utveckling ses som mycket positivt. Detta budskap kan tolkas fram ur bland annat flertalet 

avsnitt i filmerna. Särskilt att kunna saker som andra runt omkring en inte kan ger extra 

mervärde. Kunskaper i språk är ett exempel på positivt kapital och kunskap som tycks 

värderas högt. Sigrid kan till exempel latin och kan därmed prata mer jämbördigt med kyrkans 

män. Fader Henri pratar engelska på klostret, andra munkar talar franska. Arn lär sig både 

latin, franska, engelska och arabiska och hans förmåga att läsa ställer honom i bra position 

inom ätten där ätteledaren Birger Brosa ser läsekunskaper som något mycket bra. Detta kan 

tolkas som att läsaren/tittaren möts av budskapet att utbildning och kunskaper är positiva och 

eftersträvansvärda, att de leder till individer med större värde. 

 

Det är inte bara språkkunskaper som förespråkas utan också kunskaper i de flesta andra 

ämnen. Att kunna mycket och veta mycket betraktas som positivt och fördelaktigt. Det räcker 

dock inte med enbart teoretiska kunskaper. För att vara värd något bör man också inneha 

praktiska kunskaper och veta saker om världen man lever i, man bör ha koll och kunna föra 

sig så som seder och bruk kräver. Detta förstår man snabbt som läsare/tittare genom 

skildringen av hur Arns skyddade uppväxt på klostret gjort honom ovetandes om det 

”verkliga” samhället utanför klostrets murar. När Arn möter människor som inte är munkar, 

människor som lever ”vanliga” liv, begriper han sig inte på dem. Arn framställs då som 

klumpig och lite bakom. När han till exempel möter ett antal män som jagar en kvinna 

anklagar de Arn för brudrov och tvingar Arn att slåss för sig själv. Hans brist på kunskaper 

och hans oförmåga att hantera situationen gör att han framstår som okunnig, blåst och bakom. 

Han tycks inte kunna föra sig bland känslosamma människor. Han tycks inte begripa varför de 

är arga, skriker, är ovänliga och elaka. Munkarnas isolerade värld har visserligen gett Arn 

teoretiska kunskaper, men för att vara värd något måste man också besitta praktiska 

kunskaper, tycks filmen påpeka. Det är viktigt att visa ett framgångsrikt, intelligent och 

kunnande yttre där du kan det du gör och inte visar dig dålig och korkad. 

 

Ytterligare ett exempel på hur kunskap och vikten av utveckling presenteras som viktigt 

kapital återfinns i böckerna där flera passager skildrar munkarna. De befinner sig i bokens nu 

och är med sin utbildning och sina kunskaper mer civiliserade än det allmänna folket. 

Munkarna ser på många av det allmänna folket som barbariska och okunniga. Detta ger en 

föreställning om att trots att vi själva kanske tror att vi utvecklats och är för utveckling finns 

det andra med mer kunskaper. Många kanske anser att de själva är de mest kompetenta och 

civiliserade som finns, men att vi inte får stagnera i vår tro på vår egen utveckling. Bara för att 
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vi är smartare än förr betyder inte det att vi inte kan utvecklas ytterligare och bli ännu 

smartare. Munkarna var smartare än det allmänna folket, men idag besitter det allmänna folket 

kanske lika mycket kunskaper som munkarna och det är istället professorer och forskare som 

besitter de extra kunskaperna. Vi bör dock inte fastna här utan sträva vidare mot ökade 

kunskaper, för vi kan alltid lära mer och utvecklas, tycks texten mena. 

 

Berättelserna om Arn varnar också läsaren/tittaren för hur brist på tillräckliga kunskaper och 

intelligens medför en ökad risk för att bli lurad. Då intelligens framställs som ett positivt 

kapital innebär detta att bli lurad som ett mycket negativt kapital. Ett exempel som skildrar 

vikten av att vara listig och intelligent är då Brosa lurar en sverkersk hirdman som frågar om 

Knut är Eriks son (kung Erik som just fått huvudet avhugget av sverkrarna). Brosa som vet 

med sig att sverkrarna också skulle försöka döda Knut om de visste att han var kungens son, 

eftersom Knut då kan kräva tronen när han vuxit till sig, svarar med en lögn att Knut är med 

honom och inte alls den nu döde kungens son. Genom Brosas list ges Knut en chans att växa 

upp och tränas inför sitt framtida maktövertag. Brosas list leder i längden till ökad makt för 

folkungarna och kungakronan till Knut. 

 

List och intelligens som en väg till framsteg både för individen och dess maktposition som jag 

diskuterat tidigare, men också för att genom list öka sitt eget värde och skaffa sig fördelar att 

använda för den egna gruppens/samhällets utveckling presenteras i berättelserna om Arn. För 

ju mer i framkant du ligger gällande nya kunskaper och tekniker, desto större blir också ditt 

och mänsklighetens värde, tycks berättelserna förmedla.  

 

Att kunskap och intelligens förespråkas leder också till att idioti och dumhet är att förakta. 

Detta presenteras också väldigt starkt i filmerna och ett tydligt exempel på detta är när den 

nye Stormästaren Gérard de Ridefort planerar ett stort anfall mot Saladin och hans armé. Arn 

anser att de Rideforts anfallsplan är totalt urkorkad och att sådan idioti är att förakta. Att 

vandra genom öknen i tre dagar utan tillgång till vatten (med undantag av det vatten de kan 

bära i sina vattenflaskor) och möta en betydligt större armé än sin egen får till och med 

tittaren att begripa vilken ointelligent plan de Ridefort vill genomföra. Det framkommer att 

Arn betvivlar de Rideforts intellekt, ledarförmåga och kompetens. När man i ett senare klipp 

får se hur Saladins bror meddelar Saladin att tempelriddarhären är nära, att de har slagit läger 

mitt i öknen utan vatten och planerar att möta Saladin i gryningen och sedan som tittare får 

höra hur Saladins bror kallar tempelriddarna för dårar får man tittaren att ytterligare betvivla 

de Rideforts kompetens. Arns vetande och kunskaper placeras genom de Rideforts totala 
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idioti i ännu bättre dager och man får som tittare en tydlig bild av att kunskap är av största 

vikt och att idioti är att förakta. 

 

3.2.1.2 Information, vikten och viljan av att lära sig, att söka kunskaper och bli bättre 

Då kunskap och intelligens anses som väldigt viktiga egenskaper är det kanske inte särskilt 

förvånande att vikten och viljan av att lära sig nya saker också finns starkt närvarande i 

berättelserna om Arn. Arn lär sig flera språk, han studerar, övar och provar nya saker. Det 

förekommer aldrig en negativ attityd att ”nej, jag vill inte” eller ”jag vågar inte”. Det är alltid 

positiv strävan att gärna prova, försöka och önskan att lära sig något nytt. Böckernas tydliga 

budskap och presenterade och föredragna normton är att information och kunskap är nyckeln 

till vår framtid. Den andra boken i trilogin framställer särskilt tydligt vikten av att lära sig så 

mycket man kan. Att låtsas mer kunnig än man är anses endast dumdristigt då du missar 

tillfällen att istället lära dig mer, att öka på din egen kunskap. Det finns en underliggande 

uppmaning om att söka kunskap, fråga, läsa, leta information, vara vetgirig, ha en vilja att 

utveckla sig själv och sedan bidra i samhället med sina kunskaper och sin information. Detta 

gäller inom tekniken, politiken, vetenskapen eller andra områden som kan användas för att 

driva vår civilisation framåt. Kunskap och jakten på sådan är alltså något som framhävs i 

texterna. Det framstår då också en slags motpol där de med en ovilja att lära sig, de lata och 

okunniga, de utan vilja att samla information och kunskaper att delta och bidra med, anses 

som en last för samhället. Det är bättre att lära av sina egna brister, utvecklas, inte fastna i 

gamla vanor och trosföreställningar utan ständigt sträva efter att nå högre, längre, bättre, 

framåt, – bort från det gamla och fram mot det nya. 

 

Kunskapstörst, viljan att sträva framåt, utvecklas och lära sig nya saker som kan leda till 

bättre framtider verkar enligt berättelserna om Arn kunna uppfyllas på flera sätt. Dels genom 

egen praktisk övning och teoretisk kunskapsinhämtning och dels genom att lära från den egna 

gruppen. Ett exempel då dessa metoder framträder är till exempel i den första filmen om Arn 

där han står och övar pil. Man ser i filmerna aldrig Arn vilandes utan i ständig färd med att 

öva, arbeta eller agerande i något avseende. Övning ger färdighet och endast hårt arbete och 

träning kan leda framåt. Att arbeta och öva framställs som viktigt och likaså strävan att nå 

framåt, högre, uppåt, bättre. Att arbeta hårt för att nå en utveckling gestaltas i böckerna också 

som något gott. Kan man inte bidra med sitt intellekt skall man istället arbeta hårt på andra 

sätt för att bidra och föra civilisationen och mänskligheten framåt. Vikten av hårt arbete 

poängteras och lyfts fram. Den arbetande massan driver världen och samhället framåt och 
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detta är viktigt menar böckerna. Många övre klasser i texten tycks ha svårt att förstå detta och 

inse arbetets betydelse. Även som rik kan och kanske bör du delta i arbete och grovarbete om 

det för stunden är det bästa du kan göra för att driva världen framåt och förstora din rikedom. 

Texten beskriver bland annat att även om många nordbor säger att arbete är trälgöra får man 

följa hur munkarna, Arn och andra män som framställs som visa, goda, kunniga och duktiga 

gärna jobbar, hur de ser arbetet som något gott och anstränger sig till sitt yttersta för att arbeta 

hårt, nå uppsatta mål, göra gott och driva framtiden framåt i utvecklingens tecken. Ett 

exempel på hur berättelserna skildrar metoden att skaffa kunskap genom att lära från den egna 

gruppen återspeglas i det avsitt som handlar om hur Harald under sin allra första tid som 

sergeant i det Heliga Landet övar på att slåss med svärd mot en annan tempelriddare. Harald 

gör inte särskilt bra ifrån sig och får snart undervisning av Arn som genast påpekar vad 

Harald gör fel. Även om Harald känner sig aningen knäckt över att vara dålig med svärd och 

en förlorare gentemot tempelriddaren lyssnar han ändå och försöker lära sig vad Arn säger. 

Arn instruerar direkt att Harald gör två fel. Han har valt ett för tungt svärd och han slåss som 

en viking. Trots buttra protester från Harald försöker han ändå lära sig det som är bättre, nyare 

och modernare. När Arn vill att Harald följer med som sergeant åt Arn tackar Harald 

ödmjukast sin herre. Ödmjukhet, respekt, viljan att tjäna och lära av dem som är bättre 

presenteras som en väg till bättre vetande och kunskap.  

 

Ytterligare en viktig metod berättelserna pekar ut för läsaren/tittaren i hur man kan 

tillgodogöra sig nya kunskaper är att också lära av andra utanför den egna gruppen. Det 

framställs därför som viktigt att inte döma andra för snart då detta kan innebära att vi går 

miste om värdefulla kunskaper. Just detta att lära av andra, främmande kulturen, av den 

Andre, är något som framträder på flera platser i berättelserna. Exempelvis kommenterar 

böckerna vikten av att samla kunskap och information från andra kulturer och länder om 

dessa kunskaper är det bästa för vårt samhälle och dess utveckling. I den första boken om Arn 

säger bland annat texten att utlänningar är bättre byggare än vanligt folk i Norden. Det är till 

exempel burgundiska lekbröder och engelska stenarbetare som utför byggandet av det nya 

Varnhems kloster. Detta skulle kunna tolkas som en kommentar till den debatt vi ibland har 

kring invandrare och arbetskraft. Det finns flertal exempel i vår egen verklighet där läkare, 

advokater, fysiker och andra högt utbildade människor med invandrarbakgrund inte har 

samma möjlighet då de anländer till Sverige att arbeta inom de högutbildade yrken de arbetat 

med i sina hemländer. Boken tycks ha ett underliggande budskap om att det är viktigt att 

utnyttja även dessa utländska kunskaper och kompetenser. Ytterligare exempel i böckerna 

som utstrålar detta budskap är till exempel i den första boken där texten talar om hur de rika 



  73 

ser på sina trälar, hur de kristna ser på trälarnas gudsdyrkan och ”ogudaktighet” och hur 

trälarna skämtar om och ser på sina herrar, hur de ”manliga” männen, hirdmän och andra 

karlar, ser på Arn och hans beblandning med kvinnogöromål, kokhus och trälars arbete, hur 

männen ser på kvinnorna och så vidare. Något dåligt, skamligt, negativt, omanligt, 

förnedrande, stolligt, trälgöra eller andra egenskaper som framställs negativa på något sätt 

presenteras om den Andre med utgångspunkt från den ena eller andra karaktärens 

grupptillhörighet. Därefter följer man som läsare dennes tankar om hur denne resonerar kring 

det den upplever och sedan vänder i sina åsikter. Den som har utgångspositionen (alltså vars 

ståndpunkt och tankar man får följa) resonerar sin fram till att trots brister och negativa 

egenskaper hos den Andre, trots attribut som avskiljer den andre från den egna gruppen, finns 

det vissa kunskaper, egenskaper och kompetenser som är värda att ta tillvara på. Och det är 

kanske inte så illa ställt med den Andre trots allt. Texten tycks peka på och förmedla att det 

kan finnas något gott i alla. Det kanske finns något bra med Arns kvinnliga kunskaper om 

matlagning, kokhus och visthusbodar. Det kanske finns något gott i att Arn arbetar som en träl 

och lär trälarna saker som är bra i längden för alla på Arnäs. Det kanske finns något gott i 

kristendomen som via Arns uppväxt på kloster lärt Arn att skjuta pil bättre än någon annan 

och hantera smedjan bättre än den bästa trälen på Arnäs fast trälarna alltid skämtat om den 

vite guden och hans stolligheter. Alla kristna kanske inte är stollar och det kanske finns vissa 

saker som är bra i kloster? Trälarna har en del bra kunskaper om barnafödande, 

naturmediciner och andra saker som kan vara till nytta även för kristna och rika. Bara för att 

trälarna är ogudaktiga behöver det inte betyda att deras kunskaper är att förakta. På flera 

ställen i boken dyker liknande tankar upp där en karaktär tänker att den Andre kanske inte är 

så dum ändå, eller att den Andre faktiskt kan något som är bra. Det finns en tydlig underton 

om att man kanske inte ska vara för snabb att döma sin nästa utan istället ta tillvara de 

kunskaper som finns, att lära av varandra och därmed skapa en förståelse och ökad 

kompetens. Alla kunskaper verkar vara bra kunskaper, enligt texten. Ytterligare ett exempel 

på detta förekommer i den andra boken om Arn då det diskuteras hur de utländska, saracenska 

och ”feltroende” läkarna hyllas av Arn samt att de europeiska, frankiska läkarna är sämre än 

ingen läkare alls. Det skämtas bland erfarna tempelriddarbröder om att vård av frankiska 

läkare till och med innebär en säker död. Trots att detta i berättelserna om Arn utspelar sig 

förr i tiden, och oavsett historiska belägg, öppnar texten ändå här upp för en förståelse och ett 

uppskattande av den Andres kunskaper. Texten ger en bild till läsaren, ett slags protesminne 

av hur vissa riktigt främmande kunskaper och kulturer kan bidra med något väldigt gott, hur 

egna tekniker kan vara eftersatta och inte tillräckligt moderna för att hjälpa på bästa sätt och 

att vi då måste leta längre bort från oss själva och inte blunda för andra 
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gruppers/samhällens/kulturers kunskaper. Forskning och framsteg gestaltas som viktigt och vi 

får inte blunda för god teknik och vetenskap med mera som kommer utifrån bara för att den 

inte är från våra egna. Texten handlar också om hur stora framsteg det är att utveckla 

läkekonsten och att använda nya kunskaper, logik och det bästa kunnandet, även om det är 

nytt eller känns främmande. Det gäller att anamma nya idéer utifrån om de leder framåt i vår 

utveckling. Kunskap finns hos de flesta, strunta inte i den bara för att den är utländsk eller av 

annan kultur. Skaffa information och kunskap så du kan ta till vara på kunskapen från andra. 

 

Ytterligare ett exempel på där budskapet om vikten av att lära sig nya saker även från 

främmande kulturer kommer fram är i den andra filmen om Arn där Sune Folkesson, 

presenterad som en nordbo, visar stort intresse för de förehavanden en av de saracenska män 

som följt med Arn hem från det Heliga Landet håller på med. Sune ser saracenen öva med 

svärd på ett nytt och annorlunda sätt än vad som är brukligt i Norden och när Sunes 

intresserade blick uppfattas av saracenen ser genast den saracenske mannen frågande på Sune 

och undrar om han vill försöka. Sune är genast med på noterna och ivrig att lära sig det nya. 

Sune är också en man som visar sig stå nära Arn och får flera viktiga uppdrag vartefter 

berättelsen utspelar sig. Att Sune visar stort intresse att lära sig nya saker, presenterat som 

goda saker, saker från andra kulturer och civilisationer, Arns ”kunskaper” (som man som 

tittare redan fått presenterat för sig som klokskaper) gör att vikten av att vilja lära sig nya 

saker och sedan sträva ihärdigt efter att lära sig så mycket som möjligt återigen framkommer. 

Lär dig av andra, tycks filmen gestalta återigen. 

 

Även om berättelserna om Arn starkt framhåller vikten av att lära från andra återfinns det 

också i böckerna och filmerna ett motsatt krav. Om du själv besitter den bästa kunskapen 

presenteras det som din plikt och skyldighet att undervisa andra. Om du själv anser dig bättre 

vetande bör du upplysa den ovetande och okunnige. Böckerna tycks mena att du ska inhämta 

kunskap om din nästa och sedan upplysa denne om sådant som han/hon bör veta och kunna, 

utbilda den Andre, lära den Andre ”rätt” utifrån din egen kunskap och själv ta till dig sådant 

som är nyare kunskap som den Andre kan tänkas ha. Detta synsätt kan leda till någon form av 

kolonialistisk ådra genom att man sätter ”sig själv”, normen som i böckernas fall tenderar att 

vara västerländska vita män, framför andra och ser sig själv som mer rätt än andra och därmed 

också berättigad till makt över den andra samt ett företräde angående rätten att besluta vems 

kunskap som är den rätta och bästa.  
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Texten ger alltså en bild av att framsteg och framgång nås med hårt arbete, stora kunskaper, 

teknik, vetenskap och ett omfamnande av nya idéer. Var eller vilka de än må komma från. En 

väg till utveckling och framsteg, enligt berättelserna om Arn, innebär alltså ett indirekt krav 

på individen att sträva efter ökade kunskaper. Detta bildar ett av de livsmål som texterna 

presenterar för läsaren/tittaren. Berättelserna gestaltar en dröm om ett utvecklat och 

framstegsökande samhälle, en ljusare framtid där ökade kunskaper alltså är ett av sätten att nå 

drömmen på. Förväntningarna på denna ännu icke uppfyllda dröm fungerar därmed både som 

struktur och drivkraft så som Per Olof Berg diskuterar kring hur vi ställer förväntningar på 

ännu icke uppfyllda drömmar om bättre framtider. 

 

3.2.1.3 Nya idéer och ny teknik är nyckeln till framsteg och utveckling 

Berättelserna om Arn presenterar, vilket jag visat i tidigare kapitel, att kunskap, intelligens, 

list, information och en strävan efter ökad kompetens är några av vägarna till livsmålet att 

skapa utveckling och framsteg i samhället. För att nå detta livsmål, och även ökade kunskaper 

till viss del, gestaltas sökandet och omfamnandet av nya idéer och ny teknik som den rätta 

vägen till målet. Tydligt är att teknik och vetenskap enligt berättelserna om Arn är något gott. 

Både för människan i sig själv, men också för samhället och mänskligheten i stort. Tanken att 

de som tämjer naturen, böjer stålet, använder sig av teknik och vetenskap, är bättre och 

sannare, mer värda är de som inte gör det, framgår i både böckerna och filmerna. Att leva med 

naturen är inte civiliserat, att leva över naturen är framgångsrikt. Det finns ett underliggande 

budskap att det är med teknik och vetenskap vi kan föra civilisationen framåt. 

 

Ett exempel på hur texten för fram budskap kring nya idéer, ny teknik, framgång och vikten 

av utveckling återfinns i den andra filmen om Arn där Arn presenterar Cecilia för deras nya 

hem. Här ska vi bygga och tillverka för freden, säger han och berättar att alla män på gården 

är fria män med många nya kunskaper. Cecilia berömmer att Arn valt en bra plats och Arn 

presenterar och visar allt nytt och berättar bland annat att vissa saker är en gåva från deras 

saracenska vänner. Här återfinns alltså vikten av att lära och ta till sig kunskaper tillsammans 

med ett ”den Andre-perspektiv”. Det spelar ingen roll var kunskaperna och teknikerna 

kommer ifrån. Finns det nya och bättre tekniker hos andra kulturer, länder, etniciteter, 

samhällsgrupperingar etcetera är det vår skyldighet att nyttja dessa kunskaper till max. I 

texterna är det till exempel invandrarna med sina kunskaper inom medicin, byggnadskonst 

etcetera som gestaltas som civiliserade i förhållande till de råa, korkade och ociviliserade 

nordborna. Dåtidens svenskar beskrivs i boken som okunniga, burdusa, råa och klumpiga. Att 
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slåss, skryta och dricka öl i okontrollerade mängder gestaltas som ointelligent och ociviliserat. 

Just civiliserandet framstår som nyckeln framåt och det civiliserade tycks ha en stark koppling 

till nya idéer, ny teknik och utvecklingen framåt. Böckerna tycks säga att vi idag anammat 

idéer och tankesätt, kunskaper som kanske från början inte funnits hos oss själva, utan anlänt 

utifrån andra länder och att dessa kunskaper varit av godo. Just kunskap framstår ju som ett 

nyckelord och tydligt budskap i berättelserna om Arn. All kunskap är god kunskap och med 

goda kunskaper kan vi utveckla teknik, vetenskap och vår intelligens istället för att tro på 

vidskepligheter, bråka om struntsaker och inte förstå andra människor bara för att de inte är 

identiska med oss själva. Vi kan ogilla en person, deras tro eller kultur, men tar vi oss inte an 

den bra kunskap de har är vi inte särskilt smarta själva. Det är med kunskaper och intelligens 

vi kan nå långt. Det gäller att omfamna nya kunskaper, tekniker och plocka upp det bästa från 

andra civiliserade kulturer. 

 

Man möter på flera ställen i texterna en föreställning om att vi svenskar och till viss del vi i 

Norden är en grupp som står i motsats till grupperingar med människor från andra religioner, 

länder i Mellanöstern eller andra sydligare platser. Det är ofta antingen nordborna som tänker 

och tycker om muslimer eller sydligare kulturers människor eller profetens män som tycker 

till om européer eller nordbor. Norden omnämns ofta som ett barbariskt land av människor 

från sydligare länder och inom Norden är det framförallt svearna som framställs som 

barbariska och omoderna. Då böckerna och filmerna utspelar sig förr i tiden finns också en 

anspelning på att det är våra förfäder det talas om. Det är egentligen vår egen syn på dåtiden 

som gestaltas, att vi förr var omoderna, ociviliserade och okunniga i mångt och mycket, men 

att vi idag har utvecklats till det bättre. Detta visar återigen på att utbildning, utveckling och 

kunskap är något positivt enligt texterna och att just utveckling, framsteg och nya kunskaper 

är något viktigt att sträva efter som människa. 

 

Just detta med nya kunskaper och nya idéer poängteras också i Arnberättelserna. Det anses 

viktigt att inte bara öva och lära sig ”gammal” kunskap utan också att söka nya och bättre 

kunskaper än de gamla. Ett exempel på detta är då Harald anländer som ny sergeant till det 

Heliga Landet och får öva att slåss med svärd mot en tempelriddare. Harald klarar sig inget 

vidare och detta beror som jag i ett tidigare exempel nämnt enligt Arn på att Harald slåss som 

en viking. Ordet ”viking” används i berättelsen här i en negativ position i förhållande till det 

som istället är det nya positiva, nämligen just det som är nytt. Att strida som en viking var 

kanske bra förr i tiden, men nu är det nya, modernare metoder som segrar, som är bra. Det 

gamla duger inte längre. Detta ger ett budskap om att man bör lämna gamla kunskaper och 
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idéer som inte visar sig tillräckligt effektiva och istället söka nyare och bättre kunskaper. 

Lämna det gamla och gå mot det nya, lär dig nya saker och tekniker, var inte gammalmodig 

och fastna i gamla banor och tankegångar, sträva istället framåt mot framsteg och utveckling.  

 

I den andra filmen om Arn berättas hur det kommer krävas något mer än bara vilja och mod 

för att besegra fienden. Då Arn och folkungaätten fått reda på att kung Sverker av 

Sverkersätten försökt skada Erik och hans bröder och dessutom är på väg att dra med sig 

dansken i krig mot folkungarna gäller det att använda all kompetens och kunskap man har för 

att överlista och besegra fienden. Arn peppar sina mannar inför striden och säger till dem att 

det för att besegra fienden kommer krävas något mer än vilja och mod, det kommer krävas 

alla de nya tekniker som Arn försökt lära dem inom den egna gruppen. Man förstår att det 

förutom vilja och mod också krävs nya tekniker i strid, en fast tro, slughet, kompetens, unika 

kunskaper och strategier att förvirra och överrumpla fienden med och sedan förmågan att 

känna sin fiende. Allt detta kan tolkas som om det är vägen till att nå makt och framgång. Det 

är förmågan att använda kunskaper och nyheter i alla former av ”strider” med eller mot andra 

grupperingar i samhället, som leder till vinst, tycks filmen mena. Arn visar att man med list 

och oväntade kunskaper kan segra över en fiende som tycks större än en själv. I filmen är det 

Arns kunskaper i strid med pilar, nya stridstekniker okända i Norden, idéer och kunskaper 

från det Heliga Landet samt kunskaper han samlat på sig och erfarenheter han gjort i de 

”främsta” krigen som ger folkungarna segern. Och filmen förmedlar att det är alla de 

kunskaper, nya tekniker, idéer, list och vår intelligens att använda dessa kunskaper på rätt sätt 

som leder till framgång och seger, till utveckling. Detta kan återigen kopplas samman med det 

”moderna projektets” framstegstanke som menar att människan genom förnuft, vetenskap och 

upplysning kan förbättra sitt nuvarande läge och gå en ljusare framtid till mötes. Teknik, 

vetenskap, utveckling, framsteg, ökade kunskaper och intelligens skall därför användas för att 

föra mänskligheten framåt mot ett framtida mänsklighetens mål och dröm. 

 

3.2.2 Framgång 

Framgång kan ju ses som någon sorts framsteg. Likaså skulle framsteg kunna vara en sorts 

framgång. Så är det också till viss del i berättelserna om Arn, men i detta kapitel tittar vi 

närmare på den individuella framgången, medan tidigare kapitel mer fokuserade på de 

framsteg, den utveckling och den framgång framsteg och utveckling förväntades ha för hela 

mänskligheten och samhället i stort. 
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3.2.2.1 Ekonomisk välgång 

En form av positivt kapital som i berättelserna om Arn framkommer som framgångsrikt är 

pengamässig rikedom, ekonomisk välgång samt att skapa något bestående av dig själv och 

dina gärningar för eftervärlden. Exempel på detta som böckerna presenterar är bland annat 

fredslösningar mellan stridande grupperingar i världen, smarta affärer, stora markområden 

och överfyllda kassakistor, böcker av betydelse eller andra prestationer som kan kopplas till 

det som texterna menar är positivt kapital. 

 

I den första boken om Arn löper en tydlig föreställning och ett budskap om att pengar är 

viktigt, att rikedom och makt är betydelsefullt. Livet handlar om att bli rikare och rikare och 

att utvidga sin makt. Detta gäller alla, såväl vanligt folk som herremän och munkar. Det 

framstår som viktigt att i livet ta stor plats, att ha något stort att lämna efter sig på det ena eller 

andra sättet, genom exempelvis kunskap, pengar, markområden, böcker eller annat som 

historiskt finns kvar. Texten uppmanar läsaren att erövra, höja sin status, sin tillgång av 

positivt kapital och sedan växla in det mot ihågkommelse. För även att vara känd blir ju 

viktigt om man tittar till tidigare maktdiskussioner i denna uppsats. Det vi känner väl till, talar 

mycket om, ger mycket plats och så vidare får också stor makt och stort utrymme, vilket ses 

som värdefullt och viktigt i sig.  

 

Vikten av handel, drivkraften att tjäna pengar och att göra goda affärer samt att med pengar, 

rikedom och handel bygga fred mellan länder, människor och olika grupperingar i samhället 

poängteras också i den tredje boken om Arn. Men att bygga fred genom handel får inte alltför 

mycket gå ut över den egna makten. Hur detta nu ska gå ihop om alla tänker lika och vill vara 

mäktigast, rikast och starkast är kanske ett problem som boken inte fokuserar större tanke åt. 

Det finns ju dessutom en tendens i boken att se vita västerländska män som normativa och ett 

perspektiv där den med mest teknik, kunskap och vetenskaplig forskning har företräde, vilket 

innebär att alla egentligen inte kan bygga fred som baseras på ett likvärdigt tänkande eller 

jämlikhet. Pengar, handel och storlek/styrka framställs ju som viktigt för fred och framgång, 

men hur blir det om alla baserar fredsskapandet på att vara störst och ingen vill ge med sig, 

om alla ser sig som förmer än andra och vägrar göra någon som helst form av eftergifter? Ja 

då är det ändå en form av ”vi de normativa har rätt och ni dem Andra har fel-mentalitet” som 

texterna gestaltar. Detta kan kopplas till de tankegångar som cirkulerar kring stormakternas 

upprustning under Kalla kriget där till exempel både USA och Ryssland ville vara störst och 

bäst, ha bäst och mäktigast vapen och vara övermäktig den andra. Även i dag finns det många 

länder i världen där tanken och drivkraften att vara bättre och militärt, vapenmässigt och 
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teknikmässigt överlägsen andra länder existerar. Denna tanke och drivkraft finns också 

representerad i berättelserna om Arn genom budskapet och förmedlandet om vikten av att 

kunna försvara sig och försöka vara sin eventuella nuvarande eller potentiellt framtida fiende 

övermäktig innan ett krig anländer. 

 

3.2.2.2 Makt som positivt kapital och livsmål 

Det första huvudkapitlet i denna uppsats resultat- och analysavsnitt handlade om makt och 

representationer av makt i berättelserna om Arn. Dessa representationer hänger också samman 

med detta huvudkapitel om positivt kapital och livsmål på så sätt att makt enligt böckerna och 

filmerna hänger samman med framgång och strävandet efter framsteg och utveckling. Makt 

framstår tydligt som något man bör eftersträva. Gemensamt för de flesta positiva kapital som 

presenteras i berättelserna om Arn är också att de alla på ett eller annat sätt bidrar till bättre 

status, högre position i samhället eller ledande utveckling och framsteg. Det är för att nå makt 

som mycket av det positiva kapitalet i slutändan ska växlas in, för makt gestaltas som något 

av det viktigaste att uppnå. Till exempel är det ofta för att nå makt och maktinnehav som 

kunskap och information behövs, precis som andra symboliska kapital förmodas ge ökad 

status, högre värde och därmed i förlängningen också mer makt. 

 

Arnberättelserna presenterar alltså föreställningen om att vi bör sträva framåt med hjälp av 

makt och utveckling, att vi bör avancera. Att avancera och ha en karriär är också något som i 

berättelserna framträder som viktigt, att avancera inom arbete, makt, politik, kunskap, 

utveckling, nya tekniker och att göra framsteg. Särskilt som man presenteras det som viktigt 

att avancera inom en värdefull karriär, att nå höga maktpositioner och vinna ledarskap, 

framgång och framsteg. Att ständigt sträva efter något bättre, att söka nya kunskaper och 

kämpa för framsteg och nya tekniker, nya kunskaper, nya bättre sätt att göra saker etcetera 

framställs tydligt som ett viktigt livsmål för både män och kvinnor, men framförallt för män 

då det är dessa som oftast skildras i maktsammanhang och framstegsdriv. Andra attribut och 

egenskaper kopplade till genus och könsroller handlar också om hur man når positivt kapital 

och livsmål i enlighet med och baserat på kön, vilket är det som det följande kapitlet går 

närmare in på. 
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3.2.3 Genus och könskapital 

I böckerna och filmerna om Arn är det tydligt att strävan efter ett utvecklat samhälle, sökandet 

efter nyare och bättre tekniker och kunskaper samt omfamnandet av civiliserade idéer och 

tankegångar är viktiga mål för mänskligheten och det mänskliga samhället. Andra avgörande 

faktorer för att nå livsmålet och därmed en annan form av positivt kapital är kopplat till genus 

och könsroller. I det tidigare avsnitt som behandlade genus från ett maktperspektiv var det 

mestadels maktförhållandet mellan män och kvinnor samt de maktattribut som förknippades 

med respektive könstillhörighet som diskuterades. I detta kapitel om genus ligger fokus istället 

på de attribut och egenskaper som berättelserna om Arn presenterar och lyfter fram som viktiga 

positiva kapital för olika könsroller, vilka attribut och egenskaper man bör besitta som 

exempelvis ”sann” kvinna eller ”sann” man. Många av de attribut och könsrollskapital (det 

positiva kapital som tillgodoräknas respektive könstillhörighet) som återfinns i texterna bidrar i 

enlighet med Stuart Halls, Arthur Asa Bergers och Alison Landsbergs tankar till att skapa 

föreställningar om män respektive kvinnor. Halls resonemang kring meningsskapande kopplat 

till skapandet och påtagandet av våra identiteter, Bergers tankar kring att dessa identiteter 

också innefattar våra sociala grupptillhörigheter och Landsbergs idéer om att populärkultur och 

fiktion bildar protesminnen som bidrar till att forma och påverka oss och vårt agerande, 

tyckande och tänkande innebär att vi via berättelserna om Arn också förmedlas föreställningar 

om män, kvinnor, könsroller, ”könsegenskaper” och” könsattribut”, – könsidentiteter. 

 

Berättelserna om Arn lyfter bland annat fram meningar och budskap om hur det för kvinnor 

kan vara möjligt att nå större framgång än endast äktenskap och familj, som annars framställs 

som en kvinnas mål i livet. Böckerna skildrar hur starka kvinnor, kvinnor med en vilja att 

utbilda sig och förstora sitt intellekt också kan nå större framgång än de är ”födda” till. I den 

första boken om Arn berättas om hur Sigrid (Arns mor) talar direkt till kungen, visar sig 

modig och gör något utanför det förväntade för att på så sätt bistå utvecklingen. För att nå 

långt som kvinna bör man sträva utanför ramarna, våga satsa för att på så sätt bidra och nå 

längre, tycks texten förmedla. Genom utbildning och kunskap får man rätten att ta mer plats 

och därmed också mer makt i samhället. Men det är också tydligt i böckerna att man som man 

bör se upp så man inte överskuggas av en kvinna. Detta skildras bland annat i den första 

boken om Arn där det berättas om Arns mor Sigrid som framstår som en stark kvinna för sin 

tid. Hon har fått extra utbildning genom klostervistelse i ungdomen och har därför extra 

värdefulla kunskaper. Dock får dessa kunskaper och hennes ”vishet” inte synas och 

överglänsa hennes man, eftersom det står klart att det är mannen som skall driva utvecklingen 

framåt inom de intellektuella områdena. Kvinnans lott är till största del trots utbildning att 
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följa sin plikt i livet, vilken via böckerna framstår som att föda barn och föra ätten vidare. 

Sigrid är gift med en man som texten gestaltar som inte fullt så manlig som det helst vore 

önskvärt. Då en äkta man skall vara stor, stark och dessutom helst full med kunskaper och 

intelligens för att bidra till civilisationen är det en omanlig sak att överglänsas av en kvinna i 

dessa kvaliteter. Teknik och vetenskap framställs som viktiga steg framåt och detta 

argumenteras och stärks i texten genom presentationer av tydliga förbättringar som den nya 

tekniken och de nya framstegen leder till. I ett textavsnitt får man som läsare följa ett 

resonemang där Arns far Magnus hela tiden har invändningar mot de nya idéer som Sigrid 

presenterar och argumenterar för, hur han ogillar att det är hennes idéer och inte hans. När 

idéerna sedan väl genomförs under sken av att det är hans egna idéer visar det sig också att de 

nya idéerna och den nya tekniken leder till framgångar. Man får som läsare veta att Magnus 

går med på sin hustrus idéer under missnöje och ilska för att hon beter sig som herren över 

gården istället för han själv. Att det är hon som bidrar till utveckling och framsteg med sitt 

intellekt istället för att det är honom själv som man. Men det är bara att svälja förtreten för 

teknik är framsteg och det verkar som om boken ger en syn på att all teknik är god och leder 

till framsteg för människan, oavsett varifrån idéerna kommer från början. Till och med 

kvinnor kan lära sig, minst lika bra som männen. I alla fall i förhållande till okloka män. Män 

som inte är villiga till förändring blir omsprungna av kvinnor som önskar lära sig, bidra och 

vill utveckla sig och sitt samhälles framtid mot framgång, vilket texten förmedlar tydligt i 

bland annat den andra boken om Arn. 

 

Det presenteras också i filmerna en föreställning om att kvinnan finns för att stötta mannen till 

storverk. Cecilia säger att hon finns för Arn, att hon är med honom i varje ögonblick. Tittaren 

vet och har fått det tydligt berättat för sig att Arn har ett viktigt uppdrag i sitt liv. Cecilia ger 

också uttryck för detta ”krav” då hon säger att hon finns där för honom hela vägen. Gud har 

en särskild uppgift för Arn – att skapa fred. Det presenteras som viktigt för en man att nå långt 

inom karriären och att nå framsteg. Detta anses vara positivt symboliskt kapital. Det finns ett 

tryck på män att nå framgång i karriären och visa att de duger till. Kvinnan ska finnas där och 

stötta, men också ”pressa” mannen till storverk. Kvinnor kan själva försöka ta plats i karriären 

om de vill, tycks filmen säga, men att kvinnor då också bör vara beredda på hårt motstånd. 

Kvinnor tillåts ta plats om de vill och törs, men lär räkna med motstånd från män, särskilt eller 

i alla fall om maktkamperna sker inför gruppen. På tu man hand tycks många lyssna till sina 

fruar och följa deras råd i filmerna, vilket visar en mer jämställd maktbild än vad böckerna 

visar på. Dock ska kvinnan också ta hand om hem och barn, vilket karriären inte får gå ut 

över. 
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Typiska kvinnoegenskaper som texterna lyfter fram är kunskaper i barnafödande, 

kärlekslängtan och ett intresse för kärlek, äktenskap, familj och barn. I den andra boken om 

Arn berättar texten om kvinnovänskap och att man inte kan välja sina vänner efter männens 

nycker. Boken ger en skildring av starka kvinnor och menar att kvinnor bör hålla samman 

världen över. Att kvinnor har det tillräckligt svårt utan att skuldbelägga och ge varandra mer 

bördor än de som redan finns i livet. Hon som förlöser Cecilias barn har också god kunskap i 

barnafödande och texten säger att det finns stunder i livet, som bland annat barnafödande, då 

bara kvinnor duger till hjälp. Detta kan tolkas som om män inte hör hemma i barnafödandets 

värld, vilket kan anses bygga på de fördomar som finns om att män som är barnmorskor inte 

riktigt är män, eller att det är olustigt på annat sätt. Texten i de tre böckerna erkänner kvinnors 

svårigheter i samhället samtidigt som budskapet att män är bättre än kvinnor också fastslås 

genom ordval och attributstillskrivningar. Kvinnligt tjat, envishet, fruntimmer, fasligt 

vindrickande och pratande är några exempel på ord som används då texten berättar om 

kvinnor och deras förehavanden. Det framgår också att dessa egenskaper är negativa 

egenskaper hos kvinnorna. Kvinnor som agerar utanför de normativa ramarna och gör sådant 

som inte förväntas av dem bryter mot fastslagna normer och anses handla ”felaktigt”. De är 

besvärliga då de fattar egna beslut, intrigerar tillsammans och använder sin kvinnliga list. Det 

beskrivs hur det blir obekvämt för männen. 

 

Precis som i böckerna återfinns det också i filmerna representationer kring kvinnor och 

kvinnoroller sammankopplat med moderskap och ”kravet”/förväntningarna på att kvinnan ska 

föda barn. Att föda barn kan ses som positivt kapital hos en kvinna då Arn med glädje tar 

emot beskedet att han och Cecilia väntar barn. Bandet mellan barn och mor behandlas också 

då det framställs som om det mellan mor och barn bör finnas ett särskilt band. Sigrid verkar 

känna på sig att något har hänt då Arn trillar ner från ett högt torn. Hon ser mycket oroad ut 

och råkar dessutom skära sig i handen. Filmen speglar en föreställning om att du som mor bör 

känna när ditt barn råkar illa ut. Detta band skildras också mellan Cecilia och hennes och Arns 

son Magnus. Trots att Cecilia inte sett sin son sedan födseln skildrar filmen hur där finns ett 

naturligt band mellan dem då de träffas för första gången nitton år senare. De känner igen 

varandra och tycks hysa kärlek för varandra. Bandet mellan mor och barn gestaltas som något 

starkt och naturligt. 

 

Både i böckerna och filmerna finns det också representationer kring kloka gummor, kring 

kvinnor som ansvariga för vård och omsorg. Då Arn ramlat ner från ett högt torn som liten 

och verkar medvetslös är det äldre kvinnor som tillkallas för att vårda honom. 
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En annan föreställning som gestaltas i filmerna är uppfattningen att en kvinna behöver en 

man. Brosa säger vid ett tillfälle till Cecilia att hon behöver en man för att stärka sin och 

folkungarnas position i samhället. Det framstår som om en kvinna utan man inte har rätt till 

den status eller position i samhället som en man bidrar med. Då Cecilia svarar att om Arn inte 

återvänder tänker hon inte ta någon annan man, tycks detta orsaka besvär i Brosas ögon. En 

kvinna ska ha en man, enligt normen, förmedlar filmerna. En ungkarl känns mer accepterad 

än en ensam kvinna. 

 

Filmerna gestaltar även föreställningar kring kvinnor och kvinnorollen i samhället. Till 

skillnad från böckerna har kvinnan i filmerna en starkare roll och tar mer plats. Även om 

Sigrid till exempel i böckerna framställs som en stark kvinna som ”styr” över sin man är 

kvinnans plats i böckerna till största del bakom mannen. I filmerna är det visserligen männen 

som styr, har den största makten och ges mest utrymme samt är de som mest arbetar med 

positiva kapital som makt, framgång, utveckling, kunskapssökande etcetera, men kvinnorna 

skildras inte lika underdåniga som i böckerna. I filmerna ges de kvinnor som spelar 

huvudroller mer fritt utrymme. I den första filmen om Arn ser man som tittare hur Sigrid styr 

och ställer på gården. Hon talar direkt till hirdmännen och ger dem order om att hämta Herr 

Magnus till exempel. Då Magnus bror anländer till gården är det dock inte Sigrid som styr 

längre. Magnus bror har med sig Sigrids två söner, som är Arn och Eskil, då han hittat dem 

lekandes ensamma i skogen. Magnus bror tilltalar Sigrid, men Sigrid svarar inte honom utan 

bannar istället barnen. Då Magnus kommer är det han som tilltalar sin bror och de båda för 

samtal med varandra på jämbördig nivå. Här finns en tendens till samma underkastelse som 

presenteras i böckerna, dock med den skillnaden att Sigrid faktiskt tar för sig på hemmaplan 

och kring dem som hör till det egna hemmet. När andra utifrån anländer får hon dock stå 

tillbaka. 

 

Det presenteras också i både böckerna och filmerna en hel rad med representationer kring 

manligt positivt och symboliskt kapital och hur man bör vara för att vara en äkta man och en 

värdefull man. Ett exempel på typiska manliga attribut presenteras till exempel i den första 

boken om Arn. Läsaren får veta att Sigrid i sina tankar inte ser sin man som särskilt stor, 

krigisk eller mäktig. Att bristen på dessa egenskaper är något negativt hos en man framgår 

också tydligt. När hennes man håller ut manteln för att spänna fast sitt svärd ser han däremot 

betydligt bredare och mäktigare ut än vad han egentligen är, vilket ses som mycket positivt av 

Sigrid. För en man kan det alltså ses som positivt att vara mäktig, se ut att vara och vara stor 

och stark. Att vara bra på fysiskt våld, krigskonster och att vara en slagskämpe är också en 
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beundransvärd egenskap hos en man. Vidare skildrar boken hur män bör ha god kompetens i 

att dricka öl och att man som man gärna bör ha god hand med alkohol i stora mängder. Gärna 

ska man klara att dricka mycket. Boken gestaltar också förmågan att hantera slagsmål, dra 

grova skämt, vara social och ta mycket plats i sociala sammanhang som typiskt manliga 

egenskaper. Dessa egenskaper är hos en man mycket bra, men hos en kvinna absolut inte 

något att värdesätta. Det finns också en tydlig tendens att placera männens egenskaper i ett 

mer förlåtande perspektiv. De egenskaper som kanske egentligen inte ses på med alltför stor 

beundran är hur männen härjar när de är fulla, att det blir slagsmål etcetera. Dessa egenskaper 

framställs som typiskt manliga, kanske inte de allra mest positiva egenskaperna hos män, men 

ack så viktiga för att göra mannen till man. Det finns en förståelse och ett förlåtande för 

männens kanske mindre attraktiva sidor. Däremot när det gäller kvinnorna och de kvinnliga 

egenskaperna är texten inte lika förlåtande. Istället presenteras ofta kvinnors egenskaper i 

samband med negativa uttryck och innehåll. Kvinnor skvallrar, gråter, är okunniga och för 

känslosamma. De är underlägsna männen både när det gäller fysisk och mental styrka och 

intelligens. Kvinnlig list finns, men det är egentligen ett illasinnat maktmissbruk av kvinnor 

mot män, tycks boken hävda. 

 

Något intressant är att Arn i början av berättelsen framställs som omanlig. Han är inte stor och 

stark, han kan efter sin första tid i kloster inte dricka öl som en man, han kan inte tala 

tillräckligt högt och skrytigt. Han är alldeles för mesig och känslosam, precis som en kvinna, 

vilket anses negativt bland de övriga manliga karaktärerna i böckerna. Han beter sig också 

som en träl då han gärna grovarbetar, han umgås med kvinnofolket och trälarna och lyssnar på 

deras åsikter. Dessutom rider han på en klen liten häst som inte alls ser särskilt manlig ut. 

Som läsare får man dock bilden av att det istället för Arn är de andra karaktärerna som är 

oförstående. Arn har något bättre än det typiskt manliga i boken. Arn har kunskap. Och 

kunskap värderas ju som jag tidigare diskuterat i texten mycket högt. Man förstår som läsare 

att det är de andra karaktärerna som är okunniga och ointelligenta och att de inte begriper hur 

fantastisk Arn egentligen är. Arn är god, mån om att bry sig om andra, villig att arbeta hårt, 

lära sig nya saker och skapa ett civiliserat och kunskapsrikt samhälle. Detta är något att 

eftertrakta enligt boken. Men Arn får också under sin klostertid lära sig att bruka vapen av 

modernare och intelligentare form från kulturer och stridskonster i Mellanöstern. Dessa 

krigiska egenskaper är något som genom berättelsens gång tar alltmer plats i Arns liv och det 

blir vart efter berättelsen går till största del inte hans intellekt och hans kunskap som ses som 

den starkaste egenskapen utan istället hans krigskunskap, hans manliga kunskaper i strid, 

makt och dödande. Alltså traditionella manliga egenskaper som övriga män i böckerna 
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besitter. Egenskaper som man som läsare förstår är manliga egenskaper och ej korkade 

egenskaper så länge de förfinas och civiliseras, använder sig av nya tankar, idéer och 

utveckling. Arn krigar och gör det bra, han besegrar fiender och därmed visar han till slut 

ändå sin manlighet, både inför oss som läsare och inför sina manliga medkaraktärer i 

böckerna. Det framstår som viktigt för män och deras roll i världen och samhället att vara 

fysiskt starka, sluga, smarta och duktiga i att besegra andra, särskilt ”dem Andra” som av den 

egna gruppen anses felaktiga. 

 

Fysisk styrka och andra liknande egenskaper som presenteras som bra manligt kapital i 

böckerna återfinns också på flertalet ställen i filmerna. Ett exempel är då Harald som anländer 

som ny sergeant övar att slåss med svärd mot en tempelriddare. Harald framställs som stark, 

men samtidigt klumpig och seg. Han gör inte bra ifrån sig och förlorar oavbrutet mot den 

andra tempelriddaren. De män som befinner sig runt träningsplatsen och övningsstriden hejar, 

kommenterar och skrattar åt Harald då han ständigt förlorar. Även Arn ler en aning. Harald 

som till slut tröttnar på att förlora, då förlora framställs som nedvärderande och negativt för en 

man, drämmer till slut till tempelriddaren i ansiktet med sin knytnäve så tempelriddaren trillar 

omkull och tycks ”tuppa av” för en stund. Detta återställer Haralds manlighet för många av de 

män som bevittnat svärdskampen, men Arn ser inte lika nöjd ut. Arn vill hellre att Harald ska 

lära sig nya sätt att slåss på, att inte enbart gamla manliga slagsmålskunskaper ska användas 

då dessa inte är lika effektiva längre mot en krigare som kan mer, nyare, bättre och effektivare 

sätt att slåss på. Här gestaltar filmen två olika typer av män. Dels presenteras riktiga män med 

Haralds egenskaper, att man är en riktig ”karlakarl” av äldre mått, stor, kraftig med rejäl 

råstyrka och ett gott öga till öl, liknande egenskaper som också presenterades kring män i 

böckerna. I böckerna fanns också ett förespråkande av att lära sig nya saker, att utvecklas och 

sträva framåt. Dessa tankar återfinns också i filmerna, men här tycks mansrollen ta ytterligare 

ett kliv mot modernisering av något slag. En modern man, en man som är mer värd än en 

”karlakarl” är en man som förutom styrka också besitter makt, intelligens, tålmodighet samt 

skicklighet inom taktik och teknik. Det förespråkas att vara vältränad, smidig och 

framgångsrik framför att enbart kunna dricka mest öl och slå hårdast. Detta gestaltas också i 

den andra filmen om Arn när Harald under Arns och Cecilias bröllopsfest håller tal. Harald 

talar om Arn som Nordens största krigare och att Harald finns till Arns tjänst som en mycket 

bra bågskytt om det skulle behövas. Manlighet, värdighet och status förmedlas. 

 

Ytterligare ett manligt kapital som presenteras i filmerna är förmågan att attrahera individer 

av det motsatta könet. Då man och kvinna gestaltas som norm är det som man också viktigt 
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att vara attraktiv i det andra könets ögon. Ett exempel på vad som lockar kvinnor till attraktion 

återfinns i den andra filmen om Arn. Arn vill visa sig stark för Cecilia och lyfter upp en stor 

stock som två andra män planerat att bära tillsammans. Cecilia skrattar fnittrigt och ser 

förtjust ut. Arn uppvisar positivt manligt kapital och visar att han är en man som orkar lyfta så 

starkt och spänna sina muskler. Detta har önskad effekt på Cecilia som drar med sig Arn in i 

ladan där de börjar rulla runt i höet och kela med varandra. Styrka som i sig presenterats som 

manligt kapital fungerar i förförandet av det andra könet som ”sex appeal” och därmed ett 

ytterligare förstärkt positivt manligt kapital då det också anses viktigt att som man attrahera 

kvinnor. 

 

Precis som för männen framställs det för kvinnor positivt att attrahera det motsatta könet. Det 

positiva kapital som då krävs hos en kvinna tycks vara skönhet. Man förstår som tittare av 

filmen på kung Knuts ansiktsuttryck att han blir betagen av Blanka då hon går honom till 

mötes i klostret då han kommit för att hämta henne. Blanka tycks också få mer plats än övriga 

kvinnor i filmen. Hon blir behandlad med respekt av kungens män och hon får delta som en i 

gänget. Hon tar plats i männens värld på ett tydligt och bestämt sätt samt framstår som stark, 

beslutsam och djärv nog att avstå från det typiskt kvinnliga (äkta kärlek, vilket diskuteras mer 

ingående längre fram) för att istället nå makt. Filmerna lyfter fram vikten av kärlek i en 

kvinnas liv och att brist eller avsaknad på denna sanna kärlek till viss del kan ersättas med 

makt och position i samhället. Det tycks dock som om filmen menar att sann kärlek inte kan 

kombineras med stark makt för en kvinna. Om hon vill ha makt och delta i männens värld 

kräver detta att hon till viss del ger upp den sanna kärleken. (Hon kan fortfarande ha ett gott 

äktenskap och en god man, men den riktigt djupa och sanna kärleken måste hon avstå.) Som 

kvinna klarar man inte att besitta båda delarna, tycks filmen säga. Men männen kan ha både 

sann kärlek och starkt makt, eftersom makten ”naturligt” tillhör männen, enligt filmen, och 

inte behöver kämpas för att uppnås på samma sätt som kärleken måste kämpas för. 

 

Även om berättelserna om Arn innehåller budskapet att ”sex appeal” är viktigt både för män 

och kvinnor särskiljs dock fortfarande mäns och kvinnors känslohantering genom att männen 

inte ens i sin ensamhet brister ut i känslohysteri som kvinnorna tycks göra. Detta gestaltas 

bland annat genom att kvinnorna enligt filmerna, oavsett situation oftare verkar ta till 

”svammel” och ”oförnuftiga” ting som religion, böner och drömmerier medan männen endast 

hänger på kvinnornas ”svammel” om de måste men i första hand istället ägnar sig åt handling, 

agerande och smidande av planer. I ensamhet verkar det dock som om männen enligt filmerna 

är mer sårbara. Arn ber för sig själv när han krigar i det Heliga Landet, han tänker, drömmer, 
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längtar och hänger sig åt sådant som inte är direkt handling. I grupp däremot tycks det inte 

finnas utrymmer för män att uttrycka känslor utan det är istället planerande, makt, funderingar 

kring hur man ska lyckas segra, hur man ska nå uppsatta mål och avancera som tar plats. I 

samspel med andra människor bör män inte hänge sig åt drömmerier, hopp och känslotankar. 

Kvinnor tillåts dock be, drömma, hoppas och dela känslor med varandra även i 

grupp/offentligt. Ett undantag kring män och känslor gestaltas dock i den andra filmen om 

Arn. Där har Arn just tvingats ta livet av sin häst då den skadats illa av en fiende. Runt Arn 

finns endast Harald från den egna grupperingen samt ett antal beduiner, både män och 

kvinnor, gamla och unga. Även beduinledaren finns närvarande. Här tillåts dock Arn visa 

starka känslor, sorg och tårar. I böckerna berättades hur Harald hade svårt för detta och det 

obekväma i en mans tårar påpekades ofta. I filmen visas och poängteras istället den handling 

som skildrar respekten från beduinerna. En stor vördnad och respekt visas och lyfts fram i 

filmen för Arns känslouttryck och tårar. Den första som sedan tilltalar Arn där han sitter och 

gråter stilla är ledaren över beduinerna som säger sig förstå Arns sorg och menar att också 

Gud känner den. Beduinerna är deltagande och förstående för Arns känslor och det framstår 

som helt naturligt för en man att visa sorg, tårar och förtvivlan, om än på ett icke hysteriskt 

sätt. Här visar alltså Arn starka känslor även offentligt, men det gestaltas som helt naturligt till 

skillnad från övriga avsnitt som behandlar mäns känslor i filmerna. 

 

Filmerna presenterar alltså representationer kring hur man beroende på kön bör hantera sina 

känslor. Känslor är bra i lagom mängd, men för mycket förvandlas till negativt kapital. 

Känslor kan visas under kontrollerade former och det är positivt eller i alla fall okej. I 

lössläppta tyglar är det däremot inte okej. Då går det ut över förnuftet, man skämmer ut sig, 

har ingen kontroll och kontroll är viktigt enligt filmerna. Och det är enligt filmerna oftast 

kvinnor som tappar kontrollen över sina känslor samtidigt som det är mer acceptabelt att som 

kvinna tappa kontrollen än det är för en man. Spelutrymmet och acceptansen för då 

känslouttrycken blir för mycket är större för kvinnor än för män. 

 

Boken presenterar också normer kring manlig ära och det högt värderade symboliska kapitalet 

att som man attrahera kvinnor och i längden också beskydda dem. Som man bör du ”rädda” 

kvinnor, beskydda dem och vara en ”hjälte” på ett eller annat vis. I den tredje boken om Arn 

skildras detta bland annat i den passage som handlar om hur Cecilia får beskydd av en massa 

män under en ritt innan sitt kommande bröllop. Männen har blivit tillsagda att skydda Cecilia 

med sina egna liv och detta beundrar Cecilia. En annan passage handlar om hur en av Arns 

spioner på kungens slott, Sune, vill imponera på kungens dotter Helena och deltar i 
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riddarlekar. Helena som fyller arton år ska äras med ett riddarspel där vinnaren får sitta 

bredvid henne vid middagsbordet i två dagar. Sune som är riktigt förälskad i Helena, som ju 

är dotter till en kung av fiendeätt, ser till att vinna riddarspelen trots att han borde hålla låg 

profil som spion. 

 

Vidare presenteras i böckerna också att man som man har en del viktiga krav på sig. Som man 

framställs det som ärofyllt och viktigt att vara en god make och skydda kvinnor med sitt liv, 

att vara försörjande och ansvarig för sin familjs väl och ve. I den tredje boken om Arn 

gestaltas och presenteras detta genom bland annat textavsnitt där det första Arn frågar då han 

återvänder hem till sina hemtrakter och brodern Eskil är hur det står till med Cecilia och Arns 

och Cecilias gemensamma barn. Arn tydliggör så fort han möter Eskil att han har viktig 

information att delge, men att Arn först måste få svar på sina frågor om Cecilia och barnet. 

Detta kan sägas ge en bild av ytterligare en sida av att vara man. Det är förutom fysisk styrka, 

makt, intelligens, förmågan att dricka alkohol etcetera också viktigt att som god, stark och 

modern man också måna om sin familj. Då Arn gestaltas som en modern man i sin tid, en man 

med en strävan efter utveckling och framgång, sökandes ständig förbättring och ökad kunskap 

och framsteg för mänskligheten medför detta att en bild av moderna män som ansvarstagande 

och familjeförsörjande presenteras för läsaren. Att vara en god make och en bra far anses som 

värdefullt hos en man med intelligens och framåtanda, och därmed en framgångsrik och 

modern man. Något som värderas positivt i texten. 

 

Mannen ska sörja för väl och ve, framgång för familjen. Det finns i filmerna ett ännu större 

fokus än i böckerna på att som man vara en bra far, att ha familj och kärlek och att fysisk 

styrka ger sex/attraktion från det motsatta könet. Män bör också visa ömhet, men samtidigt 

inte bli alltför ”veka” utan behålla makt och inneha en ordentlig karriär. Filmerna tycks 

presentera representationer och förväntningar på en ”modernare” man än i böckerna. 

Böckerna innehåller mer krav på kvinnorna och färre krav på männen än vad filmerna gör. 

Det är inte enbart styrka och allmän framgång i slagsmål som är viktigt för en man enligt 

filmerna, utan också egenskaper och attribut som att vara en bra far, god familjeförsörjare, bra 

make, se bra ut, vara fysiskt stark, få attraktion från det motsatta könet och ha en fantastisk 

karriär som läggs fram som krav och förväntningar på mannen. Då männen i böckerna oftast 

var frånvarande då kvinnor och barn förekom samt ofta bråkade, var stökiga, skröt, var 

burdusa och drack mycket alkohol finns det i filmerna ett större tryck och fokus på hur en 

man hellre bör besitta stort intellekt, avancera inom karriär och makt samt leda sin familj till 

framgång. Att männen ska delta i barnuppfostran visar sig också då Arn som framställs som 
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framåtdrivande och för utveckling, vilket presenteras som positivt i filmerna, deltar i 

uppfostrandet av sina barn. Han tar sig korta stunder för att prata med, busa och leka med sin 

dotter Alde. Oftast ses hon annars tillsammans med en av Arns närmsta män, Sune Folkesson, 

som tränar henne i pilbågsskytte med mera. Sune Folkesson som framställs som en mycket 

stark och krigskunnig man, lär ut ”manliga” konster (enligt böckernas representationer) som 

pilbågsskytte, jakt etcetera till Alde. Dock verkar hon inte få lära sig svärdsfäktande, då detta 

gestaltas som ett manligt maktmedel och ett sätt för mannen att visa sin fysiska styrka och 

sina vinnaregenskaper. Trots ökade krav på männen och mindre krav på kvinnorna kvarstår 

traditionella könsroller i filmerna. Män ska ha makt och associeras naturligt med makt och 

framgång, medan kvinnor naturligt kopplas till hemmet, omsorg kring barnen och mer prat än 

handling. 

 

Berättelserna om Arn gestaltar alltså en hel del idéer, budskap, normer och värderingar kring 

hur män och kvinnor bör vara och vad som anses vara positiva respektive negativa 

egenskaper, vilka egenskaper och attribut som lämpar sig, är attraktiva och värdefulla hos 

män och kvinnor. Dessa positiva kapital skiljer sig åt till viss del mellan könen, men har också 

flera likheter. Tydligt är dock att de egenskaper som värderas positivt och lyfts fram som 

positiva i texten, exempelvis kunskap, utbildning, teknik, makt med flera, nästan uteslutande 

tillskrivs männen De egenskaper som värderas och framställs som negativa i texten, 

exempelvis ärelystna, lögnaktiga, korkade, griniga, utfrysare, bitchar med flera, tillskrivs 

nästan uteslutande kvinnorna. Trots att berättelsen om Arn utspelar sig förr i tiden ger dessa 

stereotypa beskrivningar ändå en slags legitimitet till hur vi ser på män och kvinnor samt 

deras respektive egenskaper. Boken hjälper till att stärka traditionella uppfattningar och 

normer om män respektive kvinnor och formar de kontextuellt betingade förväntningar som 

Nanna Gillberg talar om, de gemensamma och socialt grundade förväntningar som samhällets 

olika grupperingar ställer och som fungerar som ett mentalt tryck på individen hur man bör 

vara för att tillsluta sig till exempel till rätt könsidentitet och därmed uppfylla mottagarnas 

(alltså samhällets/gruppens) förväntade egenskaper, attribut och ageranden för just den 

identiteten. 

 

3.2.4 Kärlek 

Makt, utveckling och framsteg, framgång och olika attribut och egenskaper beroende på kön 

presenteras i berättelserna om Arn som viktiga livsmål och positivt kapital. Det finns 

ytterligare två ämnen som gestaltas som starka och tydliga livsmål i både böckerna och 
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filmerna. Dessa är dels kärlek och dels familj och äktenskap och vi börjar med att studera 

kärleksmålet närmare. 

 

Berättelserna om Arn skildrar alltså också uppfattningar om kärlek och äktenskapliga livsmål. 

I den första boken skildras Arns första möte med Cecilia där en bild av kärlek vid första 

ögonkastet ges samt att ödet menar att de två ska mötas och falla för varandra. Man får en bild 

av hur den idealiska kärleken ska se ut. En man och en kvinna faller handlöst för varandra 

med en äkta och sann kärlek förutbestämd av ödet. Det framgår också att äkta sann kärlek, 

som framstår som något eftertraktat och äkta, men också få förunnat, ska vara stark och 

bestående. I den tredje boken om Arn skildras detta genom hur Arn och Cecilia möts igen för 

första gången efter tjugo års botgöringstid. De lovade varandra evig kärlek då de skildes åt 

och det man lovar ska man hålla. Om man ger sig åt kärleken och tror på den kan den 

övervinna allt. Att kärlek är något viktigt och mäktigt i livet förmedlas starkt till läsaren i den 

tredje boken. Däremot finns också en diskussion kring rädslan över att åldras, förändras, växa 

isär och förlora kärleken till varandra. Arn känner en oro inför mötet, en oro över att inte duga 

till, över att inte känna igen sin älskade, över att ha åldrats etcetera. Tankar kring kärleken och 

hur den kan förändras med åren oavsett om man levt ihop eller inte, att världen förändras och 

så också livet och ens erfarenheter med mera presenteras. Växer man ihop eller växer man 

isär? Är man tillräckligt snygg/vacker, är man tillräcklig som person? Oron för att bli älskad 

eller inte lyfts fram i boken samtidigt som läsaren sedan får det bekräftat och lugnas med att 

sann kärlek övervinner allt och att det är denna sanna kärlek vi bör finna om vi vill leva i 

kärlek. 

 

Man förstår som läsare att denna kärleksnorm som presenteras är få förunnad och att det mest 

är kvinnor som tillåts söka efter den. Männens syn på kärlek bör vara annorlunda. I den tredje 

boken ges bland annat ett exempel på vad som passar sig och inte. Budskapet i boken ger en 

bild av de styrande överklassmännens syn på kärlek. Kärlek anses vara för veklingar, lekare, 

ungmör och trälar bland annat, menar jarlen. Kärlek för män är ont, lömskt och negativt. Som 

man krävs det att du gör vissa saker, att du innehar viss makt och beter dig på ett särskilt vis. 

Kärlek ingår inte i detta uttrycker texten. Att Arn talar om kärlek är skamfullt och sviker de 

andra männen i ätten, Arn anses svika sina samhälleliga plikter och att tro på kärlek är att ha 

drabbats av barns och de oförståndigas sjukdom, säger texten i böckerna. Kärlek skildras mest 

som kvinnors önskan och sätt att vara med män, män är mer med kvinnor av praktiska skäl 

och ska ej visa sig lika känslosamma. 
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Böckerna presenterar alltså kärlek som ett livsmål som mest är till för kvinnor. Här skiljer sig 

dock böckerna och filmerna åt då filmerna istället lyfter fram kärlek som viktigt för både 

kvinnor och män. Ett av de tydligaste livsmålen som lyser igenom i filmerna är budskapet om 

just kärlek. Kärleken mellan man och kvinna samt uppfattningen om sann kärlek gestaltas 

som normgivande och värdefull. Budskapet att uppnå kärlek består av flera delbudskap tycks 

filmerna mena. Dels återfinns den som kärlekslängtan där både män och kvinnor ges tillåtelse 

att längta efter kärlek, att sträva efter sann kärlek och längta efter den man har kär. Exempel 

på detta syns i första filmen om Arn där Arn rider ikapp Cecilia som precis är på väg innanför 

murarna till klostret för sin botgöringstid. Arn hinner precis fram innan Cecilia kliver innanför 

murarna och han meddelar henne att han alltid varit henne trogen, att han aldrig legat med 

hennes syster Katarina och att han aldrig älskat någon annan än Cecilia samt att hon måste tro 

honom i det han säger. Han svär att han ska hämta henne från klostret och Cecilia svarar att de 

ska be till den Heliga Jungfrun som kommer att höra deras kärleksböner. Filmen skildrar här 

kärlek, trohet och längtan efter att återförenas. Denna längtan om återförening tycks sedan 

behandlas aningen olika av män respektive kvinnor. Kvinnorna hänger sig gärna åt böner, 

drömmar och tankelängtan, medan männen visserligen ber och längtar de också men 

dessutom har i uppgift att handla för att kvinnans (och deras egen) längtan och mål ska 

uppfyllas. Männen har en press på sig vara praktiska, handlingskraftiga och kämpa fysiskt för 

kärleken i det offentliga rummet och be, drömma och längta med tanken i enskildhet, medan 

kvinnorna kan ägna största längtansagerandet till bön, tanke och drömmar. 

 

Denna kärlekslängtan som i enrum utförs av både män och kvinnor ter sig i vissa avsnitt 

nästan starkare hos Arn än hos Cecilia. Med mjuk lidelsefull musik gestaltas hur Cecilia tittar 

på Mariaskulpturen, bilden klipps till Arn som kramar och för läpparna till korset han fått av 

Cecilia. Man får en uppfattning om att de tänker på varandra, att de längtar väldigt starkt, att 

deras kärlek är stark och att kvinna som man tillåts ha dessa starka känslor. I böckerna var det 

mer kvinnor som tilläts visa känslor, medan det i filmerna tycks vara mer tillåtet även för 

män, bara de agerar också och inte enbart drömmer sig bort. 

 

Kärlek hör enligt filmen alltså samman med både män och kvinnor, med den möjliga 

skillnaden att män inte verkar tala lika öppet om kärlek med varandra som kvinnorna 

framställs göra. I den första filmen om Arn pratar Cecilia och Blanka om kärlek och giftermål. 

Blanka ska strax hämtas av sin blivande man, kung Knut, som hon inte sett på mycket länge. 

Cecilia frågar Blanka om hon älskar Knut och Blanka svarar att hon inte vet. Han går väl an, 

han är ju kung, menar hon. Blanka frågar sedan Cecilia om hon älskar Arn och Cecilia svarar 
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att det gör hon. Hon säger sig älska Arn mer än något annat, ja till och med mer än hon älskar 

Gud. Det tycks som om dessa starka kärlekskänslor gör Cecilia sårbar, svag, kvinnlig, medan 

Blanka framstår som starkare och modernare, mer driven i sin brist på äkta kärlekskänslor. 

Samtidigt ges en bild av att Blankas brist på sann kärlek är en stor förlust för henne som 

kvinna och människa. Blanka verkar ledsen och begrundande över att hon inte älskar Knut så 

som Cecilia älskar Arn. Blanka yttrar inte dessa känslor högt, men hennes ansiktsuttryck då 

Cecilia berättar hur mycket hon älskar Arn uttrycker tillsammans med stämningen mellan de 

båda kvinnorna att Blanka saknar något viktigt i livet. Att älska framstår som viktigt i en 

kvinnas liv. Om kärlek inte finns till hundra procent kan dock makt eller pengar duga som 

substitut i vissa fall, tycks filmen påpeka, men dessa egenskaper kan inte ersätta den största 

lyckan, målet, i en kvinnas liv – att älska någon, och att som kvinna bli älskad tillbaka av en 

man, med äkta kärlek. Att kärlek är av största vikt i en kvinnas liv återges också i det avsnitt 

där Rikissa ligger för döden och ska bekänna sina synder. Hon vill att Cecilia ska förlåta 

henne för att ha försökt hindra Arns och Cecilias lycka. Rikissa säger sig ha försökt hindra 

deras lycka på grund av att hon själv aldrig fått uppleva kärlek. 

 

Även för män framställs sann kärlek som viktig. Ett tydligt exempel på detta återfinns i den 

första filmen om Arn när tempelriddarna inför ett bakhållsanfall knäböjer och ber. Man får 

som tittare då se hur Arn knäböjer och tycks be men att han ser Cecilia framför sig, hur hon 

smeker hans kind och ler mot honom. Det är kärleken han tillber. Han ägnar sig åt 

kärlekslängtan och fokuserar på kärlek istället för Gud och det stundande anfallet och kriget. 

Så även för män är kärleken ett viktigt livsmål, tycks filmen påpeka. 

 

Kärleksbudskapet innehåller också tankar kring etik och moral och hur kärlekslöften bör 

betraktas. Det gestaltas i filmerna att kärlekslöften är viktiga att ära och göra sitt yttersta för 

att hålla. I den andra filmen om Arn tittar Arn på korset han fått av Cecilia och ser framför sig 

hur han lovat henne, ja svurit på att komma och hämta henne från klostret och att hon lovat att 

vänta på honom. Arn befinner sig inför sitt sista slag i det Heliga Landet och han vet att det är 

ett slag de går in i med en dålig taktik och i underläge och han uttrycker ångest över att han 

kanske inte kommer överleva för att uppfylla sitt kärlekslöfte till Cecilia. Filmen skildrar en 

oro över att misslyckas, över att inte uppfylla det man lovat och i längden en ångest över att 

inte kunna uppfylla den kärlek som utkrävs i livet. Kärleken som livsmål och som något 

värdefullt skildras här tillsammans med vikten av att hålla löften man avger. Ett annat 

exempel som skildrar vikten av kärlek och representationer kring hur kärlekslöften ska 

hanteras är i den andra filmen om Arn då Arn i sista stund återvänder från kriget i det Heliga 
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Landet. Cecilia ska precis åter gå innanför murarna till Gudhems koster och denna gång 

avlägga klosterlöften då hon fått veta att alla tempelriddare dött i det stora avgörande slaget. 

Arn hinner precis hem i tid och stoppar Cecilia från att gå innanför murarna. De omfamnas i 

kärlek, glädje och förundran. Tillsammans går de sedan in i kyrkan/klostret där man ser 

Mariastatyn som de ber tillsammans framför. Arn har uppfyllt sitt löfte, han har återvänt och 

ska nu ge Cecilia den kärlek de hyser för varandra. Cecilia har också uppfyllt sin plikt att be 

och hoppas, att vänta på sin kärlek (till hon fått besked att han antagligen dött och därmed är 

hon Arn trogen genom att inte ta sig någon annan man). Vikten av att uppfylla och hedra sina 

löften framstår som tydlig. Arn har till och med klarat sig undan döden för att uppfylla det han 

av kärlek lovat Cecilia. Filmen tycks säga att det är mannens uppgift att uppfylla sina löften, 

att kämpa för och skaffa nödvändiga attribut för att ge kvinnan den kärlek som hon sedan kan 

ge tillbaka så att både man och kvinna uppfyller sina livsmål. Gemensamt ska man kämpa för 

kärleken. Kärlek, och då heterosexuell sådan, mellan man och kvinna gestaltas som norm och 

livsmål. Tittaren får se bröllopsceremonier, brudfölje samt hur Arn, Cecilia och deras son 

Magnus äntligen blir en familj (ytterligare ett viktigt livsmål som jag diskuterar längre fram). 

Kungen välsignar dem, biskopen finns närvarande, alla gläds och firar kärleken som i filmen 

till och med visar sig starkare än politik. Den första filmen om Arn avslutas med ett tydligt 

fokus på kärleken mellan Arn och Cecilia, mellan man och kvinna. Som man ska du hålla det 

du lovar, vara trogen, ärofylld, sann, ”ridderlig”, återvända till din familj och kämpa fysiskt 

för kärleken. Kvinnan ska vänta tålmodigt och glädjas för mannen samt ansvara för att be och 

längta. Om alla uppfyller sin del nås sedan ett av de viktigaste livsmålen enligt filmerna, 

nämligen att finna sann kärlek och att denna kärlek ska segra. 

 

Att kärlek presenteras som så oerhört väsentligt och värdefullt återspeglas också tydligt i en 

av de sista scenerna i den andra filmen om Arn. Arn är svårt sårad efter ett stort slag där 

folkungarna segrat. Han återvänder hem till gården där Cecilia väntar på honom och han faller 

där ihop i hennes armar. Döende yttrar han sina sista ord att Vår Fru aldrig övergav honom 

och Cecilia samt att han älskar henne. I sitt allra sista andetag yttrar han orden ”jag älskar dig” 

samtidigt som han ser på Cecilia. Cecilia gråter då Arn dör och alla män som stridit vid Arns 

sida ser deltagande på. Alla förstår allvaret i Arns död samt tyngden i hans sista yttrade ord. 

Här slår filmen fast vikten av sann kärlek som livsmål på ett mycket tydligt vis. Filmen 

avslutas sedan med begravningen av Arn där Cecilia har samlat sig och mest verkar utstråla 

stolthet och lugn, trots tårar i ögonen. Bilden blir svart och en text berättar att Arns önskan om 

fred blev uppfylld många år senare av hans sonson Birger Jarl som samlade riket under 

namnet Sverige. Arns ”storhet” slås på något vis fast här i slutet av filmen och det Arn sagt, 
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gjort och brunnit för framställs som värdefullt och betydande. Då hans sista ord handlat om 

kärlek och Cecilia samlat uppvisar stolthet och kärlek i blicken under begravningen i filmens 

slutscen fastslås också vikten av kärlek återigen. Kärleken segrar i slutänden, och Arn och 

Cecilia har båda uppfyllt sina livsmål då de också upplevt sann kärlek. Filmen tycks säga att 

det är bättre att ha kämpat och upplevt den sanna kärleken och sedan förlorat den på grund av 

dödsfall än att ha övergett kärleken på ett eller annat vis eller att inte ha älskat eller blivit 

älskad alls. Filmen uppmanar tittaren att kämpa för den sanna kärleken. 

 

3.2.5 Familj och äktenskap 

Familj och äktenskap presenteras som ytterligare ett viktigt budskap och ett starkt livsmål för 

både män och kvinnor i berättelsen om Arn. Det är inte bara kärlek som böckerna och 

filmerna presenterar föreställningar om utan också just detta med vad kärlek och tvåsamhet 

ska leda till. Vikten av äktenskap, löften och familj framhålls i texten. Genomgående i den 

tredje boken om Arn tycks det mesta gå ut på att Arn och Cecilia ska återförenas i kärlekens 

tecken. De ska underförstått alltså gifta sig. Och för ovanlighetens skull också gifta sig av 

kärlek. Eller kanske är det löftet de avgett till varandra för tjugo år sedan som framstår som 

minst lika viktigt. De har överlevt sin botgöringstid och ska trots Brosas protester och krav på 

Cecilia som abbedissa och krav på Arn som gift med Ingrid Ylva för att stärka makten få gifta 

sig med varandra. Målet i Arns och Cecilias liv framställs som att få varandra, gifta sig av 

kärlek och sedan nå makt och fred. Texten förmedlar på så sätt normen att giftermål, och då 

av kärlek, är viktiga mål i livet. Också framgång och makt är viktigt. Men helst ska både 

kärlek, framgång och makt uppfyllas och är du född i en högre klass ska du dessutom ära den 

klassens regler och förväntningar, eventuellt nå högre, men absolut inte sämre. Ett äktenskap 

mellan man och kvinna, produktion av barn och helst flera söner samt en framgångsrik karriär 

i alla fall för mannen framställs som viktiga, som positivt symboliskt kapital, som värde och 

därmed ges en undermedveten bild och norm om att detta är de mål vi ska uppnå i livet. 

 

Precis som i böckerna gestaltar även filmerna livsmålet att bilda familj. För kvinnan tycks det 

mest handla om att skaffa sig en man, att hitta någon att gifta sig med och därefter värna om 

man, barn och hem. Ett exempel på detta återfinns i filmen då Brosa har kommit till klostret 

för att diskutera Cecilias framtid då botgöringstiden snart är slut. Han menar att det nog finns 

många som vill äkta henne för hon anses som folkungafränka samt är drottningens vän. En 

kvinnas mål och uppgift ses och presenteras här som giftermål. Du behöver en man Cecilia, 

säger Brosa. Det skulle stärka hennes position och det skulle stärka alla inom folkungarna. 
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Det tycks som om kvinnorna i filmerna behöver en man för att uppfylla det som anses 

nödvändigt i livet. Om detta gifte sker av kärlek så är detta mycket bra, men alternativet är att 

gifta sig för makt eller pengar som substitut. Genom att Cecilia till slut fogar sig, hon beslutar 

sig för att vid beskedet om Arns troliga död bli abbedissa, men gifter sig sedan med Arn, en 

man, då han visar sig leva och återvänder hem, slår filmen klart fast budskapet att en kvinna 

också behöver en man, vilket blir den norm och mening som förmedlas till tittaren. 

 

För männen handlar den familjebildande normen inte om att de behöver en kvinna för att 

klara sig utan snarare att de bör skaffa en familj med barn och föra vidare sina kunskaper. 

Vikten av att vara en bra far och en god familjeförsörjare återfinns i filmerna och det 

framställs som ett livsmål för mannen att åstadkomma mycket inom familjen. Det räcker inte 

att som i böckerna vara stark fysiskt utan i filmerna presenteras också krav på att vara en god 

make, familjefar och dessutom inneha en karriär utanför hemmet. Exempel på där detta 

synliggörs i filmerna är till exempel i avsnittet där Arn leker med sin dotter. Då Arns dotter 

Alde kommer springande till Arn där han står och övar männen med svärd avbryter han sitt 

arbete, slänger upp henne i luften, leker och pratar med henne en kort stund. Arbete och 

karriär är fortfarande viktigt så avbrott för familjen och barnen får ske invävt i arbete och 

utveckling. Filmen tycks mena att en god man, make och far ska ta en tillfällig kort paus från 

sitt arbete för att ge tid till sin familj, men att denna familjetid inte ska gå ut över karriär och 

framåtutveckling. 

 

Ett annat exempel då vikten för en man av att vara en god familjesörjare framträder är i den 

andra filmen om Arn då en sverkersman med krigsfölje kommer ridande och hittar Alde i 

skogen där hon hämtar en förlupen pil. Sverkersmannen tar med sig Alde och när han 

anländer till Arns gård säger han åt Arn att ta bättre hand om sin familj. Skogarna är inte säkra 

längre i Västra Götaland nu när kung Knut ligger för döden, säger sverkersmannen hotande 

och överlägset. Arn verkar ta illa upp över sverkersmannens kritik mot att han inte tar hand 

om sin dotter ordentligt samtidigt som oron för kung Knut givetvis finns närvarande. Jämfört 

med böckerna där män framställdes som mer ociviliserade och råa i sin manlighet, där 

öldrickande, urstyrka och skrytande värderades som sanna manliga egenskaper, framställs 

”riktiga män” i filmerna besitta egenskaper som styrka, karriär och familjefar. Det framställs 

som om det för en man är viktigt att kunna ta hand om sin familj ordentligt. 
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3.3 Sammanfattande slutdiskussion 

Berättelserna om Arn har visat sig innehålla en rad representationer och budskap kring makt, 

livsmål och positivt kapital. Detta kapitel gör ett försök att summera de budskap texterna 

diskuterar med sina läsare/tittare och därefter knyta samman denna uppsats slutsatser och 

resultat. Med utgångspunkt i uppsatsens två frågeställningar (vilka representationer, 

föreställningar, budskap, och normer kring makt förmedlar berättelserna om Arn via 

böckerna och filmerna? Och vilka representationer, föreställningar, budskap, och normer 

kring positivt kapital och livsmål förmedlar berättelserna om Arn via böckerna och 

filmerna?) inleds således detta kapitel med en summering av de svar uppsatsen givit på dessa 

frågor. 

 

3.3.1 Makt 

Gällande makt skildras maktstrukturer tydligt i både böckerna och filmerna om Arn. Makt kan 

inte innehas på egen hand utan kräver samspel och interaktion med det omgivande samhället 

och dess individer. Berättelserna om Arn presenterar föreställningen om att det finns särskilda 

maktegenskaper som berättigar till makt och ger innehav av rättfärdig makt. Makt kan tas med 

orätta medel, men det är då makten innehas av inkompetenta personer som makt ifrågasätts 

och missnöje med makten uppstår. Det är också oansvariga och okunniga personer med makt 

som tycks skapa negativ utveckling eller snarare brist på utveckling. Då utveckling och 

framåtsträvande gestaltas som oerhört väsentligt, värdefullt och eftersträvansvärt enligt 

texterna är det också de med makt som bär det stora ansvaret att driva sin grupp, sitt samhälle, 

sin kultur etcetera framåt. Givetvis bör alla lägga sin del i utvecklingen, men en sann ledare 

leder samhället/gruppen till en lysande, hoppfull och utopisk framtid. 

 

Böckerna och filmerna innehåller i stort sett samma budskap då det handlar om makt och 

maktstrukturer. Goda maktegenskaper eller ledaregenskaper är sådant som böckerna och 

filmerna gestaltar som värdefulla symboliska kapital. Kunskap, information och intelligens är 

exempel på viktiga ledaregenskaper. Styrka hos en man samt kunskaper och färdigheter inom 

manliga ämnen som stridstekniker, vapen etcetera och för kvinnor skönhet kan ge ökad makt i 

kombination med övriga ledaregenskaper. 

 

Politik och makt hänger också samman. Det finns i texterna anspelningar till reella politiska 

händelser och situationer i vår verklighet, som exempelvis krigen i Mellanöstern, Kalla kriget 
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och upprustningen mellan USA och Ryssland, tankar och idéer kring hur man bör skapa fred 

och hur man på bästa sätt får övertag över ”den Andre”. 

 

Maktstrukturer föder också avundsjuka, vilket presenteras som naturligt i berättelserna om 

Arn. Eftersom makt är eftersträvansvärt är det också helt naturligt att andra med mindre makt 

önskar mer makt. Därför bör du med mycket makt ta dig i akt för de med mindre makt så du 

inte utmanövreras. Se upp med vem du litar på och håll hårt i din makt, tycks texterna 

förmedla. Samtidigt gestaltar också texterna hur man bör lyssna till och värdera de med större 

kunskaper och större makt än en själv. Det är viktigt att de med de rätta ledar- och 

maktegenskaperna och kunskaperna får leda för att på så sätt skapa en positiv 

utvecklingsspiral till en bättre och lovande framtid. 

 

Också gällande genus finns makt närvarande. Texterna presenterar en föreställning om att 

mannen föds med en naturlig rätt till makten och bör besitta makt. Kvinnan däremot har 

egentligen ingen naturlig plats i maktinnehavet. Hon bör stå tillbaka för mannen och ägna sig 

åt andra sysslor än att styra samhället. Kvinnor kan inneha makt, men de bör då vara beredda 

på att offra andra saker, som berättelserna om Arn presenterar som viktiga för en kvinna, och 

samtidigt göra sig beredd på hårt motstånd. I både böckerna och filmerna är männen betydligt 

mer framträdande än kvinnorna. Stora beslut och viktiga handlingar sker omkring männen. 

Kvinnan får spela en biroll. Filmerna har dock en aning mer öppen syn där framförallt 

huvudrollskaraktärerna Cecilia Rosa och Blanka ges/tar mer utrymme i handlingen. Både män 

och kvinnor är skyldiga att bidra till en positiv utveckling, involvera sig i samhället och arbeta 

för mänsklighetens bästa. 

 

Också maktstrukturer mellan den Andre och den egna gruppen/individen gestaltas i 

berättelserna om Arn. Det kan till exempel vara bokens underliggande ”vi” (vilket tenderar att 

ofta vara vita män av högre klass i maktpositioner) mot andra grupperingar med annan 

etnicitet, kön, ålder, religion etcetera. Texterna visar på hur vi skapar identiteter genom att 

särskilja oss från dem Andra precis som Stuart Hall ger exempel på i skildrandet av en 

fotbollsmatch där vi genom olika uttryck, färger, gester, regler och attribut förmedlar ett 

budskap och en innebörd om olika identiteter och grupptillhörigheter. Representationer blir en 

avgörande del för att skapa identiteter och särskilja grupper av olika slag. Representationerna 

gällande maktstrukturer och den Andre möjliggör ett skapande av just den Andre där 

exempelvis nationell identitet, klassidentitet, könsidentitet eller etnisk identitet är exempel på 
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grupperingar. De tydligaste temana gällande makt och den Andre i berättelserna om Arn rör 

etnicitet och religion samt ättetillhörigheten. 

 

3.3.2 Livsmål och positivt kapital 

Berättelserna om Arn presenterar också en hel del representationer kring symboliskt kapital 

och vilka egenskaper, attribut etcetera som bör betraktas som positivt kapital. Ju större 

positivt kapital du besitter desto större makt och värde får du i samhället. Texterna innehåller 

flera budskap om vad vi bör värdera positivt respektive negativt och hur vi bör betrakta oss 

själva och andra omkring oss samt vad vi bör sträva efter i våra liv. 

 

Böckerna och filmerna gestaltar kunskap, intelligens och en strävan efter utveckling och 

framsteg som viktiga kapital och mål i livet. Ekonomisk framgång och karriär är också av stor 

betydelse. Det framstår som viktigt att genom exempelvis kunskap, pengar, markområden, 

böcker eller annat som historiskt finns kvar, lämna efter sig något, att ta så stor plats i livet att 

man efter sin död kan växla in sin status och sina tillgångar av positivt kapital till 

ihågkommelse. 

 

Det presenteras som viktigt att lära sig nya saker och ständigt försöka förbättra sin  

kunskap. Texternas tydliga fokus på kunskap och intelligens som något mycket positivt 

skapar också en bild av idioti och ointelligens som något negativt. Det framstår också som en 

plikt att undervisa, lära och upplysa andra mindre vetande om det som är ”rätt”. Om du vet 

med dig att du vet bäst, bör du också lära andra detta ”rätta”, tycks texterna förmedla. 

 

Unik information är också ett positivt kapital enligt berättelserna om Arn. Kunskap och 

information gestaltas som nyckeln till framsteg och framgång, som nyckeln till vår lovande 

framtid, vilket kan kopplas samman med Roger C. Adens resonemang kring ”promised 

lands”. Vi har en strävan och en drivkraft efter en lovande framtid, en framtid där den bästa av 

världar existerar. Böckernas och filmernas tankar kring vår tids ”promised lands” tycks 

skildra en önskan om en framtid där denna värld består av någon form av total upplysning, en 

kunskap i allt och en förståelse för meningen med livet, en önskan om att hitta svaret på vilka 

vi är, vad det innebär att vara människa och vilken plats vi har i verkligheten.  

 

Berättelserna om Arn innehåller en underliggande uppmaning till läsaren/tittaren att ständigt 

vara vetgirig, söka kunskaper och sträva efter att utveckla sig själv och därefter också bidra i 
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samhället med sina kunskaper och sin information. Denna utvecklingstanke och 

framåtsträvande kunskapstörst gäller inom tekniken, politiken, vetenskapen eller andra 

områden som kan användas för att driva vår civilisation framåt. Nya idéer och ny teknik 

gestaltas som tydliga verktyg för att nå framsteg och framgång i livet. Med teknik och 

vetenskap förs civilisationen framåt och vi bör nyttja all den kunskap som finns både hos oss 

själva, men också hos människor av andra civiliserade kulturer och med andra religioner. Bara 

för att en annan grupp framstår som främmande, av en annan kultur, religion eller etnicitet ska 

vi inte ignorera den gruppens kunskaper om dessa kunskaper kan vara till nytta för 

mänskligheten och civilisationens utveckling. 

 

Böckernas och filmernas berättelser som utspelar sig i förfluten tid skapar trots sin fiktion och 

sin icke nutid föreställningar om hur vi bör tänka, tycka och agera i vårt eget samhälle. Att 

berättelserna om Arn utspelar sig i vår ”historia” skapar snarare en ännu tydligare bild av hur 

utveckling, kunskap, ny teknik och utbildning kan leda till ökade framsteg och framgång. Inte 

bara leder Arns nya kunskaper till vinst för Arns grupp, vi har också här i Sverige, som 

civilisation, utvecklats sedan medeltiden och kan nå ännu längre. Utveckling, framsteg och 

framgång gestaltas som en naturlig uppåtgående spiral där allt annat än klättrande uppåt 

innebär ett misslyckande. 

 

Berättelserna om Arn presenterar också en skillnad mellan vad man som man respektive 

kvinna bör sträva efter i livet. För män innebär manligt kapital styrka, karriär, maktinnehav, 

vara duktig på fysiskt våld och konsumtion av alkohol i stora mängder, vara social, kunna dra 

grova skämt och ta mycket plats i sociala sammanhang. Filmerna gestaltar också en 

vidareutvecklad form av manligt kapital där visserligen de egenskaper som presenteras i 

böckerna finns närvarande, men till viss del får stå tillbaka inför ytterligare egenskapskrav. 

Att vara familjefar och bidra till framgång för familjen presenteras nämligen som viktigt i 

filmerna. Kravet på männen har ökat och det räcker inte längre att enbart vara stor, stark, 

öldrickandes och social. Karriär, makt och framgång för familjen är lika viktigt, enligt 

filmerna. Sexuell attraktion från det motsatta könet är ytterligare något som filmerna 

poängterar som positivt kapital både för män och kvinnor. Som kvinnligt kapital presenterar 

böckerna och filmerna annars vikten av att skaffa en man och bilda familj. Kvinnor bör söka 

efter den stora kärleken och ta väl hand om hem och familj, men kan samtidigt delta i 

samhället om de är beredda att offra det ordinarie förespråkade kapitalet. Männen bör enligt 

texterna klara både familjeliv och karriär, medan kvinnorna inte tycks ha kapacitet för både 

och utan får offra det ena eller det andra. Det finns också en tendens i texterna att presentera 
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negativa egenskaper och attribut i samband med kvinnor och positiva egenskaper och attribut 

i samband med män. 

 

Berättelserna om Arn presenterar också två stora livsmål för både män och kvinnor, vilket är 

finnandet av äkta kärlek och skapandet av familj. Särskilt filmerna poängterar vikten av 

kärlek för både män och kvinnor, med den skillnaden att kvinnan bör drömma om kärleken 

och mannen bör handla för att åstadkomma den. Kärleken ska sedan utmynna i 

familjebildande. Därmed gestaltar böckerna och filmerna normen om tvåsamhet mellan man 

och kvinna samt att denna tvåsamhet bör leda till äktenskap, familj och barn. 

 

3.3.3 Slutsatser 

Jag anser att det gemensamt för både böckerna och filmerna går att återfinna ett primärt 

budskap där texterna i sitt gestaltande och förmedlande av makt, positivt kapital och livsmål 

utmynnar i en gemensam drivkraft. Nämligen att nå lycka. Representationerna talar om vad 

som är viktigt att uppnå i livet, vad vi bör sträva efter som människor, vad vi ska värdera, 

vilken vår plats är i samhället, vad det innebär att vara en ”sann” och ”äkta” människa och hur 

man når fullkomlighet och lycka. Att makt, framsteg, utveckling, framgång och kärlek är 

viktiga delar i detta lyckoskapande framstår som ett tydligt underliggande budskap i 

berättelserna om Arn. De positiva kapitalen skall leda till lycka. Lycka verkar vara det som i 

slutändan är målet. Kärlek, makt, framgång, ja allt tycks egentligen syfta till att uppnå lycka 

och målet med att vara människa och ha en plats i världen. Hur vi når denna lycka är sedan 

det som böckerna och filmerna och all annan form av populärkultur, kultur, media och andra 

meningsskapande ”språk” via sina representationer egentligen förmedlar och har budskap om, 

om vi ansluter oss till Roger C. Adens och Per Olof Bergs teorier. Därmed blir 

populärkulturen och berättelserna om Arn en ”bärare” och i samspel med läsaren/tittaren en 

meningsskapare som förmedlar samhällets och kulturens tankar kring ”promised lands”. De 

eviga frågorna om vad det innebär att vara människa, vad meningen med livet är och vad vi 

bör sträva efter för mål, varthän vi ska och vad vi ska uppfylla med våra liv finns 

representerade i form av de budskap och idéer som förmedlas till oss i form av önskningar 

och föreställningar om vilka värden vi bör sträva efter samt vilka nycklar, vilka vägar, vi ska 

använda oss av för att nå de utopiska drömmarna om vår kulturs ”promised lands”. 

 

Det går också att i berättelserna om Arn hitta en tendens till självberättigande/självvalidering 

på så sätt som John Storey diskuterar kring hur dominanta eller ledande normer, kulturer, 
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grupper institutionaliseras genom en ständig upprepning och hur denna institution sedan hålls 

upp som bevis för normernas, kulturens eller gruppens ”rätt” och värderingsföreträde. 

Producerandet och reproducerandet av det kulturella utrymmet producerar och reproducerar 

därmed också det sociala utrymmet. Texterna innehåller nämligen en uppmaning om att följa 

normer för att på så sätt nå framgång och uppfylla sitt mål. För att uppfylla sina mål måste 

man också passa in i andra formar och mallar, normer. Exempelvis bör du som man 

respektive kvinna vara på ett visst sätt, precis som du som svensk/irakier/norsk behöver 

besitta särskilda egenskaper och attribut. Detsamma gäller inom andra strukturer och 

grupperingar, att uppfylla rätt normer och rätt egenskaper/attribut för att på så sätt besitta 

”rätt” kvaliteter, vara på ”rätt” sätt, ha ”rätt” egenskaper etcetera utifrån exempelvis ditt kön, 

din etnicitet, religion, ålder och så vidare. Man kan se det som att det från dagen du föds 

proklameras och utropas till dig att: ”Detta förväntas av dig för att du ska bli sådan att du är 

”normal” och når ”dig själv”, egentligen den samhället och den rådande kontexten anser att du 

bör vara enligt normen, värderingar, idéer etcetera, och att då du uppfyller allt detta når lycka 

som är ”x” enligt samhället, kontextens normer, värderingar, idéer, livsåskådningar och så 

vidare.” 

 

Berättelserna om Arn ger alltså en skildring och ett budskap om hur vi når lycka, alltså en 

skildring/budskap/”svar” på en av de ”eviga” frågorna. Vem är jag, vilken är min plats i 

världen och hur blir jag lycklig? Hur blir jag ”rätt”? Eftersom det är via vårt samspel med 

objekten samt vårt samspel med vår kultur, vår tid och vårt samhälle, som vi skapar mening 

innebär detta också att det är vårt samspel med Arn, karaktärerna, berättelserna, böckerna och 

filmerna som medie samt vårt samspel med de värderingar som gestaltas i texterna som 

skapar mening för oss och därmed påverkar vår uppfattning om världen och oss själva samt i 

förlängningen också påverkar våra handlingar och ageranden, vilket i sin tur bidrar till att 

forma eller omforma den verklighet vi lever i. Alla dessa representationer meddelar oss hur vi 

bör vara, vad vi bör uppfatta som normalt och värdefullt, hur vi bör agera, tycka, tänka och 

känna kring saker och ting. I vårt samspel med andra individer, grupper och medier som 

exempelvis, nyheter, film, tv-spel, böcker, tavlor, klädmode, Internet etcetera skapas bilder av 

vad som är viktigt, värdefullt och sant samt vad som är oviktigt, värdelöst och falskt. Detta får 

i sin tur reella konsekvenser då våra värderingar styr vårt handlande och agerande i samhället, 

vilket i sin tur åter påverkar vilka texter som skapas, vilka diskussioner som förs och vad som 

ges plats eller inte. Populärkulturella verk, fiktion och annat ”påhitt” har mycket stor 

betydelse för våra liv och vårt samhälle. Böckerna och filmerna om Arn bidrar till detta 

meningsskapande och fyller med sina representationer en stor del av vårt protesminnesarkiv 
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och påverkar via representationerna vår uppfattning och vårt agerande gällande till exempel 

makt, maktstrukturer, livsmål och strävan efter symboliskt kapital av det ”rätta” slaget. 

 

Att de representationer som återfinns i berättelserna om Arn återfinns i just fiktiva och 

populärkulturella berättelser, medför inte att dessa representationer och budskap är av mindre 

värde och betydelse för oss. För som John Storey menar, handlar vad som är sant eller inte i 

vår verklighet, vad som får betydelse eller inte, inte om att det finns någon ursprunglig 

sanning som står som mall för vad som är sant i vår verklighet. Inte heller finns det något 

ursprungligt original som dessa representationer ur fiktionen är en avspegling, imitation eller 

dålig kopia av. Det är istället en form av det Storey kallar för hyperrealism som vi lever i 

idag. Denna hyperrealism kan också ofta medföra att det fiktiva, eller de representationer som 

framkommer inom det till synes fiktiva, snarare upplevs som mer sanna än det som framställs 

som verkligt och sant. Vad vi upplever som sant handlar till stor del om hur vi lyckas bevisa 

och motivera att just det som ”är” sant ska ses som sant. De fiktiva elementen och 

representationerna får oss att tro att det finns ett ursprung och en naturlig äkthet, men i själva 

verket är representationerna redan en del av vår verklighet. Vad som är sant eller inte är en 

fråga om hur vi presenterar saker och ting, hur vi går tillväga för att ”bevisa” vår verklighet. 

Det behövs egentligen inga detaljer för att skapa autenticitet. Det väsentliga är att våra 

föreställningar ryms inom representationerna. Representationerna i berättelserna om Arn blir 

sanna och betydande meningsskapare med reell effekt i vår verkliga värld. De 

representationer vi möter i Arnberättelserna är också de representationer, de budskap, 

värderingar och normer vi tar till oss, placerar i vårt protesminne och sedan agerar utifrån i 

vårt samspel med den omgivande verkligheten och samhället. Representationerna är och blir 

vår verklighet i enlighet med bland annat John Storey. Beroende på vilka erfarenheter, minnen 

och budskap var och en av oss besitter bidrar vi också till att påverka världen omkring oss på 

olika sätt. Därför påverkas vi som individer av de budskap Arnberättelserna förmedlar till oss, 

men vi sorterar, filtrerar och passar in alla dessa budskap i förhållande till allt övrigt vi möter 

eller redan har infogat i vårt protesminnesarkiv. Resultatet som formas då Arnberättelsernas 

budskap och mening möter våra andra meningar och minnen formar vår uppfattning om 

världen, vår verklighet, våra sanningar, vår identitet, vår plats i världen och vår uppfattning av 

vad det innebär att vara människa. Baserat på den meningsskapande process som då sker i vår 

tolkning av det vi möter, både i den ”verkliga” världen och den ”fiktiva” världen, påverkar vi 

sedan andra, de grupper vi anser oss tillhöra, det samhälle, den kultur och den verklighet vi 

lever i, vilket i sin tur kan omforma och förändra de budskap vi tycker oss se i berättelserna 

om Arn. Detta eftersom mening och skapandet av mening också är kontextuellt föränderligt. 
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Populärkulturen påverkar oss alltså, kommenterar sin samtid, är kontextknuten, sprider 

värderingar, normer och förmedlar synsätt till oss i den verkliga världen. Vi påverkas av detta 

och agerar utifrån detta. Populärkulturen och berättelserna om Arn får därmed reella 

konsekvenser trots sin till synes ”ofarliga” och ”oskyldiga”, ”fiktiva” och mediebundna form 

som till exempel böcker, film, tv-spel, turistattraktioner, reklamblad och så vidare. Detta 

normgivande meningsskapande, som det faktiskt handlar om när vi i till exempel 

populärkulturen möter budskap, värderingar och signaler av olika slag, visar sig alltså påverka 

vår verklighet i allra högsta grad. Något vi kanske inte är aktivt medvetna om när vi slår oss 

ner i soffan med en av Arn-böckerna i knäet eller tittar på någon av Arn-filmerna. Fiktionen 

har större makt än vi kanske tror och berättelserna om Arn har visat sig innehålla en hel del 

budskap vilka ansluter sig till vårt protesminnesarkiv och i förlängningen påverkar både oss 

själva, vårt samhälle och den värld vi lever i. 
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