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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att diskutera vilka funktioner dagboksberättandet i essäfilm 

skulle kunna fylla samt på vilket sätt dessa filmer reflekterar sin samtid. I uppsatsen 

kommer jag diskutera och identifiera olika funktioner med hjälp av relevant och 

teoretisk litteratur samt genom enstaka filmexempel. Om ny teknologi och tillgänglighet 

har öppnat upp gränserna för det privata och offentliga, kan essäfilmer, som för in det 

personliga och privata i det dokumentära, ses som ett uttryck för dessa uppluckrade 

gränsdragningar. Den digitala utvecklingen, vår samtid samt essäfilmens specifika 

möjligheter är områden som den här texten huvudsakligen berör. 
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1.Inledning 

1.1 Introduktion 

I en tid då den privata sfären alltmer upplöses i den offentliga har jag valt att närmare 

undersöka dokumentär essäfilm, som utgår från det personliga, privata och den 

närbesläktade dagboken. Sedan 90-talet har det subjektiva perspektivet blivit en allmänt 

vedertagen form inom dokumentärfilm och genom internet har det personliga 

berättandet, dagboken, fått nya distributionsvägar och uttryck. Det ökade inslaget av 

subjektivitet i massmedia, tv, internet, bloggar, hemsidor och i filmer kan delvis 

förklaras av den ökande tillgängligheten på digital teknik och internet men andra 

faktorer är, menar filmvetaren Laura Rascaroli, en ökad fragmentarisering av mänsklig 

erfarenhet i en postmodern globaliserad värld. Här kan en biografisk berättelse upplevas 

som en fast punkt, en strävan efter enhet, helhet och harmoni och kan därmed fylla en 

viktig funktion i en värld där individen upplever rotlöshet eller står utan sammanhang.  1

Många privata alster som exponeras på internet skulle jag dock vilja påstå följer 

strömmen av härskande ideologier, vilket innebär att det personliga uttrycket styrs av 

gängse ideal och normer, medan essäfilmer oftast verkar i motsatt riktning. Det subjekt 

som beskrivs i essäfilmer är inte på samma sätt ett auktoriserat subjekt centrerat på egot, 

likt det moderna eller romantiska subjektet, utan snarare ett splittrat och oroligt subjekt.  2

Därför skulle man kunna se det som ett subjekt som inte erbjuder några fasta svar utan 

snarare öppnar för frågor. Essäfilm, går också utanför nationella gränser och kan ses 

som ett transnationellt uttryck. Men genren överskrider inte bara rumsliga territorier 

utan utforskar också estetiska, kommunikativa, politiska och existentiella frågor på ett 

nytt personligt sätt.  Essäfilmer kan på så sätt fånga upp utanförskap och skapa en fysisk 3

plats för det som man skulle kunna kalla vår kulturs mellanrum. Ett parallellt alternativ, 

en filmkultur som blir ett nytt hem för det odefinierbara, ett gränsland där olika 

strömningar möts. 

 Laura Rascaroli, The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film, London: Wallflower 1

Press 2009, s. 4-5.
 Timothy Corrigan, The essay film: from Montaigne, after Marker, New York: Oxford University Press 2

2011, s. 18-19.
 Rascaroli, The Personal Camera, s.190.3
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Den franska filmkritikern Alexandre Astruc myntade begreppet caméra-stylo – med 

kameran som penna, 1948. Astruc menade att den framtida filmaren skulle använda 

kameran som en författare använder pennan och att film då skulle bli ett forum för att 

uttrycka tankar. På så sätt skulle den framtida litteraturen kunna uttryckas genom 

filmmediet.  Dessa tankegångar fick en stor betydelse för auteurer och framväxten av 4

nya vågens filmregissörer. Men hur ser det egentligen ut idag? Essäfilmen, som i sin 

definition är en hybrid av olika genrer och närbesläktad med litteratur, är kanske den 

filmgenre som ligger närmast den ”skrivande kameran”. Inte minst för dess förmåga att 

befria sig från filmiska konventioner, som i detta fall innebär en konstnärlig frihet. 

Därtill ett nära förhållande till text, ofta genom röst, samt genrens fria oberoende 

produktionsförhållanden. Essäfilmer i likhet med amatörfilmer och bloggar öppnar för 

nya “upphovsmän” ur fler samhällsgrupper då dess utformande inte kräver att ingå i 

system som baserar sig på traditionella hierarkiska strukturer.  

Redan 1957 förutspådde filmregissören François Truffaut att framtidens film kommer 

bli mer personlig än självbiografisk litteratur, som dagboken, och att filmens genomslag 

kommer att grunda sig på hur många vänner regissören har.  Idag cirkulerar många 5

personliga alster på nätet och inte bara gränsen för det privata och det offentliga har 

uppluckrats utan även definitionen av filmarens yrkesroll. Denna uppluckring har även 

avantgarde-filmare och essäfilmare bidragit till att skapa, genom att tidigt motsätta sig 

givna strukturer och experimentera med amatörformat. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att diskutera vilka funktioner dagboksberättandet i essäfilm 

skulle kunna fylla samt på vilket sätt dessa filmer reflekterar sin samtid. I linje med 

Astrucs teorier vill jag på så sätt utforska essäfilmens potential att generera tankar, likt 

litteratur och andra vetenskaper. Syftet kan således delas upp i två frågor som hänger 

samman: 1. Vilka funktioner har dagboksberättande i essäfilmer? 2. Hur reflekterar 

 Alexandre  Astruc,  ”Naissance d’une nouvelle avantgarde: la caméra- stylo ”, Mars 1948, http://4

fgimello.free.fr/documents/seminaire_astruc/camera_stylo-1948.pdf  s.324-325(2016-05-20)
 Rascaroli, The Personal Camera, s.110. 5
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dessa filmer sin samtid? I uppsatsen kommer jag diskutera och identifiera olika 

funktioner med hjälp av relevant och teoretisk litteratur samt genom mina filmexempel. 

Jag kommer inte bara belysa dessa filmers demokratiska funktion - att ge röst åt 

underrepresenterade grupper - utan också peka på problematiska aspekter. Om ny 

teknologi och tillgänglighet har öppnat upp gränserna för det privata och offentliga, kan 

essäfilmer, som för in det personliga och privata i det dokumentära, ses som ett uttryck 

för dessa uppluckrade gränsdragningar. Essäfilmens specifika möjligheter i vår samtid 

är områden som den här texten huvudsakligen berör. Förhållandet mellan film och 

samtid innefattar inte bara den digitala utvecklingen utan även frågor av mer filosofisk, 

existentiell eller politisk karaktär.   

1.3. Metod och material 

Filmverk som jag kommer att diskutera är först några filmer som överlevt den analoga 

tiden och fått en plats, om än marginaliserad, i filmhistorien: Jonas Mekas 

filmdagböcker som filmades under åren 1949-63 och gav upphov till bland annat filmen 

Lost, Lost Lost (1976), Chantal Akermans film News from home (1977), Sadie Bennings 

Videoworks: Volume 1 (1989-90). Från den digitala eran, från 2000-talet och framåt 

förekommer exempel från följande filmer Tarnation (Jonathan Caouette 2003), Kamias: 

Memory of forgetting (Khavn De La Cruz, 2006), Belleville baby (Mia Engberg, 2013) 

och The private life of FenFen (Guo Fenfen Lifen, Leslie Tai, 2013).  

Gemensamt för dessa filmer som jag valt är att de utgår från det privata, vardagliga 

händelser och nära relationer, som också är dagbokens grund. Likt dagboken som hör 

hemma i hemmet, förhåller sig alla filmer tematiskt till begreppet ”hem” på olika sätt. 

Detta sker till exempel genom att de utspelar sig i hemmet, använder sig av home movie 

material, eller uttrycker en känsla av förlorat hem (Where is my home?), där filmen blir 

ett sätt att skapa en egen värld och ett fiktivt hem. Det går också ofta att utläsa en 

samhällskritik i filmerna, som ett underliggande budskap och som en förlängning av 

subjektets utanförskap och syn på omvärlden. Urvalet har styrts av denna tematik samt 

tillgänglighet. I uppsatsen kommer jag dock inte att göra några analyser av filmerna, 
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utan istället vävs de in tematiskt i de samtidsfunktioner jag har identifierat och på så sätt 

är det bara enstaka aspekter ur filmerna som jag framhäver. 

Gränsen för vad som är essäfilm, dokumentärfilm och experimentfilm är flytande på 

samma sätt som också dagbok, självbiografi, krönika och anteckningsbok är 

överlappande former. I det här arbetet har jag valt att använda mig av begreppet 

essäfilm. Andra hade kanske valt att kalla det experimentell dokumentärfilm, film ur en 

alternativ filmkultur, konstnärlig dokumentär och så vidare. Jag tycker dock essä är ett 

bättre begrepp, då dess mer öppna definition ger utrymme för tolkningar och kanske 

även en förnyelse av begreppet. 

1.4. Disposition 

Uppsatsen kommer först, efter denna inledning, ge en forskningsöversikt, presentera det 

teoretiska underlaget samt ge en förklaring till de begrepp jag använder mig av, när det 

gäller definition av dagbok, självporträtt, essä, essäfilm samt home movie. Dessa 

definitioner baserar sig på tidigare forskning inom genren och utgör grunden för 

uppsatsens teoretiska perspektiv som vidareutvecklas i analysdelen. Därefter börjar min 

analys av sex identifierade funktioner av essäfilmerna som sammantaget också visar hur 

filmerna reflekterar sin samtid. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och slutsats.  

2.Teori och forskningsöversikt 

Tidigare forskning kring essäfilm och hur den ska definieras sammanfaller i stort med 

det teoretiska perspektivet i den här uppsatsen. Det finns en del skrivet om essäfilm och 

subjektiva personliga dokumentärer. Det är inget stort område, men essäfilm tycks ha en 

viss position bland teoretiker och status som konstart. Det är en genre som har haft, och 

fortfarande har, stor betydelse för filmens utveckling både när det gäller formspråk och 

innehåll.  
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Följande böcker har jag utgått från i mitt arbete med uppsatsen som berör essäfilm och 

personligt berättande i dokuementärfilm: Michael Renov: The Subject of Documentary, 

 Laura Rascoroli: The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film, 6

Timothy Corrigan: The Essay Film. From Montaigne, After Marker, Stella Bruzzi: New 

Documentary: A critical introduction  samt Dagmar Brunows bok  7

Remediating Transcultural Memory: Documentary Filmmaking as Achival Intervention 

 som diskuterar minnesfilmer, arkiv och essäfilm. Då essäfilm som hybrid form av 8

olika filmstilar ofta inkluderar amatörformat har jag också haft användning av antologin 

Amateur Filmmaking the home movie the archive and the web,   9

I några av dessa böcker omnämns Mekas dagboksfilmer, Bennings Videoworks, 

News from home och Tarnation, texter som jag också ibland refererar till. William 

Brown har skrivit en text ”Non-cinema: Digital, Ethics och Multitude”  där han 10

analyserar bl a Kamias: Memory of forgetting, som jag använder mig av. De övriga 

filmverken har jag inte hittat något teoretiskt underlag om. Utöver dessa böcker har jag 

också använt mig av enstaka filmteoretiska texter bl a av André Bazin,  Lev 11

Manovich   och Alexandre Astruc. 12 13

Det teoretiska underlaget använder jag för att stödja mina resonemang och ge det en 

vetenskaplig grund. Gemensamt för det teoretiska underlag som jag använder mig av är 

att författarna inte bara ser till filmmediet eller den specifika genren utan även 

inbegriper reflektioner kring samtiden och diskussioner av mer filosofisk, existentiell 

eller politisk karaktär, vilket jag också tagit fasta på i detta arbete. I det här avsnittet 

 Michael Renov, The Subject of Documentary, Minneapolis London: University of Minnesota Press 2004.6

 Stella Bruzzi, New Documentary, New York: Routledge 2006.7

 Dagmar Brunow, Remediating Transcultural Memory: Documentary Filmmaking as Archival 8

Intervention, Berlin Boston: De Gruter 2015.
Flertal texter och författare i  Laura Rascaroli, Gwenda Young, Barry Monahan (red.) Amateur 9

Filmmaking: The Home Movie, the Archive , the Web, New York London: Bloomsbury 2014.
 William Brown, ”Non-cinema: Digital, Ethics and Multitude”, Januari 2016, http://10

www.euppublishing.com/doi/pdfplus/10.3366/film.2016.0006 (2016-05-17)
 André Bazin, ”The Onthology of the Photographic Image” och ”The myth of Total Cinema” i Leo 11

Braudy, Marchall Cohen (red.) Film Theory and Criticism: Introductory Readings, New York, Oxford: 
Oxford University Press 2009.

 Lev Manovich ”What is Digital Cinema?” i Nicholas Mirzoeff (red.) The Visual Culture reader, 12

London, New York: Routledge 2002. 
 Lev Manovich ”The Synthetic image and its Subject” i Leo Braudy, Marshall Cohen (red.) Film Theory 13

and Criticism: Introductory Readings, New York, Oxford: Oxford University Press 2009.
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utreds begrepp och definitioner utifrån det teoretiska underlag som ligger till grund för 

uppsatsens analys. Detta kommer också ge en historisk överblick av genrens framväxt. 

2.1. Dagbok, självporträtt och essä 

Intresset för individen och ett inre jag kan man spåra till 1500-talet, vid renässansens 

och medeltidens slut, som ett resultat av social rörlighet med därtill följande 

förändringar i människors medvetenhet om sin individualitet. Målade självporträtt och 

litterära biografer är exempel på hur detta yttrade sig. Under 1800-talet blev den skrivna 

dagboken en litterär genre. Dagboken är en högst heterogen form och kan inkludera 

olika typer av text, verbalt och icke verbalt material, till exempel poesi, fotografi och 

brev.   Dagboken befinner sig i ett mellanrum mellan litteratur och historia, 14

subjektivitet och objektivitet, privat och offentligt. Detta mellanrum kan ses från två 

håll menar Rascaroli. Å ena sidan dess obetydlighet och dess koppling till det 

marginella, det som är i utkanten när det gäller subjekt, identitet och diskurser, nära 

sammanlänkande till exempel diaspora-erfarenheter, motstånd, sexualitet och kön. Å 

andra sidan dess tendens att vara gränsöverskridande och smälta samman med andra 

genrer som till exempel reseskildringar, anteckningsböcker, brev och krönika.  Dess 15

flexibla form ser jag också som dess möjlighet att resa från marginalen till ett större 

sammanhang, och därmed också lyfta fram annars åsidosatta ämnen eller identiteter till 

en mer inflytelserik diskurs.  

Dagbokens framträdande roll i dag kan ha att göra med att den, i syfte att beskriva en 

person, strävar efter att skapa helhet och harmoni, menar Rascaroli. Detta är särskilt 

eftersträvansvärt i en tid som präglas av schizofreni när det gäller att fastställa identitet 

och skapa helhet för individer. Men denna helhet är bara skenbar eftersom dagboken 

bidrar med en nybildning av subjektet; det subjektet vill vara genom texten och den 

mask subjektet bär inför omvärlden.  Genom subjektets komplexa roll handlar således 16

dagbokstexten också om att ifrågasatta identitet.  

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 15, 170.14

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 116.15

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 116-117.16
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Självporträtt, beskrivs ofta som dagböcker, men kan också ses som biografier. Men till 

skillnad från biografier är de inte beroende av en narrativ konstruktion och läsaren 

måste själv rekonstruera dess kronologi, självporträttet kan därför också vara poetiskt 

eller drömlikt. Självporträttet har således mycket gemensamt med essäer.  Det mest 17

kända ursprunget av begreppet essä i litteraturen kommer från Michel de Montaigne 

(1533-1592) genom hans Essayer (Les Essais).  Essai betyder försök på franska och 18

kan också läsas som skiss, utkast. Montaigne berör både jaget och andra ting i sitt verk 

och texterna innefattar såväl ”mesure of sight ” som ”mesure of things” skriver 

filmvetaren Micheal Renov.  Essä tycks därför således handla om något mer än bara 19

det egna subjektet. Rascaroli menar att essäer innehåller tre poler: Det personliga, det 

objektiva samt det abstrakta eller allmängiltiga. Kännetecknande är också att essäer 

oftast bevarar något av tankeprocessen i sin text, eller som Montaigne uttryckte saken: 

”Jag är själv anledningen till min bok, inte för att jag låstas att jag upptäcker saker utan 

för att jag lägger fram mig själv som öppen”.  Essäisten är medveten om att han inte 20

bara ska finna sig själv utan också konstruera sig själv, skriver Rascaroli.  21

2.2  Födelsen av essäfilm 

Att blanda dokumentärt och subjektivt personligt uttryck fördes fram redan år 1929 av 

Dziga Vertov i den sovjetiska filmen Mannen med filmkameran. Denna metod kom även 

surrealister prova, till exempel Luis Buñuel med filmen Las Hurdes (1933).  På 40-22

talet, skriver Rascaroli, fick dessa tankegångar en tydlig plats i filmteorin. Filmaren 

Hans Richter publicerade 1940 den första texten om essäfilm. Han påvisade dess 

relation till dokumentärfilm och dess möjlighet att utforska mentala tillstånd och ge 

kropp åt fantasi, tankar och idéer. Genom att vara lierat med fantasi och något 

 Rascaroli The Personal Cinema, s. 173, 170-171.17

 Corrigan, s. 13.18

 Renov, s. 7019

 Egen översättning från Rascaroli, The Personal Cinema, s. 23.20

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 23.21

 Rascaroli, The Personal Cinema. s. 1.22
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irrationellt är essäfilmaren friare och inte bunden till dokumentärfilmarens regler, 

menade Richter.   23

Några år senare publicerades Astrucs artikel 1948 ”Naissance d’une nouvelle avant-

garde: La caméra-stylo” (Födelsen av ett nytt avantgarde: Kameran som penna).  I 24

denna artikel utreder Astruc filmens möjlighet att bli ett språk, som man kan tänka 

tankar med, och menar att om man ger regissörer mer fria händer, och att de deltar i 

manusprocessen, kan filmspråket utvecklas ännu mer i denna riktning. I framtiden, 

menade Astruc, kommer alla kunna äga en projektor och hyra film med ämnen av alla 

slag.  Och kanske kan vi säga att YouTube med alla dess folkbildande filmer blivit 25

hemmets projektor för alla möjliga kunskaper.  

Truffaut utvecklade sedan Astrucs tankegångar 1954 i artikeln ”Une certaine tendance 

du cinéma français”,  vilket gav upphov till nya vågen rörelser och framväxten av 26

auteurer.  I franska nya vågen, La nouvelle vague, talar man ibland om dess vänstra 27

respektive högra flodbank. Till den vänstra sidan hör de filmare som kommit att 

representera essäfilmen, viktiga för dess definition: Chris Marker, Agnès Varda och 

Alain Resnais med flera. Inom dokumentärfilmen och dess historia kan man också se 

tendensen att den reflekterande, personliga essäartade traditionen, även kallad cinéma 

vérité, kom att få fäste i Frankrike medan i andra länder har till exempel sociala teman 

varit mer dominerande.  28

2.3. Vad är essäfilm?  

Essäfilm är en hybridform, en gränsöverskridande form för fiktion och dokumentärfilm. 

Det är också en mötesplats för dokumentär- avantgarde- och konstfilmsinfluenser. Man 

skulle också kunna beskriva det som att essäfilm snarare uttrycker komplikation och 

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 25.23

 Egen översättnng av  Alexandre  Astruc,  s. 324.24

 Astruc, s. 325-327.25

 François Truffaut, ” Une certaine tendance du cinéma français” Jan 1954, http://www.tcf.ua.edu/26

Classes/Jbutler/T440/TruffautInCahiers31/Francois%20Truffaut_Une%20certaine%20tendance%20du
%20cinema%20fran%C3%A7ais_French%20Transcription.pdf (2016-05-21)

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 26.27

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 28.28
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fragmentering än komposition.  Auteurens roll i essäfilmer går inte att bortse från. 29

Åskådaren är medveten om filmskaparen. I traditionell film däremot gömmer sig ofta 

berättaren, för att inte bryta med det narrativa flödet, medan berättaren ofta dyker upp i 

essäfilmer  – fysiskt eller genom tekniken som ett personligt avtryck.  30

Subjektet, skriver Rascaroli, är inte fast i essäfilm utan kan förstås som en pågående 

process som också fylls i av andra och hur vi föreställer oss själva när vi ses av andra.  31

För att förstå essäfilmer kan man inte bara titta på jaget utan också på åskådarens 

position. Jaget i en essä film innehåller ofta ett ”You”.  Åskådaren i en essäfilm är inte 32

som en allmän publik utan en förkroppsligad åskådare, som uppmuntras till att engagera 

sig och reflektera snarare än att ge den ett svar. På så sätt skapas filmens mening genom 

denna dialog, menar Rascaroli.  33

Genom att testa subjektet i en offentlig miljö blir subjektet snarare associerat med tvivel 

i essäfilmer, enligt filmvetaren Timothy Corrigan. Ifrågasättandet av jaget och en 

omvärdering av det gör att genren också attraherar politiskt, sexuellt och etniskt 

marginaliserade personer.  Rascaroli påpekar att formatet lämpar sig för att uttrycka en 34

motsatt position och är därför ofta använt av filmare i minoritetsposition, som kvinnor 

och färgade.  Här tror jag också produktionsapparaten spelar stor roll. Många 35

essäfilmare arbetar ensamma vilket gör att filmaren inte är lika beroende av finansiärer 

och hierarkiska system och därför ser man till exempel mycket fler kvinnliga regissörer 

i denna grupp då de inte i praktiken får samma möjlighet att verka som regissörer i mer 

traditionella former av filmproduktion och långfilm. Filmskaparens närvaro kan vara 

direkt eller indirekt, genom till exempel kamerarörelser, musik, klippning och 

postproduktion. Användandet av berättarröst är vanligt förekommande i essäfilmer.  På 36

så sätt har många essäfilmer erövrat rösten, som i form av berättarröst har haft ett dåligt 

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 22.29

 Rascaroli The Personal Cinema, s. 12-14.30

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 10.31

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 3, 34.32

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 34, 36.33

 Corrigan, s. 33. 34

 Rascaroli, The personal Cinema, s. 32.35

 Rascaroli, The Personal Cinema, s. 37.36
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rykte både inom dokumentärfilm och fiktion, och essäfilmer har också gett plats åt 

många kvinnliga röster, menar filmvetaren Stella Bruzzi.  37

Vad som kallas de postmoderna identitetsproblemen handlar om att undvika ett 

fastställande av identiteten,  vilket också kan ses som utmärkande för genrens filmer. 38

Karakteristiskt för essäfilmer är just att det finns en skeptisk inställning till en fast 

betydelse av en bild.  Fixa bilder av människor skulle kunna jämföras med stereotypa 39

framställningar, vilket innebär att egenskaper förenklas och att individer inte blir så 

komplexa. Filmvetarna Robert Stam och Louise Spence har argumenterat för att det 

spelar ingen roll om det handlar om positiva eller negativa egenskaper, då båda är 

förenklade och därmed ofta stereotypa.  Den självbiografiska filmaren kan utplåna ett 40

essentialistiskt synsätt på identitet just för att subjektet inte konstrueras som något 

självklart och stabilt, samt för att subjektet talar utifrån sin erfarenhet och sin historia 

och inte ett delat kollektiv.  Filmvetaren Dagmar Brunow menar också att essäfilmers 41

ofta självreflekterande natur - det vill säga när filmens bakomliggande arbetsprocess 

hamnar i förgrunden - samt ett innovativt användande av filmspråket, kan öppna för 

många olika diskurser och därmed utmana förenklade stereotypa gestaltningar och 

erbjuda reflektion kring hur representation på film tar form.  42

Ibland använder man begreppet elektronisk essä, eller videoessä, vilket uppkom i 

samband med videons intågande. Den lilla kameran, skriver Renov, sammanlänkas med 

konstnärens kropp så att videoskaparen tänker med händerna och skriver med kroppen. 

Många essäfilmare började utnyttja videons möjligheter i inspelning och efterarbete, 

formatet passade in i essäprojektet: Videon kan både övervaka världen samt vara en 

reflektiv yta för samtiden och registrera jaget.  Denna mångbottnade funktion tilltalade 43

 Stella Bruzzi, s.47, 48, 6637

 Renov, s.139.38

 Bunow, s. 128.39

 Robert Stam, Louise Spencer, ”Colonialism, Racism, and Representation, and: An introduction” i Leo 40

Brandy, Marshall Cohen ( red) Film Theory and Criticism: Introductory Readings.New York, Oxford: 
Oxford University Press 2009, s. 758.

 Brunow, s. 63-64. 41

 Bunow, s. 128.42

 Renov , s. 184-186.43
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essäfilmare inom subgenren elektronisk essä. Den digitala tekniken är således en 

utveckling av videons möjligheter när det gäller inspelning och postproduktion. 

Essäfilmens fria och ständigt föränderliga form, dess avsaknad av regler, gör att det kan 

vara svårt att definiera densamma. Det är en omöjlig genre, enligt Renov, då essä är 

nästan litteratur, nästan filosofi och nästan som ett intellektuellt poem.  Men genom att 44

experimentera med form och innehåll och genom dess nära samband inte bara till konst 

och visuell form, utan också till textbaserad humanism som litteratur, filosofi och poesi, 

tycks det vara ett lämpligt forum för att uttrycka tankar likt en caméra-stylo och på så 

vis bli ett effektivt verktyg för att visa på världens komplexitet och ge motbilder till 

förenklade självporträtt och till den dominerande kulturen.  

När det gäller subjektiva uttryck i film är det viktigt att notera att denna drivkraft 

sammansmälter med idéen om att frigöra mediet från mainstream produktion och 

distribution. Dagboksfilmen uppstod i det privata, i amatörfilmer, home movies och i 

avantgardistiska uttryck. Amatörformat som S8, video och lågupplösta digitala bilder 

används ofta i dessa sammanhang då dessa format förhåller sig mer självständigt till 

filmspråkets koder.  Dessutom har de en koppling till det privata och filmproduktion i 45

hem. 

2.4 Home movies 

En vanligt förekommande ingrediens i essäfilmer med dagbokstematik är alltså vad man  

på engelska kallar för home movies – privata, amatörfilmer ursprungligen producerade 

för hem och familj med ett amatörformat.  Det är en genre som har sin förankring i 46

familjeporträttet. Amatörformatet kännetecknas ofta av en något sämre upplösning, sin 

användarvänlighet, prisvärdhet och därmed för först och främst utvecklat för den icke-

professionella filmaren, amatören. Även i dess estetik kan man skönja en tydlig 

 Renov, s. 183.44

 Rascaroli, The Personal Camera, s. 131-132.45

 På franska films de famille (familjefilmer) Jag har valt att behålla det engelska ordet då varken 46

hemmafilmer eller familjefilmer är brukliga ord på svenska. Privata filmer eller amatörfilmer är en bättre 
översättning men då förloras kopplingen till hem och familj, som jag här vill framhäva.
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koppling till fotoalbumet, med korta bilder likt ett stillbildsfotograferande och med 

tydliga tidsglapp.  Det snåla, ekonomiska filmandet kan också ta sig uttryck i jumpcuts. 47

Professionella filmare har alltid velat skilja sig från amatörfilmare, en gräns som essä-, 

och experiment- och delvis dokumentärfilmare uppluckrat. På 30-talet ansågs 16-mm 

kameran alldeles för privat för många filmare och inte tillräckligt professionell för att 

användas. Så småningom accepterades den och blev ett verktyg även för professionella 

filmare, och man menade att det inte är formatet utan hur man filmar som skiljer 

amatören från den professionella, då formatet kan vara identiskt. På liknande sätt har 

debatten fortgått när ny teknik uppkommit.  48

Filmvetaren Roger Odin beskriver perioden mellan 1945-75 som den stora 

familjeperioden då den borgliga fadern hade en särskild position när det gällde att 

dokumentera familjen, bevara familjeminnen. Det var han som oftast bestämde vem 

som skulle måla porträtt, fotografera familjen och det är oftast han som också filmar 

den, men det handlade också om, menar Odin, ett faderligt censurerande; det var han 

som beslutade vad som skulle visas och hur det skulle bevaras. Sättet att filma blev en 

norm och home movies från den här tiden är högst likartade. De innehåller födelsedagar 

och andra rituella högtider och filmerna bidrar till att bevara familjen som institution 

och fast punkt.  49

På 60-talet fick genren ett nytt värde genom att amatörformatet kom att användas av 

avantgarde-filmare som Maya Deren och Sten Brakhage. Deren har skrivit om 

amatörformatet och dess möjligheter som en förlängning av kroppen,  och Brakhage 50

om förskjutningen av begreppen hem och arbete, när han likt Deren hyllat amatören, 

och hävdat att man även kan arbeta i hemmet. Vidare menade han att ”hem” också kan 

Roger Odin, ”The Home Movie Space of Communication” i Laura Rascaroli et al: Amateur 47

Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web, New York, London: Bloomsbury 2014, s. 18.
 Max Schleser, ”Towards Mobile Filmmaking as an Alternative Cultural Practice” i Laura Rascaroli et 48

al: Amateur Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web, New York, London: Bloomsbury 2014, 
s. 324.

 Odin, s. 16-17.49

 Schleser, s. 316.50
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vara överallt även världen utanför. En värld blir ett hem när man arbetar, filmar och bär 

home movie-kameran med sig i handen.  51

Med ny teknologi och nya familjekonstruktioner har också dokumenteringen förändrats 

och flyttats från fadern till andra familjemedlemmar, skriver Odin. Vår relation till 

intimitet har förändrats och med små kameror har en ny intim relation till tekniken 

istället upprättats, med kameror i byxfickan. Man kan se hur produktionen förflyttats 

från att varit ett privat intimt uttryck och stannat inom familjen, till att genom internet 

och telefoner sprida sig i vidare kretsar och fått ett mer vittnande syfte som också 

kommit att mer handla om den som filmar, och om att visa en sanning som filmaren är 

ansvarig för. På så sätt tenderar dessa filmer som Odin definierar som home videos idag 

att mer handla om familjen, än att bara porträttera och skildra dess utveckling, eller 

tidens gång. Även estetiken har förändrats, inspirerat av TV-språket kan både kamera-

arbete, klippning och intervjuer förekomma.  52

  

TV och biofilmer använder sig ibland medvetet av amatörformatet på ett sätt som i 

folkmun skulle kunna beskrivas som ”dåligt filmat” för att uppnå en viss effekt. Odin 

menar att när detta format används i TV får det en särskilt drag av autenticitet. Det 

upplevs som mer äkta än de bilder som producerats i TV- programmet, och som 

åskådaren ofta förhåller sig mer kritisk till. På så sätt återfår dessa home movie filmer i 

dessa sammanhang sin ursprungsfunktion: en dokumentation som inte ifrågasätts och 

inte sätter igång kritisk tänkande hos åskådaren.  53

Andra funktioner home movies kan ha är att beskriva det dagliga livet. Dokumentärer 

som inte handlar om stora händelser använder sig ofta av home movie-formatet för att 

skildra det dagliga vardagliga, även kallat mikrohistoria, skriver filmvetaren Efrén 

Cuevas. Mikrohistoria kan förändra innehållet i det som tidigare representerat vår 

 Laura Rascaroli, ”Working at Home: Tarnation, Amateur Autorship, and Self-Inscription in the Digital 51

Age” i Laura Rascaroli et al: Amateur Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web, New York, 
London: Bloomsbury 2014, s.231.

 Odin, s. 19-20.52

 Odin, s. 25-26.53
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historia, vilket också ger oss en djupare förståelse av gångna tider och blir ett alternativ 

till den skrivna historien,  en möjlighet att minnas den annorlunda. Ett home movie 54

material behöver dock sättas i ett sammanhang, konceptualiseras, för att det ska bli 

något mer än ett visuellt arkiv,  vilket många dokumentär- och essäfilmer är exempel 55

på. 

Med tanke på den mångsidiga och komplexa funktion av home movies som finns att 

utläsa är det inte konstigt att det är ett intressant format för essäfilmare att använda sig 

av. De flesta av de filmer som förkommer i min analys anspelar på denna genre genom 

format och estetik. Filmernas sammankoppling med home movie-genren gör att också 

att de funktioner jag beskrivit – ett skenbart autentiskt närmande, en uppluckring av 

gränser mellan privat och offentligt, nya perspektiv på historieskrivningen och hem 

genom t ex splittring av familjen – framträder tydligare då materialet uppträder i en 

medveten bearbetad form, likt en essäfilm.  

3. Analys 

I denna analys av essäfilmer som utgår från filmarens egna, personliga liv, likt en 

dagbok, har jag –mot bakgrund av den ovantecknade förståelse av genrens framväxt, 

relevant teori samt utvalda filmer – identifierat sex möjliga funktioner som de kan fylla, 

uppdelade i sex olika kapitel. Avsnittet belyser också hur dessa filmer filmer reflekterar 

samtiden. 

3.1 Where is my home? Essä som hem för mellanrum 

Essäfilm har förmågan att resa utanför nationella rum och är på så sätt ett transnationellt 

uttryck, menar Rascaroli. För att utreda hur detta kan ta gestalt har jag tagit fasta på två 

filmer som överlevt den analoga tiden och än idag cirkulerar och omskrivs i samband 

 Efrén Cuevas, ”Change of Scale: Home Movies as Microhistory in Documentary Films” i Laura 54

Rascaroli et al: Amateur Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web, New York, London: 
Bloomsbury 2014, s. 139-140, 150.

 Cuevas, s. 140.55

!14



 
med teorier om essäfilm. Jonas Mekas Lost Lost Lost (1976) och Chantal Akermans 

News from home (1977). Båda dessa 16mm filmer uttrycker en vanlig, enligt Renov, 

tematik i subjektiva filmer: en identitet förknippad med exil.  56

Den tre timmar långa filmen Lost, Lost, Lost bygger på bilder filmade mellan 

1949-1963.  I filmen reflekterar Mekas över hem och tillhörighet och filmen berör hans 57

erfarenhet som migrant från Lituaen. Genom filmen uttrycker han sitt utanförskap i den 

amerikanska kulturen. Mekas använder sig av ett eget filmat material som har en tydlig 

homemovie karaktär både till innehåll och stil; korta bilder av vardagliga ritualer och 

händelser. Genom hans sätt att kombinera bilder med ljud, röst och text skapas en annan 

mening av materialet, en icke realistisk personlig stil, nära förknippad till känslor och 

drömmar. Han använder sig både av texter och sin egna röst vilket förstärker ett 

utanförskap och känsla av hemlöshet. ”Everything is normal, everything is normal [..] 

You never know what a displaced person thinks in the evening and in New York.”   58

Mekas påminner oss, menar Renov, att vi är alla förlorade i vår önskan att återskapa det 

förflutna och återvända dit.  För den som lever i exil är hemmet en omöjlig plats att 59

återvända till, då det inte längre existerar som det en gång var.  60

Hans udda angreppssätt och speciella egna röst gör att hans filmers experimentella 

estetik, enligt min mening, kommit i förgrunden framför hans etiska ursprung. Hans 

namn har en tydlig identitet, snarare förknippad med avantgarde och nyskapande än 

med Litauen eller USA. Det är också ett subjekt som tar olika former och uttryck och 

därför är svårt att placera in i en tydlig definition av fast identitet, även om han är 

tydligt identifierbar för åskådaren. 

Problemet –enligt Brunow – med många långfilmer, där regissören har en annan 

bakgrund än den nationella filmkultur han är verksam i, är att när de ska marknadsföras 

 Renov, s. 179.56

Renov, s. 73.57

 Lost, Lost, Lost, (Jonas Mekas, 1976).58

 Renov, s. 77.59

 Brunow, s. 67.60
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eller mottagas framhävs oftast regissörens ursprung, så att andra egenskaper, till 

exempel estetiska, hamnar i bakgrunden. På så vis placeras filmen eller regissören in i 

ett fack av undantag istället för att vara en självklar del av den nationella filmkulturen. 

Brunow menar därför att att om en film istället kategoriseras som essäfilm kan andra 

filmiska kvalitéer komma att framhävas än den om regissörens etniska ursprung.  61

Den hemlösa känslan och det konstruerade subjektet utforskas även i filmen News from 

home, en film som också kommit att bli en referens och en del i essäfilmens historia. 

Ljudspåret i filmen utgörs av brev till Akerman under tiden hon var bosatt i New York, 

skickade från hennes mor i Belgien. Breven är upplästa av Akerman själv till bilder av 

New York. Långt från Mekas home movie-estetik får vi se stilla komponerade bilder på 

stativ som sällan klipps. Corrigan tolkar filmen som en omförhandling av det offentliga 

rummet och reseskildring där subjektet hamnar i ett dramatiskt ”elsewhere” som varken 

är ett hem eller en resa. Här finns inget av turistens blick, berömda platser eller någon 

ikonisk arkitektur. Inte heller någon mystifierade blick som söker det vackra.  Snarare 62

är det lite meningslösa, kyliga bilder, som bidrar till känslan att bara vara någon 

annanstans, vardaglig och främmande på samma gång.  

Genom breven anas berättaren, Akerman själv, men den bristfälliga informationen om 

henne måste, enligt min mening, kompletteras med åskådarens föreställningsförmåga. 

Filmen visar på att ett subjekt eller en huvudkaraktär i en film inte behöver ta fysisk 

gestalt genom bild eller genom egna ord: ett subjekt kan även skapas av indirekt 

närvaro. Breven utgör det narrativa spåret i filmen och som åskådare väntar jag otåligt 

på nästa brev. En upp till 10 minuters lång väntan ter sig, enligt min uppfattning, 

oändlig på film, vilket också utmanar åskådarens bekväma position, något som inte är 

ovanligt i essäfilmer. Breven som ett ställföreträdande subjekt kommer och går och 

lämnar åskådaren i den tomma staden. Filmen gestaltar således, menar Corrigan, ett 

försvinnande subjekt i en försvinnande stad.   63

 Brunow, s. 70, 103, 195-196.61

 Corrigan, s. 106.62

 Corrigan, s. 108-109.63
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Den essäistiska filmdagboken erbjuder möjligheten att reflektera och omförhandla tiden 

och dess höghastighet i det offentliga med en annan tid, skriver Corrigan.  Men också, 64

som jag ser det, möjligheten att omförhandla definitionen av hem och subjekt till något 

mer obestämbart. Detta ”elsewhere”, en slags icke-plats skulle kunna läsas som ett 

transnationellt rum, ett mellanrum i vår kultur, då det inte riktigt går att knyta det till en 

tydlig plats. Om Mekas skapar ett eget rum eller en egen värld, en icke-plats, genom sin 

bearbetning av det dokumentära materialet så uppstår detta transnationella rum i 

Akermans film genom en avsaknad av en definierbar plats till vilken ett subjekt också 

kan kopplas. 

Filmerna blir på så sätt hem för utanförskap, rotlös identitet och vår kulturs mellanrum. 

Filmernas säregna estetik och form gör dem också svårplacerade på till exempel 

biorepertoaren. Genom att filmerna inte cirkulerar som en del av den nationella 

filmkulturen, utan oftast på egna festivaler eller i konstsammanhang, står inte 

regissörernas nationella tillhörighet i fokus utan innehållet och det allmänmänskliga i 

filmerna: Saknaden av hem och sammanhang är förmodligen idag, i den moderna 

kulturen, relativt utbredd och allmängiltig.  

3.2. Elektronisk essä: Nya filmare med kameran som bikt. 

Videoformatet kom att användas av såväl dokumentär- som essäfilmare som sökte 

förenklade och friare produktionsförhållanden. På så sätt kom videon att bli ett 

intressant uttrycksmedel för många kvinnliga filmare, som här fick möjlighet att 

kontrollera hela filmprocessen, oberoende av filmlab, från inspelning till klippning.  65

Amatörers tillgång till videokameror sedan 80-talet, populariserade mediet och gjorde 

det mer tillgängligt för självrepresentationer.  Runt 1990 kan man i dokumentärfilmens 66

historia se en växande tillblivelse av verk av män och kvinnor med olika kulturell 

bakgrund. Subjektivitet i dokumentärfilm blir inte längre något skamfyllt. Det som 

 Corrigan, s. 140.64

 Brunow, s. 111-112.65

 Rascaroli, ”Working at home ” s. 230.66
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bidragit till denna ökning av subjektiva dokumentärer kan härledas till många sociala 

rörelser och den sociala medvetenhet kring identitet som växte fram mellan 1970-1990 

skriver Renov.  67

Sadie Bennings kortfilmer, Videoworks: Volume 1 (1989-1990), är exempel på detta. De 

består av svartvita filmade videodagböcker vars innehåll kretsar kring den lesbiska 

identiteten som hon uttrycker genom berättarröst, text eller vardagliga objekt från ett 

hem, såsom barbiedockor. Videons lätthanterliga format möjliggör för att på ett naturligt 

sätt inkludera den egna kroppen,  och på sätt kan videofilmaren också tänka med 68

händerna.  Detta utnyttjar Benning som skapar en intim koppling till kameran i sitt 69

sovrum och filmar händer, läppar till ljudet av sin egen mörka men lågmälda röst. 

Homosexualitet var också vid den här tiden ett mer tabubelagt ämne. Det privata är 

aldrig fritt från det offentliga och familjen är aldrig fri från statens tyranni och individen 

är aldrig fri från krafter i historien, skriver filmvetaren Ruth Balint.  Dessa rum 70

samverkar vilket blir tydligt i Bennings filmer där hon också beskriver konsekvenser av 

detta, hennes problem med omvärlden. 

En hemvideo kan berätta mycket om innebörden av hem som en geografisk, emotionell 

och nationell plats menar Balint.  Benning skapar på så sätt ett eget hem, en fristad för 71

sina egna tankar. Den svartvita bilden av den lågupplösta videokameran skapar en 

grumlig delvis svårläslig bild som inbegriper åskådarens fantasi och närvaro. 

Bennings filmer blir så också ett exempel på det som Odin beskriver vad som händer 

när nya familjemedlemmar får en kamera i sin hand, när filmberättandet förflyttas från 

fadern till andra familjemedlemmar.  Hon var bara femton år gammal när hon började 72

göra sina videofilmer med en leksakskamera.  Idag och i framtiden kommer vi 73

 Renov, s. 180.67
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förmodligen se ännu yngre filmskapare, med tanke på teknologiskt förändrade 

förutsättningar och fler filmer från fattigare länder.  

Att bekänna något om sitt privatliv, likt Benning, inför offentligheten, har fått ett 

otroligt uppsving, inte bara genom subjektiva dokumentärer, utan även genom vloggar, 

bloggar, radio- och tv-program. Överallt möter vi människor som vill bikta sig 

offentligt. Filosofen Michel Foucault menar att bikt är en ritual som har koppling till 

maktrelationer. En oftast osynlig partner som har auktoritet att döma, straffa, trösta och 

försona. Bikt är en ritual som renar. Vårt västerländska samhälle har blivit ett biktande 

samhälle, anser Foucault, där psykoanalysen är den mest utvecklade formen. Konst har 

dessutom allt sedan antiken varit förknippad med en katarsis effekt och inom 

litteraturhistorien har vi fått en rad bekännelseböcker av till exempel Augustinus och 

Dostojevsky. Idag har det litterära uttrycket för bikt förflyttats till populärkulturen, 

skriver Renov.  74

Filmaren Jean Rouch, som förknippas med franska rörelsen cinéma-vérité, visade med 

sin film Cronique d´un été (1961) kamerans effekt som ett psykoanalytiskt stimuli.  Att 

den på samma gång fungerar som spegel för subjektet och ett fönster ut för omvärldens 

blick. Rouchs slutsatser visar, skriver Renov, ett historiskt ögonblick för kameran som 

instrument för bikt. I linje med med Astrucs teori visar detta att kameran är en ”camera-

stylo” som kan få den rörliga bilden att skriva in sig i en två millennium gammal 

diskurs om bekännelser.  75

Under 90-talet kan vi se en tendens att videon, i oberoende, antikommersiella  

produktioner kommit att användas allt oftare som ett sådant verktyg.  Jonathan 76

Caouettes film Tarnation (2003) innehåller flera sådana inslag. Han utgår från ett home 

movie material som, till stor del, är filmat av honom själv som barn och tonåring fram 

till vuxenliv. Av detta klipper han fram ett självporträtt om hans traumatiska uppväxt 

 Renov, s. 192-193, 195.74

 Renov, s. 197-198.75

  Renov, s. 195.76

!19



 
och hans schizofrena mor. Ensam med kameran bearbetar han upplevelser genom 

rollspel och lek. Den lyssnande kameran är, menar Renov, en förlängning på Brechts 

dröm att TV:n slutar prata och bara lyssnar. Videon blir ett öga som ser och ett öra som 

hör men utan att döma eller hämnas.  77

Det intressanta i filmen Tarnation är hur den är klippt och bearbetad. Hur bilder och 

texter sätts samman och kombineras. Det är i klippningen filmen skapas. Av ett 

dokumentärt material skapar han en helt egen värld, eller om man så vill en snarlik 

fiktiv värld, genom dess visuella och synnerligen originella form. Där åskådaren få ta 

del av hans tankegångar, genom filmsekvenser, bildkollage, texter, röst och händelser ur 

hans barndom och hans moders liv. Om bikt och utagerande framför kameran är ett 

inslag i inspelningsprocessen så är det i efterarbetet filmens budskap lyfts fram till en 

medveten nivå. 

I till exempel vloggar ser vi ofta hur produktionsprocessen förenklas betydligt, man 

behöver inte klippa utan man kan tala direkt in i kameran. Då klippningen ofta är en del 

av tankeprocessen, riskerar bitar av denna att gå förlorad i produktioner där klippning 

inte förekommer eller sker i förenklad form. Tarnation är, vill jag påstå, så mycket mer 

än bikt och ett föremål för Caouettes bekännelser och egen katarsis. Den ställer också 

många frågor som rör såväl den personliga identiteten och familjen som politiska 

perspektiv om psykvård, där åskådaren tvingas ta en högst aktiv roll för att uppfatta allt. 

Likt surrealisterna, menar Rascaroli, utforskar Caouette en splittrad upplöst identitet 

som kommer till uttryck i filmens formspråk och kollage.  Här ser vi inte en bild av 78

filmaren utan hundratals olika, ibland många på samma gång i filmrutan, i skiftande 

roller, tillstånd och åldrar. Den nära och intima kopplingen till filmmediet som både 

Caouette och Benning skapar, kommer till uttryck inte bara genom den privata 

tematiken, utan också i den kroppsliga närvaron av filmarna genom röst och personliga 

avtryck. De enkla tekniska verktygen blir på så vis en förlängning på filmarens kropp, 
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vilket skapar, enligt min uppfattning, närvaro, intimitet och ett tydligt subjektivt 

anspråk. 

3.3. Den digitala eran: Essä mot mainstream 

Att fler fått tillgång till kameror som en konsekvens av den digitala utvecklingen kan, ur 

ett demokratiskt perspektiv, också ses som en positiv utveckling. Om man i filmer som 

cirkulerar på internet ofta kan utläsa en ideologi som går i linje med den kommersiella 

kulturen och mainstreamfilm, finns det många essäfilmer som visar på en ideologi i 

motsatt riktning. Här kan andra filmiska egenskaper upphöjas som de som utmanar 

åskådarens bekväma position genom till exempel besvärliga ljud eller obeskrivligt långa 

scener. Filmaren Khavn De La Cruz  inleder sin film Kamias: Memory of Forgetting 79

(2006) med en 13 minuters lång grisslakt, filmad i nattens mörker till ljudet av 

högfrekventa obehagliga grisskrik. Att dessutom inledningen inte tycks ha med övriga 

filmens dryga timme att göra, vare sig när det gäller innehåll eller rytm, försätter 

åskådaren i en kanske något fundersam situation kring filmens budskap. Resten av 

filmen visar utdrag ur Khavns vardagsliv där han med en home movie estetik, på ett till 

synes anspråkslöst vis, dokumenterar familjen, hemmet och hans omgivning.  

Är det egentligen en essä eller bara un essai  - i betydelsen försök?  Filmaren deklarerar 

själv i eftertexterna ”This is not a film by Khavn De La Cruz ” och hans filmbolag heter 

” Filmless films”. Khavn vill alltså göra en slags anti-film och detta förstärks av det 

amatörmässiga filmandet, den låga bildupplösningen, klipp ibland gjorda direkt i 

kameran, så att den diegetiska musiken hackas upp. Han anspelar tydligt på Mekas då 

Khavn plötsligt byter språk och börja tala engelska i samma tonfall som honom. Kanske 

är det också den äldre filmarens ord?  Men likt Mekas dränker han bilder i oljud och det 

är svårt att höra exakt vad som sägs. Mekas tar på så vis ny skepnad i en film som 

utspelar sig ett halvt sekel senare, i en annan världsdel närmare bestämt på Filippinerna. 

Då filmen innehåller tydliga efterarbetade inslag, likt texter, visar detta, liksom 
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kopplingen till Mekas, att filmens berättarspråk är en högst avsiktlig estetik, och inte 

som i en amatörfilm ett resultat av bristande teknik eller kunskap. 

Filmvetaren William Brown har analyserat den här filmen och kallar den för Non-

cinema, med förbehållet att non-cinema också är film, även om den använder sig av av 

andra verktyg än klassisk film för att skapa en berättelse.  Filmhistorien är dock full av 80

sådana här filmer som bryter med mainstream menar Brown.  Att Khavn filmar sig 81

själv och visar vanliga människor i vardagliga situationer, har också en lång filmisk 

tradition. Redan i slutet på 1920-talet introducerade Vertov hur man kan synliggöra 

själva filmprocessen i en dokumentärfilm, och strävade efter att fånga många människor 

ur ”verkligheten”.  

Den franska filmkritikern André Bazin menade att fotografiet befriande västerländsk 

målning från dess besatthet att vara verklighetstroget, och övertog måleriets hägrande 

konflikt om vad som är verkligt och vad som är illusion, en konflikt som är central i en 

fotografiska bilden. Detta utnyttjades dock av surrealisterna, som ville visa på att det 

inte fanns en skillnad mellan det påhittade och det verkliga, således kom surrealisterna i 

hög utsträckning att använda sig av kamerabilder, menar Bazin. Medan konsten kunde 

återgå till sitt ursprung, att vara illusorisk, en egen värld, gick fotografiet och sedermera 

filmen en motsatt riktning. Bazin menar att de första pionjärerna eftersträvade att 

avbilda verkligheten, därför skriver Bazin 1946, är filmen ännu inte född.   82

Svårigheten i att manipulera den fotografiska bilden gav filmen också filmen dess värde 

som dokument och försäkrade dess autenticitet. I dag kan vi se i påkostade digitala 

produktioner hur film inte längre bara registrerar och är ett ”kino eye" utan en ”kino 

brush", en målande borste som manipulerar bilder.  Genom att manipulera bilder, 83

skapas en ny verklighet, menar filmvetaren Lev Manovich, en elastisk verklighet, som 
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ser ut som verklighet men inte är det.  Virtual Reality är ytterligare exempel på denna 84

utveckling där målet är att skapa en realistisk upplevelse av något som uppenbart inte är 

det.  

Problemet med de digitala, dator-tillverkade bilderna är att de är för realistiska. Att den 

digitala verkligheten är upplevs som verkligare än fotografiska bilder, och därför måste 

ofta datorbilder förstöras och få mer av fotobildens grumlighet och otydlighet, eftersom 

vi accepterat den fotografiska bilden som verklig.  Kanske kan man därför förstå det 85

amatörmässiga filmandet som längtan till att föra tillbaka filmen till dess verklighet och 

autenticitet, en längtan att inte längre maskera manipulation, utan att istället synliggöra 

processen.   

Om mainstream film osynliggör processen av filmskapandet så synliggörs den och 

hamnar ofta i förgrunden i non-cinema, genom att non-cinema karakteriseras av låg 

bildupplösning, naturliga dekorer, amatörskådespelare och betoning på mörker, vilket 

får oss att bli påminda om att det bara är film. Den visar också arbetsprocessen som ett 

självreflekterande inslag.  Medan påkostade digitala filmer blivit så realistiska att vi 86

inte vet om de är realistiska längre, drar de här filmernas icke-perfekta hållning oss 

närmare verkligheten. Realism kan således kopplas till arbetsprocessen, genom att 

synliggöra den framstår det hela som mer verklighetstroget, menar Brown,  vilket är ett 87

intressant påpekande eftersom den vanliga filmen alltid velat dölja densamma för 

samma syfte. 

Mainstreamfilm styrs av ekonomi och kapital. Majoriteten står utanför det kommersiella 

systemet, och produktiva krafter och ekonomisk grund finns för de få priviligierade. 

Non-cinema befriar mainstream cinema från dess konventioner, men den ger också även 

de icke-privilegierade möjlighet att visa att film inte bara behöver styras av 

Manovich. ”What is digital cinema? ” s. 409, 410.84

 Manovich, ”The Synthetic Image and its subject”  s. 791, 792.85

 Brown, s. 110, 122.86

 Brown, s. 123.87

!23



 
kapitalistiska krafter.  Brown gör också en möjlig tolkning av filmen där han läser in 88

grisslakten som en sida av konsumtionssamhället vi gärna vill glömma bort, dess pris, 

och menar att Khavn tar avstånd från film som kapitalism och erbjuder således ett mer 

demokratiskt perspektiv vilket inkluderar grisen och visar på fattigdomen i hemmet, 

skrot och avsaknad av el. Något som enligt Brown också kan ses som baksidan av 

kapitalismen. 

På så vis erbjuder non-cinema ett sätt att producera och distribuera film med en estetik 

som betonar mörker istället för ljus, det långsamma, förbisedda och fula i samhället. 

Detta finns både utanför den västerländska kulturen men också mitt i den, menar 

Brown.  Det som Brown kallar non-cinema möter man även i essäfilmer och fungerar 89

som ett demokratiskt alternativ till mainstream och dess dominerade värderingar. 

3.4. A record of death  

I presentationen där filmen Kamias: Memory of Forgetting, finns att hyra,  kan jag läsa 90

att Kamias är en frukt som växter i Asien och som kan orsaka död. Vidare skriver 

Khavn att den ideala kameran skulle vara den som fångar allt, så att vi kunde se bilderna 

framför oss innan vi dör.  Dagböcker är fragment, ”in progress” och aldrig slutförda 91

texter, skriver Rascaroli. Därför är enda sättet att få slut på flödet författarens död. På så 

sätt, menar hon, kan dagboken läsas som en ”record of death”. Den följer författaren 

mot hans död, vilket således, i ett retrospektivt synsätt, ger mening åt det vardagliga 

livet och banala händelser.  92

Dödens närvaro i konsten går tillbaka till urminnes tider och är, menar André Bazin, 

kanske en fundamental orsak till dess uppkomst. Reproducera världen i form av 

avbildning som sker i konst, handlar om att bevara livet, göra oss odödliga. Egypterna 

balsamerade kroppar, mumifierade eller ersatte dem med statyetter. I det reproducerade 
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fanns en magisk laddning, som man också har sett förekomma i förhistoriska grottor, 

där djur avbildades i hopp om jaktlycka. Denna magi har med tiden och med 

civilisationen avtagit. De flesta är dock överens om att fotografier hjälper oss att bevara 

det förgängliga och göra oss odödliga, spirituellt menat, anser Bazin.   93

Teoretikern Roland Barthes har hävdat att döden måste finnas någonstans i vårt 

samhälle och trodde att den bodde i den fotografiska bilden. Kanske öppnar detta för, 

skriver Renov, att se dokumentären som ett sorgearbete, en tröst för våra privata 

förluster och offentliga tragedier.  Dagboksskrivande och självbiografiska verk i 94

dokumentära filmer har på så sätt en koppling till döden och uppmanar oss till att inte 

glömma utan minnas det som varit. Tidens gång är ett sorgearbete som vi bearbetar 

genom dagboken. 

Khavn verkar filma allt han ser och visar på så sätt den digitala tidens besatthet av att 

filma sig själv och sin omgivning. Att filma blir ett sätt att leva eller kanske en 

förhoppning att få leva vidare efter döden, genom att hamna på film. Eller bara leva 

dubbelt genom två parallella världar, den virtuella och den vanliga. Men hur ska vi 

egentligen lagra allt vi spelar in? I vilket arkiv och hur ska det administreras? Inte ens 

den enskilda familjen tycks ha plats eller tid att sortera allt de filmar och fotograferar, 

utan måste tillämpa molntjänster och datorsystem för att sortera sina privata alster. Hur 

kommer det då se ut i det offentliga arkivet? 

Det är nog ingen slump varför appen Snapchat på smartphones blivit så populär, främst 

bland ungdomar, där bilden eller filmsekvensen raderas efter det att den visats. Vi 

kommer i framtiden bli tvungna att glömma och kan inte bevara allt. Kanske vill Khavn 

påminna oss om att vi måste välja vad vi vill komma ihåg och vad som ska bevaras till 

eftervärlden. Det är inte bara de stora händelserna som är väsentliga, utan även de 

vardagliga, vilket inkluderar bortglömda platser och händelser, skrothögar och 

grisslaktar. 
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3.5. Essäfilm som minnesplats 

Idag går vi mot ett synsätt att vi inte längre ser minnen som en statisk process utan vi är 

medvetna om yttre inverkan från till exempel media när det gäller hur ett minne 

konstrueras, menar Brunow. Det innebär att film som lieux de mémoires, symboliska 

och fysiska minnesplatser i den franske historikern Pierre Noras betydelse, inte är något 

beständigt utan ständigt förnyas och får nya meningar.  Även om essäfilmer aldrig kan 95

bli stora minnesfilmer då de har en begränsad distribution och spridning, kan de fungera 

som teoretiska verktyg för att förstå hur mediet fungerar när det gäller till exempel 

representation och minne, menar Brunow.  96

Montaigne skrev essäer som hjälp för bristande minne.  Dagboken är plats för minnen 97

och hjälper oss att komma ihåg. Att spela in ett minne med filmteknik har blivit 

synonymt med att minnas, enligt Bruzzi.  Om film i allmänhet, skriver Rascaroli, kan 98

beskrivas som teknologi för minne, så är essäfilm, som framhäver upphovsmannens 

subjektiva vision, en priviligerad plats för minnen.   Men också, skulle jag vilja 99

tillägga, en genre som experimenterar med format och form och tar tar avstamp från det 

som kan verka som ett mer realistiskt uttryck och därigenom kanske bättre gestaltar 

minnens föränderliga och opålitliga natur, snarlikt det drömska. 

I filmer använder man ofta smalfilmsformatet S8 för att gestalta minnen. Formatet är 

inte bara knutet till hem och till det privata, det är också i sin upplösning och hastighet 

lite mer drömlikt, alltså inte så realistiskt som den digitala bilden. I filmen Belleville 

Baby (2013) av Mia Engberg som kretsar kring ett minne av en relation, använder sig 

Engberg amatörfilmade bilder, blekta, rispade fotografier, S8-film och även passager av 

mörker för att gestalta minnen. Hennes berättarröst blir det narrativa spåret att följa då 
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bilderna genom sin otydlighet varken kan knyta berättelsen till en särskild tid eller 

tydlig plats. 

Minnen är lika mycket fiktion som verklighet, och de visar aldrig någon sanning. 

Engbergs film har en tydlig fiktiv koppling. Långt ifrån Lev Manovich begrepp om 

elastisk realism, där bilder manipuleras på ett för ögat osynligt vis,  skapar Engberg en 100

värld som är tydligt målerisk: Den tar delvis avstånd från filmens omöjliga strävan sen 

dess begynnelse att representera verkligheten, som Bazin beskrivit.  Samtalen med 101

pojkvännen spelas av en skådespelare och kanske, påstår Engberg längre in i filmen, har 

han aldrig funnits, kanske är han bara påhittad. 

Minnen kan visa oss vissa saker och negligera andra. Detta, menar Rascaroli, tycks 

argumentera för att jaget saknar kontinuitet och olika självkonstruktioner kan dyka upp 

som inte påminner om varandra. Att få ihop ett splittrat subjekt till en begriplig enhet, är 

kanske något som kan förklara uppsvinget av självbiografier menar Rascaroli.  I 102

denna film skapar Engberg en berättelse om ex-pojkvännen Vincent, nyss utkommen ur 

fängelse. Hon ger honom en historia och ett sammanhang, gör hans öde och oförmåga 

att leva ett vanligt liv en någorlunda begriplig förklaring. Genom att utgå från det 

privata, ett minne, växer filmen långt utanför det egna och hon berör frågor som 

hemlöshet, migration, politik, kriminalitet, våld och dess attraktions kraft, och ger ett 

bortglömt minne ett fiktivt hem att leva i.  

Men för att film ska kunna gå till eftervärlden krävs den att det går till ett arkiv. 

Belleville baby finns arkiverat på Svenska Filminstitutet, genom att den fått filmstöd.  103

Ett annat arkiv för essäfilm i Sverige är Filmform.  Privata amatörfilmer för smalfilm 104

finns arkiverade på Kungliga Biblioteket.  Var kommer samtidens stora utbud av 105

digitala produktioner att lagras, och vem ska göra urvalet? Endast 10-20 procent av 
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nitrat filmerna från stumfilmstiden överlevde, skriver Brunow, och många 

videoproduktioner, till exempel videokollektivs samlingar av politisk film, kommer inte 

att överleva, då digitalisering kostar tid och pengar.   106

En väsentlig skillnad idag är att många privata filmer ligger redan på ett filmarkiv, 

YouTube. YouTube är ett filmarkiv, menar Brunow, som möjliggör cirkulering med nya 

grupper av filmproducenter, men är dock inte ett tillförlitligt arkiv. Det saknar 

egenskaper som utmärker klassiska arkiv: att ha ett arkiverande och restaurerande syfte. 

Dagligen rycks filmer ut och försvinner av olika anledningar.  Klassiska arkiv har 107

dock ofta varit knutna till institutioner – till exempel stat, polis och kyrka – som är 

kopplade till maktstrukturer, enligt Brunow. Vidare påpekar hon att det vore 

problematiskt att hävda att användarvänliga forum på internet som Facebook och 

YouTube är en demokratiskt seger för nya grupper, utan även här får man inte förlora 

insikten om hur maktförhållanden ser ut.  108

Ändå är det nödvändigt att filmer arkiveras om vi vill bevara något om vår tid till 

eftervärlden. För det förflutna kan inte tala utan genom dess arkiv, menar 

kulturteoretikern Stuart Hall.  De flesta filmer som hamnar i ett filmarkiv faller dock 109

bara i glömska, skriver Brunow. De förblir i arkivet och blir därmed döda minnen. 

Därför måste bilderna resa ut ur sitt arkiv för att bli funktionella, levande minnen genom 

återanvändning eller genom visningar, hitta nya sammanhang och cirkulera som filmer 

eller texter i olika offentliga rum.  En film som hamnar i ett filmarkiv har iallafall 110

möjlighet att bli ett levande minne. 

3.6. Mitt hem är i min ficka: Kameror överallt och kameran som penna 

I det här kapitlet ska jag belysa den digitala utvecklingen samt peka på essäfilmens 

specifika möjligheter i dessa uppluckringar av gränsdragningar. 
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Vår relation till intimitet har förändrats då inspelningsapparaten finns i våra fickor, 

genom mobiltelefonen.  Mobiltelefonen gör det möjligt att fånga allt hela tiden och 111

vårt hem är nu i vår ficka, skriver Rascaroli.  En viktig del av oss själva har alltså, för 112

många, flyttat till ett teknologiskt instrument som inte finns i kroppen men ofta inom 

räckhåll. Steget tycks inte långt till att instrumentet snart är en del av kroppen; filmande 

glasögon och klockor kan ses som ett led i denna riktning. 

Det privata filmandet och fotograferandet syftar inte bara till att föreviga upplevelser 

utan också för att skriva upp saker och kommunicera. Vi använder kameran som penna 

och anteckningsbok, och det finns även filmande pennor. Kameror kan också ses som en 

förlängning av det vi inte längre kan hålla i huvudet. Digital teknik kommer också 

förändra, skriver Rascaroli, vår förmåga att fantisera, minnas, tänka och känna. Därför, 

menar hon måste ett nytt närmande till att förstå självrepresentation göras. Vi lever i ett 

samhälle där vi kan spela in oss själva, bli inspelade av andra och övervakas.  113

Enmanna-teamet är inte ovanligt i till exempel dokumentära och konstnärliga 

produktioner, och här ser vi hur den lilla, enkla kameran med fördel används. Ändå 

skulle jag vilja påpeka en viktig skillnad med den lilla kameran i dokumentära 

sammanhang: en förlorad synlighet. Den stora kameran är idag, anser jag, mer en 

markör än en teknisk nödvändighet, kopplad till en professionell identitet. Genom en 

stor kamera markerar man att det är en ”riktig” film, vilket leder till att omgivningens 

nyfikenhet och kanske misstänksamhet väcks. Filmaren tvingas definiera sitt syfte och 

visningssammanhang, och de filmade kan välja att avstå från att dokumenteras. Den 

lilla kameran, den filmande fotokameran eller mobilkameran, som idag kan ge ett 

snarlikt resultat, har underligt nog en motsatt effekt. Aldrig får mobil-filmaren en fråga 

om sitt syfte eller var man kan se resultatet, trots att de båda filmerna kan visas i samma 

rum - genom internet. Snarare ser man istället hur gruppen ofta homogeniseras i en 
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gemensam, filmande ritual. Snart, om kamerorna blir en del av kroppen, kommer ingen 

längre att lägga märke till dem. 

Personliga filmer, och dagboksfilmer, inbegriper ofta fler subjekt än det egna, därför 

kan man inte bortse från en etisk diskussion om hur de andra framställs. Jag tror de 

flesta som arbetar med dokumentärfilm är medvetna om makten de besitter och drar sig 

för att missbruka den och reflekterar mycket över etiska beslut. Däremot tror jag inte 

amatören på samma sätt funderar över dessa frågor, utan förhåller sig mer okritiskt till 

sitt material. Home movie-formatet har sina rötter i fotoalbumet och amatörfilmarens 

främsta syfte, menar Odin, är att det görs och inte hur det görs.  114

Filmvetaren Tianqi Yu har forskat om vad hon kallar first personal film i Kina, alltså 

dokumentärer av och om subjektet själv, främst gjorda med DV-kameror. Många filmer 

exponerar hela familjen och Yu belyser den etiska problematiken som uppstår när det 

privata blir offentligt. Det individuella uttrycket i ett land som Kina har varit begränsat 

så länge, menar Yu, så när DV-kamerorna kom öppnades nya dörrar på ett kanske något 

gränslöst sätt. I Kina kan den öppna skildringen av familjekonflikter också ses som ett 

kritiskt svar mot den allmänna offentliga föreställningen och konstruktionen av 

familjen. I dag, skriver Yu, har amatörfilmandet i Kina på 2000-talet fått nya problem 

att möta: Hur ska ett individualistiskt samhälles individer möta andra individer och hur 

förhandlar en individ med en DV-kamera med makt och representation.  115

Den kinesisk-amerikanska filmen The private life of FenFen (Guo Fenfen Lifen, Leslie 

Tai , 2013) består av FenFens egen-inspelade material där hon till stor del pratar inför 

kameran och berättar om sina svårigheter, främst med kärleksrelationer. Här går att 

utläsa ett öppet kritiskt förhållningssätt till familjen och den tradition hon är offer för, 

men hon lämnar också ut andra inblandade personer som inte tycks veta om att hon gör 

en film, såsom den man föräldrarna utsett åt henne. Fenfens home movie-material har 

 Odin, s.  17-18114

 Tianqui Yu, ”An Inward Gaze at Home: Amateur First Person DV Documentary Filmmaking in 115

Twenty- First Century in China”,  i Laura Rascaroli et al: Amateur Filmmaking: The Home Movie, the 
Archive, the Web, New York, London: Bloomsbury 2014, s. 271-272, 280-286.
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filmaren Leslie Tai sedan lagt upp på TV-skärmar i olika kinesiska offentliga miljöer – 

frisörsalonger, caféer med mera – och i filmen får vi se hur människorna på de här 

platserna kommenterar FenFens liv och förhåller sig till det. Denna installation, och 

denna nya kontext Fenfens filmsekvenser hamnar i, skulle jag vilja påstå lyfter filmen 

till att bli något mer än bara privat bekännelse. Den berättar något om omvärldens syn 

på henne och sätter det privata i ett offentligt sammanhang och visar reaktioner, vilket 

skapar en ny dimension av filmen.  

Jag skulle således vilja påstå att filmer som experimenterar med form och fiktiva 

ingredienser, eller kanske är själv-reflektiva och belyser filmprocessen, som ofta är 

fallet i essäfilmer, förstärker ett tydligt subjektivt perspektiv och frigör filmen från det  

dokumentära arvets koppling till det objektiva. Dokumentärfilmer har genom historien 

präglats av en myt av objektivt anspråk, delvis myntat av dokumentärfilmsrörelser som 

cinéma vérité.  En sådan frigörelse kan främja andra medverkande i filmen ur ett etiskt 116

perspektiv, då subjektiviteten och filmarens ståndpunkt tydliggörs i en nästintill fiktiv 

form. Som till exempel när ex-pojkvännen i Belleville Baby tar fiktiv skepnad i en 

skådespelares röst och i otydligt arkivmateriel, blir konflikten om huruvida han mot sin 

vilja exploateras av Engberg aldrig aktuell. I Tarnation omvandlas arkivmaterial till en 

egen värld i avantgardistisk illusorisk tradition, vilket också, anser jag, lyfter de 

medverkande från dokumentärfilmens objektiva anspråk. 

4. Sammanfattning och slutsats 

I den här uppsatsen har jag visat på olika funktioner som det subjektiva berättandet i en 

filmad dagbok kan ha i vårt samhälle. Jag har utgått från den konstnärliga genren 

essäfilm, som är en marginaliserad filmform, då filmerna inte cirkulerar i samma 

utsträckning på internet och kan vara svåra att få tag på. 

 Racaroli, The Personal Cinema, s. 48116
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Följande sex funktioner har jag identifierat:  

– Essäfilm som plats eller hem för utanförskap, kulturella ”elsewhere” och flytande 

subjekt, vilket också kan ses som en anti-essentialistisk strategi och främja 

transnationella uttryck.  

– Tack vare elektronisk teknik och förenklade produktionsförhållanden kan vi se sedan 

videon ankomst konstatera att essäfilmen skapat rum för nya filmare med kameran som 

bikt där tekniken blir en förlängning på filmaren kropp och kameran, ensam med 

filmaren, ett verktyg för bekännelser och som ett tyst lyssnande öra. Nya subjekt i 

essäfilmer kan således ge motbilder till förenklade självporträtt och till den dominerade 

kulturen.  

– Essäfilm kan också fungera som ett alternativ till mainstream, dels som ett 

antikapitalistiskt alternativ men också en strävan att hitta tillbaka till verkligheten, som 

en motpol till det som Manovich kallar elastisk realism i mainstreamfilm,  och skapa 117

en mer autentisk verklighet genom att synliggöra filmprocessen.  

– Både dagboken och det dokumentära filmandet kan tolkas som ett sorgearbete om 

tidens gång, en påminnelse om döden och kanske kan det få oss att leva lite längre, 

spirituellt menat. 

– Essäfilm kan också vara en minnesplats och en lämplig form för att gestalta minnen, 

och för att minnas vilket dock förutsätter att de hamnar i ett arkiv och bevaras för 

eftervärlden. 

–Avslutningsvis har jag också argumenterat för att essäfilmers fiktiva inslag och 

formmässiga experiment kan vara ett särskilt lämpligt format för personliga berättelser 

som ofta också involverar andra, och därmed inbegriper ett etiskt problematiskt 

perspektiv. Essäfilmens fiktiva och litterära koppling och tydliga subjektiva 

angreppssätt genom till exempel berättarröst och andra personliga avtryck befriar 

subjektet från det dokumentära arvet på ett objektivt anspråk genom att tydliggöra ett 

subjektivt perspektiv. 

 Manovich. ”What is digital cinema? ” s. 409, 410.117
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Dessa funktioner ger också en bild över hur filmerna reflekterar sin samtid. Filmerna 

visar på behov av mellanrum, transnationella uttryck, andra hierarkiska system för att 

göra film. Vår tids önskan av förstå vad verklighet är i den digitala eran. Samtidens 

rädsla för döden, att glömmas bort, och valen kring vad vi ska välja att minnas. Behov 

av bikt och förstå det splittrade subjektet. Om medvetenhet kring makt och viljan av att 

förstå historien underifrån. Den förändrade arenan för filmskapande och konsekvenser 

av det uppluckrade gränslandet mellan det privata och det offentliga samt hur den 

digitala tekniken påverkat filmberättandet.  

Essäfilmers innovativa språk anser jag främjar kamerans möjlighet att vara både en 

skrivande och målande penna, som kan uttrycka avancerade tankegångar likt litteratur 

och vetenskap. Här vill jag argumentera för att dessa tankegångar kräver ett specifikt 

möte med åskådaren för att helt fullbordas, och anknyta till Rascaroli som påpekat att 

åskådaren i en essäfilm inte är allmän publik, utan en förkroppsligad åskådare, som 

uppmuntras till att engagera sig och reflektera, snarare än att ge den ett svar.  118

Essä, eller på franska essai som betyder försök eller skiss, vilket också skulle kunna 

tolkas som att filmen ännu inte är klar. Så kanske är det ändå så att essäfilmer har något 

ofärdigt över sig, något som inte är helt klart: dess kommunikativa inslag av att 

synliggöra en tankeprocess, en process som måste fullbordas i mötet med åskådaren. 

Därför kanske inte dessa passar att distribueras som andra filmer som konsumtionsvara 

utan måste hitta andra vägar. Brunow har argumenterat för att minnesfilmer måste åter-

cirkulera och visas i nya sammanhang för att de ska bli levande minnen.  Jag skulle 119

därför vilja argumentera för att om essäfilmers avancerade tankegångar ska främjas 

behöver de likt minnesfilmer cirkulera och åter-cirkulera i sammanhang som belyser 

filmens tankegångar och aktiverar åskådaren.  

Ett sätt kan vara att göra en installation, som essäfilmaren Agnès Varda provat, där den 

dokumentära filmen får rymd och mångfald och möter deltagarens aktiva, egna val. Det 

Rascaroli .s.34, 36.118

 Brunow. s. 15.119
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offentliga rummet kan skapa ytterligare dimensioner åt ett verk vilket The private life of 

FenFen visar. Det fysiska rummet är också ett rum för mötesplats, kommunikation och 

diskussioner, något som sker i programmerade visningar med anslutande debatter och 

samtal. Ett annat sammanhang kan vara det teoretiska, som jag i denna uppsats gjort en 

ansats till. Man tycka att ett deltagarforum på internet skulle kunna fungera på ett 

liknande sätt. Frågan är dock är om några avancerade diskussioner egentligen utvecklar 

sig där, då det är en plats som konkurrerar med många andra aktiviteter. 

Genom att hitta platser och nya sammanhang för essäfilmer som generar filmens 

tankegångar, kan dess marginaliserade plats i kulturlivet lyftas till angelägna 

diskussioner. Filmerna blir inte bara en uppsamlingsplats för utanförskap, utan genom 

att de teoretiseras och diskuteras kan de också skrivas in filmhistorien. Arkivering är 

dock en förutsättning. Därtill frågan om vad som ska arkiveras, vem som ska arkivera 

och hur det ska gå till när många digitala arkiv som Youtube saknar arkivets 

grundläggande funktioner.  På Youtube finns det gott om home movies. I bearbetad 120

form kan sådana filmer vara användbara för att studera historien underifrån utifrån ett 

mikroperspektiv.  I essäfilmer, har jag visat i den här uppsatsen, kan home movie- 121

material få ny innebörd och på detta vis kan essäfilmer också omförhandla 

historieskrivningen och belysa tankegångar för en mottaglig, aktiv åskådare.  

 Brunow, s. 158-159.120
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