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1. Innledning 
 
 
Denne undersøkelsen har som mål å belyse hvordan en spesifikk gruppe tilskuere opplever og 

engasjerer seg i norskproduserte langfilmer på kino. Etter tusenårsskiftet har markedsandelen 

for norske filmer på kino økt fra 6,1 % i 2000 til 22,4 % i 20081, og indikerer at norske filmer 

har nærmet seg sitt nasjonale publikum. Men på hvilken måte? I 2000 ble det produsert 10 

norske filmer med visning på kino, mens det i 2008 ble produsert 22 filmer. Betyr det at det i 

dag produseres filmer som er bedre, som det er enklere å identifisere seg med, eller er det bare 

flere nasjonale filmer å velge mellom? Hva er avgjørende for at tilskuerne skal like en film? 

Hvilken betydning har det for tilskuerne at elementer og hendelser fra norsk historie, kultur- 

og samfunnsliv er representert på film?  

 

Det finnes lite kvalitativ kunnskap om filmtilskuere på kino. Vi vet hvor mange som ser en 

film, men ikke hva filmene kommuniserer til den enkelte og hvilken betydning denne 

kommunikasjonen kan ha i et større sosialt og kulturelt perspektiv. I en kvantitativ 

markedsundersøkelse utført av Synovate i november 2007 på oppdrag fra Norsk filmfond, 

svarer 70 % at de liker norske filmer. Det markedsundersøkelsen ikke sier noe om er hva 

“liker” egentlig betyr og hvorfor 70 % av den norske befolkningen liker norske filmer. Det 

søker denne oppgaven å belyse gjennom opplevelsen og engasjementet til en gruppe tilskuere 

i møte med fem norske filmer på kino: Den siste revejakta, De gales hus, deUSYNLIGE, 

Iskyss og Fritt Vilt 2.  

 

Et grunnleggende poeng for undersøkelsen er at filmtilskuerne er utgangspunktet for analysen 

av filmene. Oppgaven gir stemmer til ”vanlige” tilskuere i en tilnærmet ”vanlig” sosial setting 

ved å ta med en gruppe venner på kino, for så å diskutere filmen på kafé i etterkant. Et annen 

viktig poeng er tidsrammen for gjennomføringen av undersøkelsen. Filmene er et tilfeldig 

utvalg av samtidsfilmer. De er ikke plukket ut i fra sjanger, tematikk eller noen andre 

karakteristikker enn at de hadde premiere i en gitt rekkefølge høsten 2008.  

 

I en åpen undersøkelse om filmtilskuere og om deres opplevelse av norske filmer, er det 

nødvendig å sette klare grenser for hva undersøkelsen ikke omfatter. Denne avgrensningen 

                                                
1 Tallene er hentet fra årboken til Film&Kino for 2008. Årboken var ikke publisert da denne undersøkelsen ble 
sluttført, men statistikken er oppgitt via e-post av Ingar Johansen, rådgiver statistikk og analyse, Film&Kino. 
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gjelder i første rekke overordnede faktorer som institusjonelle, kulturpolitiske, filmkritiske og 

produksjonsmessige faktorer, samt PR og markedsføring av filmene. Uten på noen måte å 

nedvurdere betydningen av disse faktorene, er de i denne sammenhengen aldri utgangspunktet 

for analyse eller diskusjon. Faktiske filmtilskuere er undersøkelsens primære kilde, og disse 

faktorene blir kun berørt når de pekes på av tilskuerne. Tilskuerne består her av en 

vennegjeng på 7 kvinner i alderen 36-37 år. Det er viktig å understreke tilskuergruppens 

spesifisitet og undersøkelsens begrensede overførbarhet. 

 

Et hovedfokus er altså hvordan en spesifikk gruppe kvinner opplever og engasjerer seg i fem 

spesifikke norske filmer høsten 2008. Det grunnleggende spørsmålet som reises er som 

følger: Hvilke faktorer er avgjørende for hvordan tilskuerne opplever norske filmer på kino? 
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2. Hvordan forstå filmtilskuere? Om metode  
 
”Desperately seeking audiences” er et velkjent uttrykk som reflekterer både den tidvis 

manglende publikumsinteressen for europeisk film og den minimale viten om, og forskning 

på, faktiske tilskuere2 (Ang, 1996). Filmtilskuere har historisk sett blitt viet lite 

oppmerksomhet. Jernudd (2009) og Gripsrud (2000) har begge påpekt at interessen for 

samtidens tilskuere fortsatt er sjelden i filmstudier. Få, men viktige, internasjonale 

undersøkelser har vist at studier av filmpublikum både er et mulig forskningsområde og en 

viktig kilde til opplysning og viten (Staiger, 1992; Mayne, 1993; Stacey, 1994). Nøkkelen til 

denne kunnskapen, som gir oss tilgang til forskjellige historier, kulturer, identiteter og 

representasjoner, kan være å fokusere på det individuelle. Det er gjennom den enkelte 

tilskuerens engasjement at filmen får sin sosiale og kulturelle betydning (Gripsrud, 2000, s. 

201). 

 

Undersøkelsens metodologi tar utgangspunkt i tidligere teoretiske og empiriske undersøkelser 

med røtter i cultural studies, filmstudier og resepsjonsanalyser. I første del av dette kapittelet 

introduseres den viktigste og mest relevante forskningen for undersøkelsen (2.1). I lys av 

denne forskningen er et kvalitativt metodisk rammeverk utarbeidet og satt sammen. 

Forprosjektet, undersøkelsesopplegget og selve analyseprosessen blir gjort rede for og 

diskutert i andre del (2.2). Oppgavens videre struktur (2.3) og filmsynopsis (2.4) introduserer 

så resepsjonsanalysene (3-6) og den teoretiske diskusjonen av hovedtendensene i 

undersøkelsen (7). 

 

2.1 På kino: Om mediespesifisitet og resepsjonsforskning 
 

Kinoens degraderte status og det faktum at filmkritikk og opplevelser av film skiller seg så påtakelig fra 
hverandre, medfører at den tekstorienterte filmanalysens primat innenfor faget filmvitenskap ikke 
lenger framstår som selvinnlysende (Jernudd, 2009, s. 129). 

 
I dag er det ikke lenger en selvfølge at kinoene er, eller forblir, den viktigste 

visningsplattformen for langfilm. Kinoen er ikke lenger en stabil og eneveldende 

populærkulturell institusjon. Konkurrerende plattformer gjør det nødvendig å tydeliggjøre 

                                                
2 I denne oppgaven skilles det mellom faktiske tilskuere og teoretiske tilskuere. I britisk og amerikansk 
akademia inngår begrepene ”spectator”, ”spectatorship”, ”audience” og ”viewer” i en hver debatt og teori som 
omhandler publikum og kvalitative publikumsundersøkelser. Disse fire begrepene er tillagt forskjellig mening og 
forståelse. I Norge er det ikke like klare begrepsdiskusjoner eller definisjoner.  
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filmens kontekst for at tilskuerens opplevelse og engasjement, og filmen som tekst skal kunne 

forstås på en best mulig måte (Jernudd, 2009). Å se en film på kino er en sosial og offentlig 

handling som tilbyr individuelle og private opplevelser. En undersøkelse av filmtilskuere 

inkluderer derfor også hva det betyr å gå på kino.  

 

En kino kan defineres som et sted som viser levende bilder på et lerret for betalende tilskuere 

(Gripsrud, 2000). Tilskuerne inngår i definisjonen av mediet. Historiske tilnærminger til møte 

mellom filmen og tilskueren har en felles forståelse for at filmen tilegner seg sosial og 

kulturell betydning gjennom tilskuerne. Cultural studies tradisjonen har ifølge Hagen (1998) 

hatt en stor betydning for utviklingen av publikumsforskningen3. Forsking på samtid og 

populærkultur ble viktig, og interessen for faktiske tilskuere vokste på 1980-tallet med Center 

for Contemporary Cultural Studies i spissen. Charlotte Brunsdon og David Morleys 

undersøkelse av tv-programmene i serien Nationwide så på hvordan publikum oppfattet og 

tolket programmet etter Halls encoding/decoding-modell av foretrukket, forhandlet og 

opposisjonell lesing (Brunsdon og Morley, 1978). Det var banebrytende i det metodiske 

arbeidet innen resepsjonsanalyse (Hagen, 1998; Moores, 1993). Publikumsstudiet ble 

kombinert med tekstanalyse på en måte som la grunnlaget for studier som omfattet 

såpeoperaen Dallas (Ang, 1985) og populærlitteratur (Radway, 1987). Tilskueren, leseren og 

det mediet som formidlet teksten ble i økende grad kontekstuelt forsket på. Walkerdines 

(1986) observasjon og tolking av en families opplevelse av å se filmen Rocky II (1979) på 

video i deres eget hjem, illustrerer den etnografiske vendinga innen cultural studies (Moores, 

1993). 

 

Postmoderniteten og dens betydning for samfunnet og kulturen preget diskusjoner innen 

cultural studies på 1990-tallet. Hagen (1998) mener at det er viktig å ta i betrakning 

postmodernitetens stilmessige implikasjoner som førte til at distinksjonen mellom høykultur 

og populærkultur ble mer utydelig. Men like viktig er det å se betydningen av hvordan 

postmoderniteten har preget forståelsen av dagens publikum:  
 

                                                
3 Cultural studies regnes ifølge Hagen (1998) som en av fire inspirasjonskilder til resepsjonsanalysen. To av de 
andre kildene er resepsjonsforskning og etnografisk publikumsforskning. Men det er flytende skiller mellom 
disse, og forskjellene er derfor ikke vektlagt. Cultural studies har spilt en viktig rolle i arbeidet for, og 
legitimeringen av, kvalitativ publikumsforskning, men også en publikumsforskning som åpner for en større grad 
av triangulering av metoder og teorier fra både humaniora og samfunnsvitenskap.  
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Post-moderne publikum er i stand til å tolka motsetningsfulle kulturelle bodskapar i media. Dette er 
mottakarar som er kompetente, som har erfaring med både konsumkultur og kommersielle medium. Dei 
har ofte evnen til å pendla mellom ironisk distanse og emosjonell involvering i omgangen med 
mediebodskapar (Hagen, 1998, s. 91).  

 

Gripsrud (2000) og Jernudd (2009) hevder begge at samtidige og faktiske filmtilskuere 

fortsatt får lite oppmerksomhet i forhold til tilskuere, mottakere eller brukere av andre medier 

som fjernsynet: ”Filmen skiller seg selvfølgelig fra fjernsynet, men forskjellen mellom de to 

regimene for representasjon og resepsjon verken forklarer eller legitimerer hvorfor 

filmpublikums meningsskapning er så tilsidesatt” (Jernudd, 2009, s.118). Forskning på 

filmtilskuere er, og har i stor grad vært, av historisk art. Bevegelsen fra teoretisk konstruerte 

tilskuere (Mulvey, 1992; Doane, 1992) til faktiske sosiale tilskuere gjorde seg spesielt 

gjeldende innen feministiske filmstudier. I Women´s Genres (1984) insisterer Kuhn på at det 

må fokuseres på både tekst og kontekst, teoretiske og faktiske tilskuere for å forstå kvinnelige 

tilskuere: ”In turn, the distinction between social audiences and spectator/subject, and 

attempts to explore the relationship between the two, are part of a broader theoretical 

endeavour: to deal in tandem with texts and contexts” (Kuhn, 1984, s. 27). Hun argumenterer 

med det for et filmanalytisk perspektiv som nærmere seg cultural studies perspektivet. De 

følgende studiene er alle forsøk på å bringe sammen teoretiske og faktiske tilskuere gjennom 

en integrering av teorier om bevisste og ubevisste identifikasjonsprosesser og modeller av 

kulturelle forhandlinger. 

 
I Cinema and Spectatorship (1993) fokuserer Judith Mayne på denne friksjonen mellom 

filmtilskuere som subjekter og faktiske individer. Samtidig peker hun på det metodiske  

”comebacket” til empirisk orientert forskning og en fornyet interesse for etnografi i 

filmstudier. I likhet med Janet Staiger (1992) argumenterer Mayne for at hovedinteressen ikke 

ligger i en ”korrekt” betydning (reading) av en spesiell film. Det interessante er bredden av 

mulige betydninger og forståelsesprosesser (reading processes) i historiske øyeblikk og deres 

forhold til eller avstand fra grupper av historiske tilskuere. Staiger (1992) introduserer en 

metode som tar utgangspunkt i et aktivt og emosjonelt publikum. Hun hevder at mening ikke 

ligger i filmteksten, men oppstår i en kontekst bestående av spesifikke sosiale strukturer og 

individuelle identitetsprosesser: ”The subject is constituted within a social formation, and the 

range of possible subject positions changes” (Staiger, 1992, s. 96). Hun fokuserer på at det 

både er filmtekst og ekstrafilmatisk tekst, og hva de indikerer av kulturell forståelse for 

samtiden, som avgjør bredden av mulige tolkninger. Hun forskyver med det den 

betydningsskapende prosessen fra filmteksten mot filmens diskursive kontekst. 



 6 

 

Jackie Stacey ser på faktiske kvinnelige filmtilskuere fra 1940 og 1950-tallet i Storbritannia i 

Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship (1994). Studien viser viktigheten 

av kulturell og nasjonal tilhørighet for den forståelsen og det meningsutbyttet kvinnene fikk, 

og Stacey identifiserer tre nøkkelprosesser fra tilskuerne som er hennes informanter: 

Identifikasjon (identification), virkelighetsflukt (escapism) og konsum (consumption). 

Begrepet identifikasjon løsrives fra å innebære en ubevisst prosess innen psykoanalytisk teori 

(identificatory fantasies) og utvides til å inkludere en mer aktiv prosess åpen for den 

individuelle tilskuerens hverdag (identificatory practices). Stacey posisjonerer disse 

prosessene innenfor filmstudier og cultural studies, som hun mener er de to mest sentrale 

tilnærmingsmåtene til resepsjonsforskning. Staceys studie (1994) representerer en 

sammenslåing av diskusjonene om tilskuerteorier, statistisk informasjon og skriftlige 

memoarer av kvinnelige tilskuere. Hun drar fordel av observasjonsmateriale og sosiologiske 

studier av tilskuere på kino. Gripsrud (2000, s.208) hevder at Stacey med det indikerer at 

filmstudier har nådd et punkt hvor teoretiske og metodiske retningslinjer har måttet vike for 

en mer produktiv, kritisk informert nytenkning av teoretiske og metodiske grenser. 

 

Michele Aaron (2007) beskriver i Spectatorship: The Power of looking on ”spectatorship” 

som en pågående metodekamp mellom den ubevisste  psykoanalytiske prosessen og den 

sosiale prosessen cultural studies inkluderer. Men det sentrale, argumenterer Aaron, er 

tilskuerens egen rolle, aktivitet og deltagelse i filmteksten, som gjennom  den individuelle 

meningsproduksjon kan si noe om filmens og kinoens betydning i et større sosialt og 

samfunnsrettet perspektiv. Diskusjoner om film har alltid kretset rundt nettopp aktivitet 

versus passivitet, manipulasjon versus motstand, avstand versus innlevelse og deltagelse. 

Aaron vektlegger som Kuhn (1984) at det å være en tilskuer (spectator) aldri har foregått i et 

vakuum og derfor representerer en gjensidig forståelse mellom tilskueren og kulturen. Hun 

oppfordrer i stedet til en syntese mellom tidligere opposisjoner for å bringe debatten om 

publikum og tilskuere over i et nytt spor som omhandler de etiske forpliktelsene man har som 

tilskuer.  

 
Både Stacey (1994), Walkerdine (1986) og Staiger (1992) sine studier frembringer teoretiske 

og metodiske spørsmål om forskerens rolle. Stacys intensjon var en interaktiv tekst-tilskuer-

kontekst-modell som kunne gjøre rede for den komplekse opplevelsesprosessen til en tilskuer. 

En modell som tok hensyn til en historisk plassert tilskuer: ”Still lacking in this complex 
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equation, however, is an adequate notion of the historical specificity of the cinema spectator, 

and one of my aims here is to develop a notion of the spectator as an ´historical subject´ in 

such a way that cultural locations of the text-audience encounter are understood” (1994, s. 

47). En slik modell krevde et skifte i forskningsmetode som tok hensyn til tilskuere og tekst, 

noe som innebar at politiske og etiske spørsmål oppsto rundt forskerrollen. Tolkning av 

tolkninger er en metodisk utfordring. En annen utfordring er forskerens teoretiske og 

sosiokulturelle ståsted, og hvordan det kan påvirke utvelgelsen av empirien som blir brukt og 

den forståelsen for tilskuerne som blir utviklet. En tredje er forskerens tosidige rolle, som 

forsker og som del av gruppen. Til en viss grad representerer filmforskere, som filmkritikere, 

et ”vanlig” publikum med individuelle preferanser og interesser. Men på en annen måte, som 

Jenkins (2000) også hevder, opererer både filmforskere og filmkritikere innen en egen 

institusjonell kontekst med gitte fortolkningsregler, som gjør at de responderer forskjellig fra 

”vanlig tilskuere”: ” We also need to avoid reading critical response as if it were the same as 

audience response” (Jenkins, 2000, s. 170). Dette er også Tans (1996) oppfatning, som skiller 

mellom den vanlige tilskuer og den profesjonelle eller ”trained” tilskuer. Det er derfor 

nødvendig med en metodisk gjennomgang og diskusjon av hva det innebærer av metodiske 

valg å undersøke hvordan en spesifikk gruppe faktiske tilskuere opplever og engasjerer seg i 

norskproduserte langfilmer på kino.  

 
 

2.2 Metodisk rammeverk  
 
Det ble tidlig klart at denne undersøkelsen krevde noen metodiske grep som det ikke var noen 

umiddelbar oppskrift på. Undersøkelsesopplegget avviker fra tidligere diskuterte 

undersøkelser av filmtilskuere på to vesentlige punkter. For det første ved å undersøke nåtid 

og ikke fortid. Dette gjelder både tilskuere og valget av filmer kort tid etter at de hadde 

premiere på kinoene i Oslo. Historiske resepsjonsstudier har en annen kompleksitet på grunn 

av flere lag av mediering. For det andre benyttes deltakende observasjon og fokusgrupper 

under og etter filmene, som gir en umiddelbarhet i forhold til opplevelsen av filmen som 

tekst. Tilgangen til filmteksten har hatt en tendens til å forsvinne i resepsjonsstudier (Jernudd, 

2009; Stacey, 1994). Men med den umiddelbare tilgangen til både tilskuer og tekst, kan 

forholdet bli tydeligere. Denne formen har mye til felles med etnografiske metoder benyttet i 

resepsjonsstudier av fjernsynstilskuere4. 

                                                
4 Se for eksempel Walkerdines studie fra 1986.  
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Det er viktig å understreke betydningen av metodetriangulering. De forskjellige 

metodologiske nivåene integreres induktivt i resepsjonsanalysen (kapitel 3-6). Resultatet er et 

undersøkelsesopplegg som består av fem deler som det gjøres rede for og diskuteres 

fortløpende: Pilotprosjekt, deltagende observasjon, uformelle intervjuer i fokusgruppe, korte 

spørreskjemaer og tekstanalyse av de fem aktuelle premierefilmene som ble sett på kino av 

fokusgruppen. Diskusjonene i fokusgruppen og observasjoner er primærmaterialet, filmene og 

spørreskjemaer er sekundærmaterialet og teori er tertiærmaterialet.  

 

Et pilotprosjekt handler ofte om å prøve og feile. Et klart mål, og helt avgjørende for valget av 

metode, var å snakke med faktiske tilskuere og la intervjuene belyse og rettlede tekstanalysen. 

På grunn av et krevende metodisk opplegg som forutsatte mer forberedelser enn antatt, ble 

ikke pilotstudiet foretatt før 28. mai 2008. Intensjonen var å oppsøke fem norske filmer på en 

kveld. Etter å ha klarert med de individuelle kinoenes ledelse, fikk jeg tilgang til kinosalene 

og dets publikum. Hver tilskuer som dukket opp ble kontaktet og spurt fem korte spørsmål. 

Spørreskjemaet inkluderte kort informasjon om prosjektet, spørsmål om kontaktopplysninger 

og tillatelse til videre kontakt og intervju. Målet med dette var å skaffe faktiske tilskuere på 

forskjellige norske filmer til dybdeintervjuer ved en senere anledning. Få tilskuere (mellom 0 

og 8 per forestilling), og en opplevelse av at de få som var potensielle informanter var 

skeptiske, motvillige og i tvil om de ville la seg intervjue ved en senere anledning, var 

bakgrunnen for en revurdering og endring av det empiriske opplegget. Pilotprosjektet 

indikerte at det ville bli tidkrevende å få tilfeldige tilskuere til å stille opp på intervjuer og at 

det dermed ville bli vanskelig å gjennomføre en meningsbærende undersøkelse innenfor gitte 

tidsrammer. Utvalget av informanter ble derfor endret fra tilfeldige informanter i 

dybdeintervjuer til tilgjengelige informanter i fokusgrupper5.  

 

Høsten 2008 hadde fem norske filmer premiere på kinoene i Oslo: Den siste revejakta, De 

gales hus, deUSYNLIGE, Iskyss og Fritt vilt 2. Etter en lang planleggingsperiode fra 

september 2007, et pilotprosjekt i mai 2008 med en påfølgende revurdering av hele det 

empiriske opplegget, var en fokusgruppe bestående av en vennegjeng på syv kvinner klar til å 

møtes på kino. Rammene var så nært opp til å ha en vanlig kinoavtale med venner som mulig. 

Vi møttes på kinoen, og alle virket ekstra fornøyde fordi billetten allerede var kjøpt og betalt. 
                                                
5 Jeg vil understreke at en kvalitativ undersøkelse av tilfeldige informanter kan og bør gjennomføres, men da så 
nært opp til de aktuelle filmenes premieredato som mulig. 
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Men enda viktigere, alle gledet seg til å se filmen og var klar for å dele sine opplevelser og 

meninger om filmen de hadde sett den nærmeste timen etter filmens slutt.  

 

Fokusgruppen og dens sammensetning er avgjørende for prosjektets retning og utfall. Bruken 

av en vennegjeng er i tråd med det Thagaard (2003) definerer som et strategisk og tilgjenglig 

utvalg i rollen som informanter. Informantene velges ut fra egenskaper eller kvalifikasjoner 

som er strategisk i forhold til problemstillingen. Det strategiske utvalget er basert på en 

framgangsmåte av informantenes tilgjenglighet for forskeren og er et resultat av ønsket om å 

gjøre en empirisk undersøkelse så nært opp til den ordinære sosiale settingen som mulig. Det 

inkluderte i tillegg lite og vag informasjon til informantene i forkant og under undersøkelsen 

for å unngå å lede informantene og deres forventninger til prosjektet i en bestemt retning. Det 

viktigste var å planlegge og organisere datoene for kinobesøkene, slik at flest mulig i gruppen 

møtte opp til avtalte kinoforestillinger. Oppmøtet varierte mellom fire og syv informanter. 

 

Alle informantene i fokusgruppen er født og oppvokst i Oslo med unntak av en informant fra 

Horten. De har høyere utdannelse, er mellom 36 og 37 år og har skjult identitet ved bruk av  

pseudonymer. Samtlige, med unntak av en person, har barn. Alle, med unntak av to personer, 

er gift eller er samboer med barnas far. Denne ensartetheten i forhold til ikke bare sted, men 

også alder, kjønn, etnisitet og utdannelse, preger hovedtendenser og tematikk som blir tatt opp 

i resepsjonsanalysene. Ensartetheten kan for eksempel prege informantenes forståelsen av 

nasjonale og regionale diskurser, og bidra til at forskeren kanskje uttrykker en generell 

forståelse av individuelle synspunkter. Dette kan ha betydning for undersøkelsens 

troverdighet. Kategoribasert utvalg, hvor man velger informanter ut i fra ulike kategorier som 

nettopp alder, kjønn, demografi og etnisitet, kan brukes for å oppnå bredde i utvalget. Men, 

som Thagaard (2003) presiserer, kan dette innebære en feilkilde. Konklusjoner kan da bli 

trukket ut ifra at et slikt utvalg er mer representativt, noe det ikke er fordi et kvalitativt utvalg 

ikke er basert på en utvalgsseleksjon som sikrer tilfeldig utvelging.  

 

Likeledes kan det settes spørsmålstegn ved overførbarheten til fokusgruppen. Fokusgruppen 

som enhet oppleves som funksjonell ut ifra tid og størrelsen på undersøkelsen og at det var 

mulig å gjennomføre dyptgående analyser. Men undersøkelsen hadde fått en styrket 

troverdighet og overførbarhet ved å supplere med flere fokusgrupper fra forskjellige miljøer. 

En annen vennegjeng bestående av forskjellige kjønn og alder og fra forskjellige regionale og 

sosiale bakgrunner, en vennegjeng fra forskjellige yrkesgrupper som kjenner hverandre godt 
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er mulige alternativer. En konsekvens av denne begrensningen er at det ikke på noe tidspunkt, 

verken i planlegging eller analyse, konkluderes ut i fra fokusgruppen på noe annet nivå enn 

hva som opptar informantene som individer og eventuelle mønstre som utkrystalliserer seg og 

hva dette kan indikere.  

 

Et viktig poeng er at informantenes forhold til norske filmer kan endre seg ettersom de på 

hver sin måte får mer kunnskap om norske filmer i løpet av forskningsperioden. I en intens 

periode på seks uker ser informantene fem norske filmer, som er flere norske filmer enn 

mange av dem har opplevd på kino de siste par årene til sammen. De diskuterer og får 

spørsmål som gjør at de bevisst eller ubevisst får et mer reflektert og informert forhold til 

norske filmer enn om de kanskje hadde sett en eller to av disse filmene utenfor prosjektet. 

Diskusjonen og spørreskjemaene indikerte derimot ikke dette. 

 

Forskerens posisjon som en integrert del av vennegjengen er et metodisk poeng i form av 

personlig kontakt og tillit som til en viss grad nøytraliserer forskeren som en utenforstående 

spesialist eller ”bedreviter”. For å underbygge dette poenget, var det viktig at fokusgruppen så 

filmene kun tre dager etter at filmene hadde premiere på kinoene i Oslo. Jeg hadde heller ikke 

forberedt meg i forhold til hver enkelt film med den hensikt å oppleve filmen for første gang 

sammen med gruppen og inntok dermed en åpen og ”uvitende” posisjon på linje med resten 

av gruppen. Den sosiale avstanden mellom forsker og informant er minimalisert i 

utgangspunktet og ytterligere forsøkt nøytralisert ved å bevisst bruke et språk og en form som 

benyttes internt i vennegjengen ved organiseringen av fokusgruppen og under feltarbeidet. 

 

Deltagende observasjon inkluderer systematiske betraktninger av et sosialt miljø og en 

velkjent sosial setting, hvor jeg som forsker både observerer og deltar som samtalepartner 

(Thagaard, 2003). Forskerens nærvær vil allikevel alltid ha innvirkning og dermed betydning 

for forskningen. Innsikten blir posisjonert fordi jeg kanskje kjenner til for mye av den enkeltes 

bakgrunn, som politisk ståsted, oppvekst og økonomi i tillegg til forhold som selv ikke den 

enkelte informant selv er oppmerksom på. Det kan være enklere å tillegge den enkelte 

informant en mening som kanskje ikke kommer klart nok til uttrykk, men som blir tillagt 

informanten basert på tidligere erfaringer. Observasjonen før og etter filmen kommer litt i 

bakgrunn av observasjonen under filmen. Den er selvfølgelig begrenset, men samtidig svært 

interessant fordi det var lettere å observere uten at informantene var bevisst på situasjonen. 

Det ble notert få, men viktige, stikkord under filmene i kinosalen. Disse observasjonene ble 
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prioritert etter endt dag, hvor feltnotatene ble skrevet ut og lydopptakene av diskusjonene i 

fokusgruppene ble lastet inn i datamaskinen for å sikre dataene.  

 

Det er viktig å understreke min tosidige rolle som forsker og som en integrert del av 

fokusgruppen. Dette var et bevisst valg. Forskerens rolle i kvalitativ metode går i stor grad ut 

på å identifisere betydning eller gi tekst (ytringer, samtaler, film) mening, som alltid vil være 

en subjektiv prosess. For mange setter dette spørsmålstegn ved forskningens legitimitet. Fordi 

subjektivitet har en så stor plass i kvalitativ forskning i form av tolkning og fortolkning, er det 

nødvendig å problematisere hva den kvalitative teksten representerer ved å vurdere 

innflytelsen forskerens ståsted har. Mitt vitenskapsteoretiske ståsted bør derfor presiseres som 

inspirert av kritisk teori hvor fortolkning har en fremtredende plass. ”Kritisk teori setter 

handlinger inn i en mer omfattende sammenheng enn den empirinære, ved å hente inspirasjon 

og ideer til fortolkninger fra metateoretiske perspektiver” (Thagaard, 2003, s. 40). Kritisk 

forskning kan defineres som hermeneutikk på tre nivåer eller trippelhermeneutikk. Det 

innbefatter i denne undersøkelsen informantenes tolkning av seg selv og sin sosiale situasjon 

og virkelighet (enkel hermeneutikk), min fortolkning av denne virkeligheten (dobbel 

hermeneutikk) og en kritisk tolkning av de samfunnsforhold som påvirker både informantene 

og forskeren (trippelhermeneutikk).  

 

For å få innblikk i filmtilskuernes tanker og meninger om norske filmer mens inntrykkene 

enda var sterke fra selve opplevelsen, var inngangsporten uformelle gruppeintervjuer. Et 

engasjert og taletrengt filmpublikum gikk den korte veien fra Saga kino til den rolige kafeen 

Coco Vika etter alle filmene, med unntak av Fritt Vilt 2 som vi så på Colosseum kino og 

snakket om i kinoens kafé i etterkant. Her fortsatte diskusjonene som nå ble tatt opp med en 

liten og flat I pod. Den uformelle settingen og spontane meningsutvekslingen i etterkant av en 

filmopplevelse var essensiell i undersøkelsen. ”Denne metoden gir et særlig godt grunnlag for 

innsikt i informantens erfaringer, tanker og følelser” (Thagaard, 2003, s. 83) og fungerer best 

i samkjørte grupper. I en undersøkelse som dette hvor det er avgjørende å avdekke 

informantenes syn, i motsetning til å bekrefte eller verifisere en hypotese, en teori eller et 

tema, er det uformelle og spontane en styrke. Min viktigste oppgave som forsker og intervjuer 

var forbundet med den mellommenneskelige prosessen som innebar å være ”vanlig” og ikke 

avsløre med kroppspråk eller ordbruk at jeg inntok en annen rolle enn resten av gruppen. Et 

dilemma var selvfølgelig at gruppen med informanter også kjenner meg og mine ofte sterke 

meninger, spesielt innen film og kulturpolitikk, noe som nå var tonet ned til en lyttende og 
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spørrende rolle. Situasjonen var derfor ”unormal” i slikt henseende og ble også kommentert 

før første fokusgruppe. Dette kan derfor føre til at informantene overfører tidligere erfaringer 

med meg som privatperson, både i forhold til hva informantene forteller og måten 

informantene fremstiller opplevelsene sine på (Thagaard, 2003). Motoverføringer er en 

følelsesmessig reaksjon hos forskeren som kan hindre at kontakten svekkes, men som på den 

andre siden svekker kvaliteten på empirien.  

 

I forkant var denne delen av empirien tenkt inndelt i en uformell og en formell fase. I den 

uformelle fasen pågikk samtalen mellom gruppedeltagerne og forskerens rolle var kun 

lyttende, oppmuntrende, utfordrende eller oppfølgende i forhold til klargjøring eller utdyping 

av informantenes egne utsagn. Fordelen med denne uformelle og lite strukturerte 

framgangsmåten var muligheten til å følge informantenes synspunkter og meninger, og på den 

måten få tak i nye og kanskje ”ikke-tenkte” temaer. Når informantene hadde ”snakket ferdig” 

og ”kom på” at de ikke bare var der for sosial moro og dermed vendte blikket til forskeren, 

ble det en naturlig overgang til fase 2 hvor jeg som forsker styrte gruppen med referanser til 

semistrukturerte spørsmål som var kategorisert under tre forskjellige temaer: Forhold til film 

generelt og norsk film spesielt, filmatiske trekk og kjennetegn og til slutt, identitet og nasjonal 

identitet.  

 

Det viste seg at den formelle, semi-strukturerte fasen av fokusgruppene var overflødig. På vei 

ut av kinoen og ned til kafeen, da verken notatblokk eller opptaksutstyr var i virke, ble 

hovedtemaene for videre diskusjon slengt ut av engasjerte informanter. Alt som trengtes etter 

at vi hadde satt oss, var å sette i gang diskusjonen ved å referere til kommentaren eller temaet 

som ble nevnt først, for eksempel ”lite engasjerende”, ”bra skuespill” eller ”jeg er helt utslitt”. 

Når informantenes ”egne” temaer var ferdigdebattert, ble mine tilleggsspørsmål ofte ledene i 

forhold til den tidligere diskusjonen og ble derfor ikke fulgt opp i analysen. Etter ca. 30 

minutter begynte ofte diskusjonen å gå i sirkler, og informantene begynte å gjenta de samme 

poengene. Dette anså jeg som et slags metningspunkt. Rekkefølgen av temaene som ble 

diskutert var en slags prioritert rekkefølge på den individuelles opplevelse av filmen. Det 

peker på at viktig informasjon ble bevart fordi fokusgruppen ble gjennomført umiddelbart 

etter filmen. En kanskje ubevisst prioritering av hva informantene engasjerte seg i, som ikke 

hadde vært like tydelig for hver enkelt etter dager eller uker.  
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Analyseprosessen av filmene og identifisering av mønstre (se vedlegg 1 og vedlegg 2) pågikk 

parallelt med datainnsamlingen, noe som er kjernen i kvalitative metoder, og som i dette 

tilfellet var intensivt fordi det empiriske arbeidet pågikk i en kort periode fra 1. september til 

13. oktober 2008. I samsvar med Thagaard sine anbefalinger (2003, s. 97), så ble både 

opptaksutstyr og notater benyttet. Dette for å sikre at ingen data ble mistet eller glemt, og for 

å ha anledning til å engasjere meg i samtalen uten å være for opptatt med skriving av notater. 

Samtidig var de få notatene som ble gjort stikkord som lettet analysearbeidet i etterkant. Den 

påløpende uken etter en film ble satt av til transkripsjon av fokusgruppediskusjonene og 

tematisering gjennom identifisering av mønstre. Intensjonen var å kun transkribere deler av 

gruppeintervjuene, men jeg ble etter første fokusgruppe klar over hvor viktig helheten i 

diskusjonen var. Det var helt nødvendig å transkribere hele intervjuet for å kunne identifisere 

dynamikken i gruppen, hvordan gruppen fungerte og hvem som snakket når og hvilken rolle 

den enkelte inntok. Som tidligere nevnt ble det tydelig at diskusjonen hadde en slags prioritert 

rekkefølge hvor man startet med det som opptok gruppen mest. Det ble etter hver film satt 

opp en oversikt over mønstrene i intervjuene, sammen med egne tanker om hvilken retning 

materialet trakk.  

 

I etterkant av tre fokusgrupper fikk informantene med seg ti spørsmål hjem (se vedlegg 3), 

der svarene ble sendt med e-post av alle informantene senest en uke etterpå. Spørsmålene 

inneholdt både rene opplysningsspørsmål, overordnede spørsmål, kontrollerende spørsmål og 

klargjøringsspørsmål, med den funksjon å sikre at den enkeltes standpunkt kom fram i 

gruppeintervjuene. Ønsket var at de skulle gjøre dette i fravær av gruppen. Jeg skrev som 

nevnt få notater under diskusjonen i fokusgruppen for ikke å stoppe opp diskusjonen eller gi 

informantene for mye tid til å evaluere og vurdere egne utsagn. Disse spørsmålene ble derfor 

en måte å kvalitetssikre egen forståelse og vurdering av gruppeintervjuene. 

 
Temaene som utpekte seg i intervjuene ble avgjørende for hva som ble analysert. ”I samsvar 

med den kvalitative forskningens fortolkende perspektiv, skal analysen føre frem til en 

helhetsforståelse av dataenes meningsinnhold” (Thagaard, 2003, s. 131). Temaene fra 

diskusjonene etter de forskjellige filmene ble sammenlignet, noe som betegner en 

temasentrert tilnærming, hvor hovedpoenget er å gå i dybden på hvert enkelt tema (Thagaard, 

2003). For å sikre at empirien ikke ble tilpasset et antatt resultat eller til den formulerte 

problemstillingen, ble hovedpoengene skrevet ned på en liste som inkluderte 7 til 15 temaer, 

som videre ble sammenfattet til fem kodeord per fokusgruppe per film. Disse reflekterer den 
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forståelsen jeg utviklet av materialet. Dermed satt jeg igjen med 25 kodeord (se oversikt i 

vedlegg 1) som synliggjorde hovedtendensene fra fokusgruppene. Noen var sammenfallende, 

andre overlappende. Etter nærmere analyse satt jeg igjen med to store og meningsomfattende 

begreper som dekket kjernen i informantenes engasjement i filmene som ble sett og diskutert: 

Identifikasjon og realisme. Dette er to komplekse begreper som blir diskutert grundigere på et 

teoretisk nivå i kapittel 7.  

 

Men først en introduksjon av oppgavens struktur som igjen vil lede oss til 

resepsjonsanalysene, etterfulgt av en kort presentasjon av de fem filmene: Den siste revejakta, 

De gales hus, deUSYNLIGE, Iskyss og Fritt Vilt 2.  

 

2.3 Oppgavens struktur 
 
Oppgaven er videre strukturert i to deler. Den første delen (3-6) tar utgangspunkt i 

informantene og deres filmopplevelser. Hovedmønstrene fra analysematerialet inkluderer 

fokusgruppene, observasjoner før-, under- og etter filmopplevelsene og filmtekstene. 

Kapitlene 3-6 er strukturert tematisk. Med bakgrunn i de 25 kodeordene (se vedlegg 1) satt 

inn i en kontekst av transkripsjonene av fokusgruppene og observasjonene, fremsto fire 

temaer som dekkende for de mest fremtredene mønstrene. Det innebærer at empirien blir 

diskutert og vurdert ut ifra temaene engasjement (3), skuespillere (4), kvinneroller (5) og 

filmenes tematikk i tid og rom (6). For å videre belyse informantenes opplevelse og forståelse 

av de fem aktuelle filmene, blir forskjellige teoretiske perspektiver benyttet til å utdype og 

tydeliggjøre spesifikke opplevelser, holdninger og oppfatninger. På samme måte blir 

næranalyser av enkelte sekvenser av filmteksten benyttet. 

 

Opplevelsen av engasjement (3) fremstår som utgangspunktet for samtlige diskusjoner. 

Oppgaven starter derfor med å knytte informantenes forskjellige opplevelser av engasjement 

til de forskjellige filmene, med næranalyser av spesifikke sekvenser fra den Den siste 

revejakta og  De gales hus (3.1 og 3.2). Engasjement blir her satt i sammenheng med 

gjenkjennelse, troverdighet og nærhet til karakterer som informantene uttrykker, hvor 

identifikasjon oppleves på en relasjonell måte. Karakterene og deres posisjonering i en norske 

virkelighet, nivået av aktualitet i tematikk samt troverdigheten av disse representasjonene blir 

av informantene diskutert i forhold til deres egen subjektive hverdag og virkelighet. I disse 
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diskusjonene er den individuelle ekstratekstuelle kompetansen viktig for hvordan 

informantene engasjerer seg i filmene. De tre begrepene forventningshorisont, tilpasning og 

transtekstualitet blir trukket fram og benyttet for å presisere hvordan denne formen for 

kompetanse kan virke inn på filmopplevelsen (3.3).  

 

Skuespillerne (4) har i følge informantene en nøkkelrolle i filmmediet generelt og gruppen er 

tydelig på at skuespillerne er en av de viktigste faktorene for om en film engasjerer. 

Hovedfokuset blant informantene er karakterens troverdighet og karakteren i en sosiokulturell 

kontekst, som ble diskutert i forhold til metodeskuespill (4.1). Forholdet mellom skuespiller 

som karakter og skuespiller som privatperson problematiseres gjennom måten informantene 

uttrykker sitt forhold til skuespillerne på (4.2). Denne diskusjonen tilføres ytterligere et 

element med spørsmålet om hvorvidt skuespillere i Norge kan betegnes som filmstjerner eller 

om måten informantene forholder seg til skuespillerne på indikerer at kjendiser er en mer 

presis betegnelse (4.3). 

 

Kvinnerollene i filmen (5) utgjør et eget kapittel, men ikke fordi informantene selv påpekte at 

disse rollene nødvendigvis var viktige for deres engasjement. Fire av de fem filmene har 

kvinnelige hovedrolleinnehavere. Informantene brukte mye tid på å diskutere hvilke 

egenskaper disse karakterene hadde som gjorde at de identifiserte seg med eller tok avstand 

fra kvinnene på lerretet (5.1 og 5.2). Det relasjonelle forholdet mellom kvinner og egenskaper 

blir diskutert i forhold til kvinner og sjanger. Det blir av informantene stilt spørsmålstegn ved 

posisjonering i filmene med utgangspunkt i kjønn, spesielt i forhold til deUSYNLIGE og 

denne filmens todelte mannlige og kvinnelige synsvinkel (5.3). 

 

De fem filmenes tematikk i tid og rom er sentrale diskusjonsemner (6). Gjenkjennelse av 

epoker og steder, musikk, produkter og symboler engasjerte informantene i forhold til en 

individuell sosiokulturell og ekstratekstuell kunnskap. Engasjementet endrer i hovedsak 

karakter fra identifikasjon med personer i hovedroller til en ikke-empatisk binding til blant 

annet Oslo som by, Grünerløkkas geografi, 70-tallet, David Bowie, russisk folkemusikk og 

Vesterålens fiskeboller (6.1-6.2). Gjenkjennelse og nærheten til det informantene opplever 

engasjerer på forskjellige nivåer avhengig av hvor realistisk de opplever representasjonene. 

Dette gjelder også filmatiserte bøker. Den filmatiske bevegelsen gjennom tid og rom blir 

undersøkt gjennom informantenes forhold til adapsjoner (6.3). En oppsummerende diskusjon 
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om hvordan filmene på forskjellige måter kan inkludere eller ekskludere tilskuere avslutter 

del en. 

 

Del to (7) har til hensikt å belyse hovedtendensene i undersøkelsen i en teoretisk diskusjon. 

Det blir her lagt vekt på undersøkelsens kjerne, som er informantenes ønske og krav til 

engasjement i filmene. Nøkkelbegrepene identifikasjon og realisme omfatter de viktigste 

faktorene for at informantene skal oppleve engasjement. Informantene som tilskuere og 

filmene som tekst diskuteres i et bredere sosiokulturelt perspektiv, hvor de norske filmene 

knyttes til en dansk realisme og en transnasjonal etiske tendens i samtidsfilm.  

 

2.4 Filmsynopsis: Å leve som rever blant de usynlige og gale  
 
Den siste revejakta er et møte med Oslo på slutten 70-tallet og de hasjrøykende vennene Carl 

(Kristoffer Joner) og Robert (Nicolai Cleve Broch). Med en drøm om å starte et kollektiv på 

landet i Akershus, bestemmer de seg for å kjøpe et parti med marihuana av sine danske 

forbindelser. De låner en stor sum penger av Glenn (Kåre Conradi) og har få dager før 

pengene må betales tilbake. Vi følger mennenes kamp mot klokka og deres kuriøse ferd blant 

Oslos lovløse for å få solgt stoffet i tide. Samtidig finner de Roberts kjæreste Tone død av en 

overdose. Robert tror at Tone er drept, noe som viser seg kan være tilfellet. Ulrik Imtiaz 

Rolfsen regisserer her sin tredje spillefilm (Izzat, 2005; Varg Veum - Bitre blomster, 2007). 

Manuset er skrevet av Thomas Seeberg Torjussen basert på novellen Den siste revejakta av 

Ingvar Ambjørnsen fra 1983. Filmen hadde premiere på norske kinoer 28. august 2008 og 

fokusgruppen så filmen på Saga kino 1. september 2008. Samlet publikumstall for filmen på 

kino er 145 831 personer. Den siste revejakta er med det den syvende mest besøkte filmen på 

norske kinoer i 20086. 

 
De gales hus følger Aina (Ingrid Bolså Berdal) fra hun bestemmer seg for å ta sitt eget liv. 

Hun løper gjennom et utstillingsvindu, men overlever og blir innlagt på institusjonen Varden 

som psykiatrisk pasient. Under streng bevoktning vender Aina tilbake til sitt nye liv på 

                                                
6 Tallene er hentet fra årboken til Film&Kino for 2008. Årboken var fortsatt ikke publisert da denne 
undersøkelsen ble sluttført, men statistikken ble oppgitt via e-post av Ingar Johansen, rådgiver statistikk og 
analyse, Film&Kino. De norske filmene på kino i 2008:  1. Max Manus: 403 557/ 2. Kautokeino-opprøret: 343 
889/ 3. Lange Flate Ballær II: 293 057 / 4. Fritt vilt 2: 267 908 / 5. Mannen som elsket Yngve: 174 752/ 6. SOS 
Svartskjær: 157 323/ 7. Den siste revejakta: 145 831/ 8. Fatso: 141 951/ 9. Varg Veum-Falne engler: 126 063/ 
10. deUSYNLIGE: 100 067/ 11. Kurt blir grusom: 99 463/ 12. Lønsj: 75 336/ 13. Rovdyr: 71 322/ 14. 
Ulvenatten: 61 832/ 15. De gales hus: 49 365/ 16. I et speil, i en gåte: 26 288/ 17. Iskyss: 21 045/ 18. Respekt: 
12 933/ 19. 99% ærlig: 11 987/ 20. Blod & ære: 7 078/ 21. Bak Fasaden: 1 580/ 22. Prøvetid: 1 216. 
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”galehus”. I møte med personale og pasienter, og de mange triste skjebnene, føler Aina seg 

som den normale i all galskapen. Hennes tilværelse preges av faste rutiner og regler, men 

også gryende vennskap og forståelse. Regissør Eva Isaksen debuterte med Brennende 

blomster i 1985 og har i alt regissert åtte spillefilmer. Manuset er skrevet av Åse Vikene 

basert på novellen De gales hus av Karin Fossum fra 1999. Filmen hadde premiere på norske 

kinoer 11. september 2008, og fokusgruppen opplevde filmen på Saga kino 15. september 

2008. Samlet publikumstall på kino var 49 365 personer og filmen er med det den 15. mest 

sette filmen på kino i 2008. 

 

I deUSYNLIGE forsvinner lille Isak (Jon Vågenes Eriksen) etter at hans mamma Agnes (Trine 

Dyrholm) går fra vognen utenfor en kafé ved Akerselva i Oslo. Han blir aldri funnet igjen. To 

unge gutter, Jan Thomas (Pål Sverre Valheim Hagen) og Tommy (Frank Kjosås), tar vognen 

med seg. Vi følger Jan Thomas fra han slipper ut av Ila fengsel åtte år etter og starter på nytt 

som kirkeorganist i St Paulus kirken på nedre Grünerløkka. Han forelsker seg i presten Anna 

(Ellen Dorrit Petersen). Hun har sønnen Jens (Fredrik Grøndahl) som likner Isak i både alder 

og utseende. Midtveis i filmen skiftes synsvinkelen fra Jan Thomas til Agnes i det som er 

hennes møte med sin sønns angivelige morder som aldri har bekjent sin udåd. Hva som 

egentlig skjedde blir gradvis tydeligere gjennom fragmenterte tilbakeblikk utover i filmen. 

deUSYNLIGE er regissør Erik Poppes tredje spillefilm og den siste i rekken i hans Oslo- 

triologi (Schpaa, 1998; Hawaii, Oslo, 2004). Regissøren har hatt et nært samarbeid med 

manusforfatter Harald Rosenløw Eeg og produsent Finn Gjerdrum, Paradox Film AS. Filmen 

hadde norgespremiere 25. september 2008. Fokusgruppen opplevde deUSYNLIGE på Saga 

kino 29. september 2008. Samlet publikumstall på kino var 100 067 og filmen er med dette 

den tiende mest sette filmen på kino i 2008. 

 
Iskyss tar oss med tilbake til den kalde krigen mellom øst og vest og historien om Vera Våge 

(Ellen Dorrit Petersen). Hun forelsker seg i den gifte russiske krigsfangen og familiefaren 

Vladimir (Aleksander Buharov) og søker seg jobb som tolk i Det norske 

utenriksdepartementet for å kunne følge ham til Russland. I et høyt spill velger Vera Våge 

kjærlighet fremfor sitt fedreland Norge. Hun setter den nasjonale sikkerheten i fare gjennom 

en spionasjevirksomhet som pågår i en årrekke. Regissør Knut Erik Jensen har nå sju 

langfilmer bak seg. Blant dem debuten Stella Polaris fra 1993 og dokumentaren Heftig og 

Begeistret fra 2001 som den største publikumssuksessen. Manuset er skrevet av Knut Erik 

Jensen i samarbeid med Alf R. Jacobsen, som også har skrevet novellen Iskyss fra 1991. 
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Boken og filmen er basert på livet til Norges eneste kjente kvinnelige spion Gunvor Galtung 

Haavik (1912-1977). Filmen hadde norgespremiere 2. oktober 2008 og fokusgruppen så den 

på Saga kino 6. oktober 2008. Samlet publikumstall på kino: 21 045 og den 17. mest sette 

norske filmen på kino i 2008. 

 

Fritt Vilt 2 er oppfølgeren til Fritt Vilt (2006), hvor en vennegjeng på fem drar på en 

snowboardtur i Jotunheimen som bare Jannicke (Ingrid Bolsø Berdal) overlever. Sterkt 

forslått og nedfrossen møter vi henne igjen i en tilstand av sjokk. Hun blir fraktet til et 

sykehus på Otta som skal legges ned og nærmest er tomt for pasienter og personale. Politiet 

finner og frakter alle de døde vennene hennes tilbake til sykehuset. Men det viser seg at en av 

de antatt døde fortsatt har en svak puls. Personalet starter en gjenoppliving av det som viser 

seg å være morderen og monsteret. Marerittet har våknet til liv og igjen må Jannicke kjempe 

for å redde seg selv og andre på sykehuset fra morderen. Manuset til Fritt Vilt og Fritt Vilt 2 

er skrevet av Thomas Moldestad og Mats Stenberg debuterer som langfilmregissør. 

Norgespremieren var 9. oktober, og fokusgruppen opplevde filmen på Colosseum 1 13. 

oktober 2008. Samlet publikumstall: 267 908 og den fjerde mest sette norske filmen på kino i 

2008, samt den mest sette av denne undersøkelsens fem filmer.  
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3. Ja, vi vil tro: Om engasjement 
 

Vi har vært på kino og sett Den siste revejakta. Filmopplevelsen er mindre enn 10 minutter 

unna, da denne samtalen finner sted: 

 
Astrid: Jeg følte at jeg ikke levde meg inn i storyen! 
Tale: Jeg følte at jeg var litt sånn likegyldig - ja, jeg ble underholdt, det var morsomt med de kostymene 
og de bilene og det er 70-tallet og litt sånn humre, humre, men jeg ble ikke engasjert på en måte 
Astrid: Nei, også tenkte jeg, kanskje det bare er meg som er i et litt rart humør siden jeg har hatt første 
dag på ny jobb, eller følte dere det også – at dere ikke ble ordentlig engasjert? 
Lisa: Jeg ble engasjert fordi jeg synes at det var så sterke karakterer, de to sammen, at det fikk den 
stemningen som jeg tror kanskje var meningen da – at alt man holder på med er litt ullent liksom. Hvis 
det hadde vært mye handling, så er ikke det virkeligheten til en som røyker mye 

 
Det første informantene setter ord på etter filmens slutt, og som gjentar seg etter samtlige 

filmer uavhengig av tema og sjanger, er den fysiske følelsen filmen gir. Den følelsen som 

”sitter i magen” og som forbindes med graden av innlevelse og engasjement som oppleves i 

kinosalen. Følelsene blir lagt til grunn i de spontane, men også resonerende vurderingene om 

den enkelte likte filmene eller ikke, om filmen var god eller dårlig. Informantene er aktive i 

forhold til å forstå og skape mening, og det er tydelig at følelser ikke ekskluderer, men snarere 

virker sammen med kognitive tankeprosesser. Informantene indikerer at deres følelser har 

årsaker i deres subjektive hverdagsliv og viten om den virkelige og diegetiske verden. En har 

begynt i ny jobb og ser på det som en mulig distraksjon. En annen forklarer mangelen på 

engasjement med at dop skaper uklarheter og mangel på logikk. Begge informantene peker på 

årsaker som har virkninger i både den virkelige verden (uengasjert i filmens verden) og 

fiksjonens verden (utydelig narrativ og synsvinkel på grunn av dop). Dette vekslende 

forholdet mellom informantenes subjektive virkeligheter og filmene som fiksjon i en spesifikk 

sosial, kulturell og historisk kontekst preger de fleste diskusjoner og er opphavet til 

forskjellige nivåer av engasjement. 

 

Informantenes møte med Den siste revejakta introduserer dette kapitlets fokus på engasjement 

og illustrerer forskjellige måter å engasjere seg på. Deres diskusjon synes å sammenfalle med 

Gjelsviks (2007) oppsummering av den kognitive filmteoriens fokus:   
  

• Tilskueren er aktiv og medskapende. 
• Følelser er viktige for vårt møte med film, fordi følelsene både styrer tilskuernes opplevelse 

gjennom filmen og strukturerer tilskuerens forståelse. 
• Følelser og kognitive prosesser er ikke atskilte, men virker sammen. 
• Følelser er ikke formløse og kaotiske. Følelser har objekter, årsaker og virkninger... (Gjelsvik, 

2007, s. 15-16). 
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Vi skal først se på hvordan Den siste revejakta engasjerer i forhold til filmene De gales hus 

og deUSYNLIGE. For filmen engasjerte informantene til en liten grad gjennom den narrative 

handlingen (3.1), men tidvis gjennom andre elementer i iscenesettingen som skuespillere, 

kostymer, musikk, steder og produkter (6.1-3). Informantenes oppfattelse av forholdet 

mellom fiksjon og virkelighet viser seg å være avgjørende for engasjementet under og etter 

filmene (3.1-3.2). Men forventningene som informantene har i forkant av filmene har også 

stor betydning for filmopplevelsen (3.3). 

 

3.1 Å være eller ikke være 
 
Skuespillerne trekkes frem av samtlige informanter som avgjørende for om filmene 

engasjerer. I Den siste revejakta karakteriseres hovedrolleinnehaverne Kristoffer Joner (Carl) 

og Nicolai Cleve Broch (Robert) som gode skuespillere, men det er uenighet om karakterenes 

troverdighet. Den evnen informantene har som tilskuere til å reagere følelsesmessig på 

karakterer er ifølge Gjelsvik (2007) viktig for hvordan de opplever og engasjerer seg i 

filmene. Bindingen mellom karakterene og informantene kan forstås og evalueres gjennom 

Murray Smiths (1995) tre sympatinivåer: Gjenkjennelse (recognition), tilpasning7 (alignment) 

og lojalitet (allegience). I lys av denne teorien er gjenkjennelse av en karakter med en iboende 

identitet grunnleggende for å kunne engasjere seg i den samme karakteren. Det menneskelige 

bestående av både den ytre kropp og det indre sjelsliv er avgjørende, sammen med evnen til å 

tilpasse seg karakterenes diegetiske virkelighet. Det er først på det tredje lojalitetsnivået at 

tilskueren bindes til karakterene med en følelsesmessig respons, og det er denne responsen 

som informantene savner i møte med Den siste revejakta.  

 

En narrativ og emosjonell nøkkelscene i filmen som blir trukket fram og diskutert av 

informantene finner sted da Carl oppdager Roberts kjæreste Tone død i badekaret:  

 
Astrid: Men sånn som når hun døde, så vanligvis i filmer, så får jeg litt tårer i øynene, men det var 
bare.. ingenting 
Tale: Men det tror jeg var meningen. Kristoffer Joner var veldig likegyldig til at dama til kompisen hans 
døde. Det sa kanskje noe om at man blir likegyldig når man går rundt i hasjrus hele tiden og... 
Astrid: Det var kanskje det som var uklart da, at man ikke helt skjønte hva de ville si – ikke det at man 
alltid skal skjønne alt i en film, men ofte skjønner man det uten å tenke over hva de vil si, hva de prøver 
å formidle... Hvis det er en god film da... 

 

                                                
7 Det kan argumenteres for at allianse er en bedre oversettelse av det engelske ordet alignment, men jeg har 
valgt å bruke Gjelsviks oversettelse tilpasning. 
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Hendelsen har mye til felles med det Plantinga (1999, s. 239) peker på som en konkret scene 

som kan skape emosjonelle bånd mellom tilskuer og karakter (scenes of empathy). Men 

viktigere i dette tilfellet er informantenes forventning til at det skapes et emosjonelt bånd. 

Informantene forventet å føle med Robert når kjæresten hans dør. Men i stedet for å bli 

nærmere knyttet til Robert, skjer det motsatte. Før Carl og Robert går inn i leiligheten som 

viser seg å tilhøre Tone, har hennes navn aldri blitt nevnt. Informantene vet ikke engang at 

Robert har en kjæreste. Dette kommer heller ikke fram når de er i leiligheten, som er 

feminisert med kjoler på veggen og rosa håndklær på badet. Robert er like overrasket som 

Carl da de oppdager en vannseng, og på spørsmålet om hvor Tone er, svarer Robert: ”Jeg vet 

a faen jeg”. Det er altså ingen indikatorer på at han verken bor der, er mye i leiligheten eller at 

Tone betyr mye for ham. Kameraet observerer Robert mens han tydelig ruset morer seg selv 

og mange av informantene med sitt eget opp-ned-speilbilde i en skje. Kameraet følger Carl 

inn på badet, hvor et ekstremt nærbilde av hans fornøyde fjes kryssklippes med Robert i 

gangen. Idet Carl står foran speilet, beveger det nå håndholdte kameraet seg urolig fra nakken 

til Carl og filmer speilbildet hans. En liten bevegelse mot høyre avslører et kvinneansikt i 

speilet på baderomsskapet. Vi ser det et øyeblikk før Carl, som skvetter til. Musikken stanser 

og bare den raske pusten hans høres. Det klippes til en kvinne som har på seg en trøye og 

truse og ligger i et tomt badekar. Ved første øyekast ser hun ut som en vakker 

porselensdukke. Rolig og avslappet, uten å bære preg av noe form for smerte eller andre tegn 

på at en dramatisk kamp på liv og død har funnet sted. Det er dermed lite samsvar mellom det 

informantene opplever og senere hentydniger fra Torill (Linn Skåber) om at Tone ble drept på 

et så brutalt vis at ”hu skreik som et villdyr”. Et etter forholdene estetisk pent og dermed lite 

troverdig bilde av armen med en sprøyte i avslører dødsårsaken. Det er informantenes første 

møte med Tone.  De har ikke noe forhold til henne og vet heller ikke noe om forholdet hennes 

til Carl og Robert. Når Robert kommer flåsende inn på badet og en nå tilsynelatende 

klokkeklar Carl prøver å skåne sin kompis for synet, blir informantene posisjonert ut ifra den 

døde jentas perspektiv. Men i stedet for å føle Roberts sjokk og sorg rettet mot seg, forflyttes 

fokuset over på poplegenden fra 70-tallet, David Bowie. Idet Robert berører Tone for første 

og siste gang i filmen, er det Bowie som formidler scenens emosjonalitet. Det som kunne ha 

blitt nært, blir upersonlig, fjernt og likegyldig med teksten til Rock´n Roll Suicide (1972), som 

bærer den resterende delen av sekvensen: ”Time takes a cigarette, puts it in your mouth8”. 

                                                
8 Teksten i de to første versene av Rock´n Roll Suicide er meningsbærende: ”Time takes a cigarette, puts it in 
your mouth/You pull on your finger, then another finger, then your cigarette/The wall-to-wall is calling, it 
lingers, then you forget/Oh how how how, you´re a rock´n roll suicide /You´re too old to lose it, too young to 



 22 

 

Den resignerte teksten og de dempede reaksjonene indikerer at dette var en forventet 

konsekvens av Tones livstil. Fordi selve opplevelsen og forløpet før og etter er helt uten 

dramatikk, er informantene avventende, noe som understrekes med følgende uttalelse: 

”Kanskje det var meningen at vi ikke skulle føle noe?” I stedet for å reagere emosjonelt, er 

informantene usikre på om filmteksten indikerer at de skal ignorere egne reaksjonsmønstre og 

innta det ”rusa” perspektivet til Robert eller Carl. Tilpasning skjer ifølge Gjelsvik (2007, s. 

21) ved tilskuerens tilknytning til karakterene i tid og rom og gjennom en subjektiv tilgang. 

Så selv om informantene følger Carl og Robert gjennom hele filmen, kan den subjektive 

tilgangen til deres tanker og følelser være svekket av deres rusede og dermed utilregnelige 

tilstand. De tror på skuespillerne, men de tror ikke på karakterene og føler derfor ikke noe 

form for lojalitet overfor karakterene. Uttrykket til Robert når han er lei seg etter at Tone 

døde er troverdig i seg selv, men handlingsforløpet før og etter, årsak og virkning, 

underbygger ikke deres reaksjoner. Det gjør heller ikke andre filmatiske elementer som  

kamerautsnitt, og ekstradiegetisk musikk. Det kan forklare at det oppstår en splittelse mellom 

informantenes engasjement i Robert og Carl og deres forventninger til egne reaksjonsmønstre 

som fører til en forvirring fremfor en følelsesmessig respons. En slik forvirring kan skape en 

distanse som forhindrer informantenes følelsemessige engasjement i hovedkarakterene. 

Denne distansen er der i utgangspunktet fordi den døde Tone mangler identitet som er kjent 

for dem. Dermed uteblir også det første nivået i sympatistrukturen: Gjenkjennelse. Tone 

motiverer store deler av den videre handlingen. Det blir klart at hun må ha betydd mye for 

Robert, men informantenes argumentasjon indikerer at det er for sent å oppdage det i 

etterkant. De har ikke noe forhold til Tone, noe som kan ha påvirket opplevelsen av et 

manglende engasjementet i Den siste revejakta som en fortelling. 

 

I sterk kontrast til mangelen på engasjement og følelsen av likegyldighet til både karakterer 

og narrativ i Den siste revejakta, opplever flere av informantene at de påfølgende filmene De 

gales hus og deUSYNLIGE er så følelsesmessig involverende at det er en fysisk og psykisk 

påkjenning i flere dager etter selve filmopplevelsen. Filmene har visse fellestrekk, som 

omhandler tid (samtid), rom (Oslo og omegn) og tema (samfunnsaktuelle debatter som mental 

                                                                                                                                                   
choose it/And the clocks waits so patiently on your song/You walk past a cafe but you don´t eat when you´ve 
lived too long/Oh, no, no, no, youre a rock´n roll suicide  
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helse)9. Begge filmene er i en stor utstrekning karakterdrevet. Handlingen er komprimert i tid 

og rom, med et begrenset antall involverte personer og en likeledes begrenset 

bevegelsesmulighet for disse personene. Derfor må karakterene fortelle, uttrykke og drive 

handlingen framover. I motsetning til Den siste revejakta hvor kameraet ofte plasseres midt 

mellom Carl og Robert, og ofte inntar en inkonsekvent posisjon som fører til at det kan virker 

tilfeldig hvilken synsvinkel vi som tilskuere blir plassert i, får karakterene i De gales hus og 

deUSYNLIGE nok tid og rom til å uttrykke og forklare egen identitet og psykologisk tilstand. 

karakterene forteller hverandre sine subjektive livshistorier og blottlegger sine følelser, sin 

tro, drømmer og håp. De mange og lange nærbildene gir informantene en mulighet til å forstå 

karakterens følelsesmessige spekter hvor ansiktet blir den viktigste formidler av sorg, glede, 

sinne og skuffelse: 

 
Tale: Jeg synes det var helt fantastisk, det der når hun [Agnes/Trine Dyrholm i deUSYNLIGE] er inne i 
kirken og oppdager at det er han [Jan Thomas/Pål Sverre Valheim Hagen], det blikket hennes – at det 
går an – den lange scenen, også spille med så mye innlevelse. Helt utrolig! 
Åsne: Ja sinnsykt bra  - veldig bra scene 
Lisa: Deilig å slippe å se en film med bare kjente fjes, nesten enda sterkere. Hadde vi sett ham i mange 
andre roller så... hadde ikke sett Aksel Hennie i den rollen, liksom 

 

Fremdriften i filmenes narrativ ligger blant annet i informantenes tilgang til karakterenes 

subjektive følelsesliv og den diegetiske virkeligheten, som igjen finner sin motsats i Den siste 

revejakta med karakterer som Arild (Gard B. Eidsvold). Arild går bokstavlig talt ut og inn av 

bildet i åpningssekvensen, en midtsekvens og i sluttsekvensen, og har samtaler som for noen 

av informantene er humoristiske høydepunkt, men som det påpekes er vanskelig å høre og 

som er umotivert av handlingsforløpet. Dette underbygger opplevelsen som informantene har 

av at 70-tallsstilen er overordnet karakterene og hva regissøren ønsker å kommunisere 

gjennom dem. 

 

I De gales hus og deUSYNLIGE, og til en viss grad også Den siste revejakta, er den filmatiske 

formen så åpen at det inviteres til flere tolkninger. Disse tolkningene er da avhengig av den 

enkelte informantens subjektive forståelse av den diegetiske verden. Informantenes egen 

virkelighet oppleves tydelig som nærmere ved bruk av dokumentariske virkemidler som 

håndholdt kamera, brå klipping og autentiske steder. Det informantene oppfatter som 

fiksjonens realisme uttrykkes som troverdighet. Ytterpunktene kan eksemplifiseres gjennom 

to sekvenser fra Den siste revejakta og deUSYNLIGE som begge viser henholdsvis etter og 

                                                
9 Se kapittel 6 for nærmere diskusjon. 
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under en injeksjon av narkotika. Mens informantene ikke viser eller føler noen form for 

emosjonell respons på at Tone ligger død med en sprøyte i armen, vekker en tilfeldig 

narkoman, som ramler inn i kirken hvor Jan Thomas (Pål Sverre Valheim Hagen) og presten 

Anna (Ellen Dorrit Petersen) jobber, sterke følelser hos informantene: ”Det var veldig sterke 

scener sånn i starten, når han narkomane kom inn der og skulle sette sprøyter”, sa en av 

informantene mens hun skar en grimase og grøsset med hele kroppen. Informantene har 

verken et forhold til Tone eller denne mannen, som trenger hjelp til å sette et skudd i beinet. 

Men følelsene av skrekk, avsky og medfølelse tvinger allikevel flere av informantene til å se 

vekk fra lerretet og nærbildet av injeksjonen. Det er i dette øyeblikket at filmens virkelighet 

infiltreres med informantenes forståelse av den faktiske virkelighet. Det oppstår en slags 

forhandling mellom fiksjon og virkelighet, som gjør engasjementet sterkere. Før vi ser 

nærmere på hvordan denne forhandlingen kommer til uttrykk hos informantene gjennom 

deres møte med De gales hus, er det nødvendig å klargjøre grunnlaget for hvordan begrepet 

realisme blir diskutert og vurdert i denne undersøkelsen.  

 

Informantene benytter gjennomgående begrepene realisme og realistisk, og ofte peker 

begrepene tilbake på forskjellige betydninger og må tolkes i en kontekstuell sammenheng. 

Hallam og Marshments (2000) utgangspunkt for diskusjon i boken Realism and popular 

cinema er i samsvar med denne subjektive og lokale opplevelsen av hva som er realistisk og 

virkelighetsnært i en film: 

 
Realism is now considered to be a matter of form, with a very debatable relationship to the real. The 
formal qualities of realist texts that distinguish them from, say fantasy or the avant-garde, can be 
identified – secularism, material plausibility, verisimilitude of mise-en-scène, for example; but there are 
too many differing forms and uses of realism to be able to define realism as such. Rather, we need to 
see it as locally and historically specific... exactly what the Hollywood film, with its `universal appeal´, 
is not. In this sense all definitions of realism are necessarily locally contingent, hinging on their fidelity 
to perceived notions of the familiar `other´ that constitutes audiences´ experiences of one mainstream 
movie as `more realistic´ than another (Hallam and Marshment, 2000, s. xi). 

 
Med bakgrunn i Hallam og Marshments argumentasjon kan informantenes individuelle 

opplevelse av hva som er virkelig bli vektlagt. Det må tas i betraktning at disse opplevelsene 

er kontingente, som innebærer at de er mulige, men ikke nødvendige og absolutte. En mer 

spesifikk definisjon av hva begrepet realisme innebærer må da eventuelt diskuteres i hvert 

enkelt tilfelle med en bakgrunn i informantenes samtidige og lokale (regionale og nasjonale) 

spesifisitet. I sin diskusjon av forholdet mellom realisme og danske filmer identifiserer 

Langkjær (2002) fire forskjellige nivåer av realisme, som blant annet markerer det 

grunnleggende skillet mellom diegetisk realisme (fiksjon) og sosial realisme (virkelighet):  
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a) Perceptual realism (media specific), 
b) Realism of style (for example visual style, acting style, musical style, mise-en-scène), 
c) Narrative realisme, and 
d) Recognition, whether social, psychological, cultural or otherwise (Langkjær, 2002, s. 18) 
 

De forskjellige nivåene av oppfattet realisme, stilistisk realisme, narrativ realisme og 

gjenkjennelse av sosiale, psykologiske og kulturelle egenskaper er nyttige utover i 

undersøkelsen. Det må understrekes at distinksjonene er analytiske verktøy fremfor klare 

enheter eller kategorier. 

 

3.2 Galskapens normalitet og normalitetens galskap 
 
De gales hus hadde en spesiell betydning for en av informantene. Erle mistet broren sin åtte år 

tilbake i tid på grunn av en bipolar lidelse. Etter en periode ut og inn av institusjoner begikk 

han selvmord, og både tema og handling i filmen føltes veldig nært for hele gruppen. Alle var 

avventende og bekymret for hennes reaksjon, og stjålne blikk og støttende håndklapp ble gitt 

underveis i filmen10. Salen var liten og intim, men nesten full av tilskuere som tydelig ble 

revet med på filmens berg-og-dalbane av humor og tragedie. Folk lo og gråt om hverandre, og 

enkelte klappet da forestillingen var over. Mange var berørt. På spørsmål om hvordan Erle 

hadde det, kom det fram at det hadde vært en tøff og virkelighetsnær opplevelse, som hun for 

noen år siden ikke hadde maktet: ”Jeg så reklame for denne filmen og bestemte meg for å 

ikke se den. Men jeg har vært så stressa i det siste at jeg ikke skjønte at det var denne. Hadde 

det vært for noen år siden hadde jeg gått ut av kinosalen”.  

 

Den avventende og litt spente stemningen slapp taket og preget kanskje diskusjonen i 

fokusgruppen tematisk, men ikke sosialt. Erle fungerte i gruppen som en slags fagperson, som 

merkbart hadde en inngående viten og dermed ble konferert og lyttet spesielt oppmerksomt til 

av resten av gruppen: 

 
Åsne: Det som er så fascinerende med hun som hadde hovedrollen [Ingrid Bolsø Berdal] er at hun er på 
kanten hele tiden, mellom det å fungere og det å ikke fungere 
Erle: Ja, veldig 
Astrid: Ja, hun var jo helt normal, egentlig 
Åsne: Ja, hun følte jo det selv også 

                                                
10 I tråd med undersøkelsesopplegget, hadde jeg ikke gjort research om filmen, men visste allikevel nok til å vite 
at temaet kunne være problematisk. Det var en etisk vurdering om jeg burde advare informanten om den mulige 
følelsemessige belastningen. På en annen side, og som hun selv bekreftet, ble avstanden i tid på åtte år vurdert 
som avgjørende for å ikke avvike fra undersøkelsessopplegget. 
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Erle: Ja, hun var jo den mest realistiske11, det er klart, man har jo alle typer på mentalsykehus, du har jo 
de som bare går rundt og surrer sånn, men jeg tror nesten flest av de er sånn som henne, ja, og det kan 
jo skje hvem som helst. 
Iben: De fikk frem det at hun skamma seg så fælt 
Erle: Det var egentlig det som minna meg veldig om Geir da, for han var jo også veldig sånn – ´jeg kan 
ikke være her´ og ´dette er et galehus´. Men sånn tror jeg mange i den situasjonen reagerer da. 
Astrid: Det var veldig lett å identifisere seg med å være der – hva er grensen – hvem som helst av oss 
kunne vært der 
Alle: Ja, hmm [nikking] 
Iben: Jeg ble fascinert av balansen i den filmen jeg, den var så innmari hårfin, det synes jeg kom så bra 
fram. Det var det som gjorde... plutselig fikk jeg en sånn voldsom bølge – jeg ble bare lei meg liksom. 
Hun, var jo ´normal´, kunne vært meg i morgen, på en måte. Det er ikke mye som skal til før det tipper, 
og det synes jeg de fikk fram. 
 
 

Samtidig trakk samtlige informanter med unntak av Karla inn eksempler på hvordan de 

personlig hadde blitt berørt av filmen gjennom å trekke paralleller til hverdagslige hendelser 

og mer fundamentale hendelser i livet: 

 
Astrid: Ja det var det som slo meg, at dette her er jo sånn som jeg kan føle det i jobbsammenheng, med 
partner, med venner, at du har en dårlig dag og du føler deg liten og at ingen ser deg og du betyr ikke en 
dritt liksom. Bare at her var det forstørra opp. 

 
Åsne: Jeg tror jo at det der å prate med andre som har det likt som seg selv og den forståelsen man får 
er kjempeviktig. Det vet jeg jo sjøl, det å snakke med andre i samme situasjon som deg sjøl [referer til 
adopsjon]. 

 
Denne sterke opplevelsen av identifikasjon med Aina (Ingrid Bolsø Berdal) og en både 

sympatisk og empatisk forståelse for hennes følelser, knyttes av informantene opp til temaet 

psykisk helse. De uttrykker på forskjellige måter at troverdigheten i temaet forsterkes av dets 

samfunnsaktualitet og gjennom filmens diegetiske diskusjon av en diskursorden som 

gjenkjennes i dagens Norge12. For i De gales hus bor det politiske vedtak, faglig viten og 

allmenne holdninger om mental helse. Disse diskursene blir trukket frem og grundig diskutert 

av informantene som et typisk norsk fenomen. En diskurs defineres her i henhold til et kritisk 

diskursanalytisk perspektiv, som en entydig fastlegging av betydning innen et bestemt område 

(Jørgensen og Phillips, 1999). Diskursene dekker delvis det samme temaet og konkurrerer om 

å fylle det med mening. Den psykiatriske institusjonen Varden er en offentlig instutisjon og 

må følge politiske vedtak og politiske retningslinjer. Spesialister og fagfolk representert 

gjennom avdelingsleder og psykiater Freiner (Rolf Lassgård), sosialkurator Hedda (Anekke 

von der Lippe) og den psykiatriske sykepleieren Engelen (Hildegun Riise) har alle 
                                                
11 ´Realistisk` tolkes her til å bety en troverdig personlighet og en gjenkjennelse av både sosiale og psykologiske 
egenskaper som Langkjær viser til på nivå 4. 
12 Dagspressen hadde kontinuerlig saker relatert til psykisk helse på dagsorden i 2008 og de første månedene i 
2009. Se for eksempel lederen (2008) i Dagbladet; ”Overgrep i psykiatrien” og artikkelene i Aftenposten; ”Mest 
hjelp til de minst syke” (Røed, 2008) og ”Reddet av psykisk helseløft” (Hafstad, 2009). Det kan argumenteres 
for at De gales hus bidro til å sette søkelyset på temaet. 
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spesialkompetanse på feltet, men også individuelle meninger om hvordan Varden skal drives 

på best mulig måte for de innlagte. Aina og de andre karakterene har igjen et annet ståsted og 

perspektiv. Alle disse fyller forskjellige roller som politikere, fagfolk og innlagte og inngår i 

en diskursorden. Vi skal se nærmere på noen av diskursene som blir diskutert av informantene 

og hvordan de manifesterer seg i filmen.  

 

Hovedpoenget til informantene, og den tematisk bærebjelken gjennom hele filmen, er 

balansen mellom galskap og normalitet og om det eksisterer et reelt skille. Hovedpersonen 

Aina (Ingrid Bolsø Berdal) er en ”normal” jente på 24 år, som blir innlagt på den psykiatriske 

institusjonen Varden etter et selvmordforsøk. Når informantene referer til ”normal” innebærer 

det to ting. Aina oppfyller visse ytre og indre krav som stilles gjennom det norske samfunnets 

normalitetsdiskurs: Hun er søt, med halvlangt hår, blå øyne, er lys i huden og har på seg 

”vanlige” klær som olabukser og strikkegenser. Hun forteller informantene gjennom 

voiceoveren at hun ikke har vasket seg og lukter svette. Det at hun selv påpeker dette avviket, 

bekrefter hennes ”normalitet”. Det gjør også den lille faktainformasjonen om at hun har en 

jobb og foreldre som bryr seg. I tillegg forteller Aina både direkte til oss som tilskuere, de 

ansatte på Varden og de andre innlagte at hun er normal. Hun gir sterkt uttrykk for at hun ikke 

hører hjemme på et ”galehus” og separerer seg selv med det fra de andre karakterene, noe 

informantene oppfatter og uttrykker som at Aina var den mest realistiske.”De andre” 

konstrueres som en egen gruppe som Aina kan identifisere seg ut ifra, ikke med. Identiteten er 

dermed organisert relasjonelt; Aina er normal fordi hun ikke er gal. Gruppedannelsen av de 

andre innlagte gir disse karakterene samtidig en kollektiv identitet, som konstitueres idet noen 

identitetsmuligheter fremheves som relevante og andre ignoreres. ”Gale” blir i den første 

delen av filmen deres eneste egenskap, og det er nærliggende å ta avstand fra gruppen ”gal” 

når en ser på seg selv som normal.  

 

Aina er også fremmedgjort filmatisk i den isolerte verden hun kommer inn i på Varden og 

informantene med henne. Livet på institusjonen Varden blir fulgt av et observerende kamera, 

til tider mer dokumenterende enn fortellende. Synsvinkelen er Ainas. Filmen åpner med 

hennes stemme, og musikken gir en stemning som speiler hennes indre. Mens hun henvender 

seg til oss som tilskuere over hodene på de andre karakterene, henvender de andre karakterene 

seg til hverandre. De andre innlagte er karikerte og flate, og tydeligjør hennes normalitet 

gjennom en utviklet og psykologisk sammensatt personlighet. Men etter hvert som hun 

skjønner dem bedre og blir glad i dem, får hun frem deres menneskelighet. Denne forståelsen 
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overfører Aina til informantene gjennom egen sympati og empati. De innlagte på Varden har 

helt spesielle og individuelle historier, som blir tydligere og utvikler seg noe utover i filmen. 

Formel (Rolf Kristian Larsen) er et mattegeni som tror at det konstant renner hjernemasse ut 

av hodet hans. Men han liker også å gå tur og er snill, omtenksom og dømmer ingen. For han 

og de andre blir den kollektive identiteten en reduksjon av mulige subjektive posisjoner, ved 

at den fungerer opposisjonelt. Men med mer informasjon får informantene kunnskap om at 

”de gale” inkluderer en jente som har blitt utsatt for en gruppevoldtekt og har blitt overvektig 

på grunn av medikamenter, en suicidal professor i psykiatri, en narkoman og en homofil. For 

Aina og ”de andre” har flere identiteter enn kun å være gal. Hun er både kvinne, datter, 

arbeidstaker, norsk, syk, innlagt, empatisk, modig, gal og normal. Det åpner opp, ifølge Hall 

(1996), for en desentrert personlighet med forskjellige refleksjonsmuligheter og 

tolkningsposisjoner. Identiteten ”gal” er derfor kontingent: Mulig, men ikke nødvendig og 

alltid foranderlig.  

 

Den dramaturgiske utviklingen i De gales hus blir da avgjørende. Med Ainas distinksjon 

mellom seg selv og ”de andre” innlagte, binder hun tilskuerne til seg. Informantene 

identifiserer seg med henne, de kjenner seg igjen, de forstår henne, føler med og for henne. 

Informantene projiserer sin egen ”normalitet” på Aina. Ingen av dem oppfatter seg selv som 

”gal”, eller identifiserer seg med diskurser om hva psykisk ustabil er. Det er den offentlige 

diagnosen ustabil som skiller mellom Aina og informantenes private følelser av ustabilitet, 

som de identifiserer seg med. Regissør Eva Isaksen klarer dermed gjennom tilskuerens 

identifisering med Aina å skape forståelse for at psykiske problemer er vanlig og at ´galskap´ 

er normalt. Det finnes ikke en enkel eller entydig definisjonen av galskap. Men bare ved å se 

på ofte benyttede assosiasjoner til begrepet støter man på noen grunnleggende og naturaliserte 

synspunkter. Aina blir dermed interpellert i betydning av å bli plassert i en bestemt 

kategoriserende posisjonen ved å bli innlagt på Varden og dermed få en offentlig diagnose. 

Det er denne kategoriseringen som bærer med seg fordommer og stereotypiske antagelser om 

psykisk helse og mentale lidelser. De gales hus diskuterer og illustrerer et diskursivt skille 

mellom normal og gal. Ifølge informantenes uttalelser, diskusjoner og reaksjonsmønster 

klarer filmen å nøytralisere dette skillet mellom ”oss normale” og ”de gale”. 

 

De institusjonelle og faglige autoritetene settes opp mot de innlagte og indikerer at alle har 

sine problemer. Varden har for få ansatte og noen er kompetente, andre er inkompetente og 

selvsentrerte. Institusjonen har for lite ressurser og hverdagen er bygget rundt rutiner som 
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informantene tolker som velferdsstatens overformynderi; ukeplanen som skal følges, fritiden 

som skal fylles, overtrampet av alle intimbarrierer. Samtidig diskuterer og observerer de at 

noen ganger er det bra og virker, mens andre ganger er det feil og får fatale konsekvenser. Alt 

avhengig av den individuelle karakteren eller uforutsigbare tilfeldigheter. Som informantene 

spurte hverandre, var De gales hus positiv eller negativ til norsk helsepolitikk og 

velferdsordninger?  

 
Astrid: Det synes jeg var veldig tvetydig i filmen; var det bra eller var det dårlig å være på det stedet? 
Var det en slags underliggende kritikk? 
Åsne: Det tenkte jeg på, er det litt sånn politisk her, er det... hvis man ikke følger den ukeplanen..  
Erle: Ja, også det der med medisinering... 
Åsne: ... er det et lite sidespark til hvordan man driver offentlige institusjoner? 
Erle: Ja, jeg fikk også en følelse av det, at uansett blir de plassert i en gruppe...  
Åsne: eller bås...  
Erle: ... uansett om de har forskjellige grunner til å være der og alle behandles på en måte likt 
Iben: Det er jo skolevesenet også det [alle nikker]. Jeg synes på en måte det er det norske samfunnet 
man snakker om da, egentlig 
Lene: Det er likhetstankegangen – en for alle, alle for en? 
Alle: Ja/nikker  
 

Informantenes diskusjon peker på Varden og den diskursorden som er representert der som et 

bilde på en overordnet ideologi som har dype historiske røtter i Norge. Institusjons-Norge blir 

til Likhets-Norge som skal være et av verdens beste land å leve i for alle. Alle skal ha like 

muligheter og skal behandles likt uansett personlighet og sosial bakgrunn. Det som Eriksen 

og Sørheim (2003) definerer som ”likhetsideologien” er noe av det særnorske som kan 

forklares ut fra vår historie. Dette prinsippet blir som regel fremlagt og oppfattet som et gode 

det er lett å være enig i. De gales hus setter for informantene et spørsmålstegn ved om det 

alltid er et gode. For, som det blir påpekt av informantene, den oppfattede tvetydigheten 

kommer fra at filmen presenterer både de positive og negative sidene og representerer kanskje 

ingen av dem. Det er mange spørsmål som både karakterene i filmen og informantene må 

spørre seg selv og andre om. De gales hus har ingen løsning, men åpner opp problematikken 

ved å sette spørsmålstegn ved, og samtidig fokus på, flere lite tilgjenglige og kanskje 

tabubelagte temaer i dagens Norge. ”The question, then, is one of closure” (Stam, Burgoyne 

og Flitterman-Lewis, 1992, s. 207). 

 

Den åpne tekstuelle formen til Den siste revejakta, De gales hus og deUSYNLIGE gjør 

informantene som tilskuere mer synlig i meningsproduksjonen (se 6.4). Det er tydelig at den 

individuelle ekstratekstuelle kompetansen er viktig for hvordan informantene engasjerer seg i 

filmene. Det er spesielt tre begreper som utmerker seg i forhold til å kunne presisere hvordan 
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denne kompetansen kan virke på informantenes opplevelse av de norske filmene: 

Forventninger, tilpasning og transtekstualitet.  

 

3.3 Forventningshorisont, tilpasning og transtekstualitet 
 

...the horizon of expectations, provide a framework for understanding the forces at work in the 
reception of a given film at a given time within a given culture (Allen og Gomery, 1985, s. 80). 

 
 
Alle informantene hadde visse forventninger til hver enkelt av de fem filmen. Først og fremst 

i kraft av at filmene var norske: 

 
Tale: Jeg har ganske lav terskel for å gå på norsk film, når jeg tenker meg om. Man ønsker at de skal få 
et publikum 
Lisa: Man har veldig lyst til at det skal være bra også. Ønsker at de skal komme ut i den store verden  
Tale: Ja 
Lene: Hvorfor det? 
Tale/Lisa: Vi er patrioter da. 
Lene: Ja, det at man støtter det norske er viktigere enn å se norske filmer? 
Tale: Ja, man legger merke til dem fordi det skrives så mye om det og... 
Lisa: Også håper man at de har litt mer nerve enn man kanskje tror, for det er mange utrolig dårlige 
filmer også  
Tale: Det er litt nærere rett og slett. Jeg blir mer nysgjerrig på det, man kjenner skuespillerne og... 
Åsne: Jeg vil heller se en norsk film enn en middels amerikansk film 
Lisa: Jeg blir sur når jeg ser de amerikanske filmene som har kosta sykt mye penger.... hadde vi hatt 
halvparten hadde vi sannsynligvis gjort det vel så bra  
Tale: Da hadde vi laget Lange flate ballær [2006, Lange flate ballær II, 2008], hadde vi hatt masse 
penger [høy latter] dessverre... 

 

En norsk film blir ofte kategorisert under nordisk og europeisk film. Europeisk film defineres 

fortsatt av informantene som ”den andre” til amerikansk kommersiell og populær film, selv 

om den økende globaliseringen av industrien har ført til at det dikotomiserte forholdet ikke 

lenger er like operativt. Lev undersøker for eksempel det han betegner som The Euro-

American Cinema som ”[the] history of the growing together of American and European film 

industries. It follows one line of development: the history of the European art film from 

strictly national productions to Euro-American, between-cultures films” (Lev, 1993, s. xii). 

Det kan allikevel argumenteres for at denne kategoriseringen fortsatt er gjeldende som en del 

av informantenes forventningshorisont. Mye tyder på at filmer fra Hollywood er etablert som 

en referanse til hvordan fiksjonsfilm ”skal være”, selvom informantene ikke direkte uttrykker 

at de er enig i dette. Denne tolkningen er i samsvar med filmhistorikerene Allen og Gomerys 

argumentasjon (1985, s.83): ”One historical consequence of the dominance of the Hollywood 

style over international filmmaking has been the establishment of a set of audience 
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expectations with regard to what a film is ´supposed´ to look like and what the experience of 

viewing a film ´should´ be like...” På spørsmålet om hva som karakteriserer norske filmer for 

den enkelte13 kommer det til uttrykk holdninger og antagelser basert på tidligere erfaringer 

med norske filmer. Flere karakteriserte norske filmer som et møte med de samme 

skuespillerne i en litt selvhøytidelig og seriøs fortelling med få filmatiske effekter, som ofte 

har en ulykkelig slutt. Andre la vekt på filmenes humor og ironi, at en typisk norsk film 

handlet om unge og uetablerte menn, at de ofte var basert på bøker og inkluderte kjente steder 

og miljøer i originale fortellinger.  

 

Forventningshorisont er ifølge Popper (1981) summen av alle våre bevisste og ubevisste 

forventninger, som fungerer som den enkeltes referanseramme. Alle erfaringer, handlinger og 

observasjoner vi gjør som individer får betydning og gis mening først når de settes inn i denne 

referanserammen og således får en kontekst. En kan derfor anta at de samlede erfaringene 

informantene har med norske filmer, den kategoriseringen den plasseres i, samt egen norske 

sosiokulturelle bakgrunn er med på å skape forventningene til den spesifikke filmen de skulle 

se. Før vi gikk inn i salen var det som om informantene prøvde å tilegne seg summen av all 

informasjon hele gruppen hadde om filmen vi skulle se. De fleste hadde lest anmeldelser, hørt 

et intervju med skuespillerne på radio eller tv, eller gått forbi en plakat på vei til eller fra jobb, 

som det her diskuteres etter De gales hus:  

 
Karla: Jeg har sett plakatene, men jeg hadde inntrykk av at dette skulle være en litt sånn underholdene 
film [latter fra flere]. Det stod ikke noe på plakaten om at dette skulle, at dette var... 
Iben: Ja, jeg synes at markedsføringen har vært litt sånn misvisende, for jeg trodde at det skulle være en 
litt sånn skummel film da, ikke emosjonell, men mer skummel. 
Astrid: Ja det trodde jeg også, jeg trodde det skulle være en psykologisk thriller. 
Iben: Ja, mer psykologisk... 
Lene: Jeg trodde den skulle være morsom, jeg. 
Karla: Jeg trodde den skulle være underholdene. 
Iben: Ja, vi har bomma skikkelig i hvert fall! 
Astrid: Jeg har sett den reklamen på Nationaltheatret i dag  
Iben: Men jeg har sett traileren på tv og da har jeg tenkt: ´Herregud, den her gruer jeg meg litt til å se´.  
Åsne: Skummel har jeg tenkt, men ikke sånn tøff. 
Astrid: Det var jo mer drama dette her da.... 

 
Informantene bekrefter med denne diskusjonen Jenkins (2000) argumentasjon for hvorfor en 

viktig del av resepsjonsstudier er å undersøke markedsføringsmateriell, filmtrailere, 

aviskritikker og andre tekstuelle aktivatorer som former publikum sine forventninger. Hver 

gang lyset ble slukket i salen hadde alle informantene forventninger til hva som kom til å 

                                                
13 Se spørsmål 6, spørreskjema 1, vedlegg 3 og hvordan spørreskjemaene blir benyttet i kapitel 2.2.  
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møte dem på lerretet. Både i form av generelle forventninger til norsk film og mer spesifikke 

forventninger avhengig av aktiviteten i det offentlige rom i forkant av den enkelte filmen. 

Forventninger er ifølge Popper utgangspunktet for å kunne reagere etter et tilpasset eller 

forutsigbart reaksjonsmønster og kan settes i sammenheng med det Solum (2007) betegner 

som sjangerforventninger. Sjangerforventninger ”formidler informasjon om hva slags type 

emosjonelle impulser vi kan regne med, der vår kulturelle hukommelse også vil kunne 

aktiviseres i forhold til det emosjonelle register som forventes settes på spill” (Solum, 2007, s. 

62-63). Den første sjangerklassifikasjonen bestemmer vår senere respons til nye og ukjente 

filmer:  
... they shape the priority we place on particular plot details, the meanings we ascribe to various textual 
features, the expectations we form about likely story developments, our predictions about its resolution, 
and our extrapolations about information not explicitly presented” (Jenkins, 2000, s. 170-171).  
 
 

Informantenes kunnskap om filmen og filmens sjanger bidrar til deres forståelse av hvilke 

følelser og opplevelse  filmen og regissøren ønsker å gi dem. Det oppstår da ifølge Popper et 

forhold hvor individets (informantens) indre tilstand bestemmer hvordan hun oppfatter og 

reagerer på de ytre omgivelsene (filmen). Den åpne tekstuelle formen til De gales hus, 

deUSYNLIGE og Den siste revejakta kan settes i sammenheng med den vage tilknytningen 

filmene har til en spesiell sjanger tekstuelt, men også den samlede kommunikasjonen i forkant 

av filmene. 

 
Lene: Hva synes dere om denne filmen [Fritt Vilt 2] i forhold til de andre, vi har jo tidligere vært litt 
uenig om hva vi har forventet å se, også har det vært litt annet enn det vi trodde..? 
Lisa: Dette var som forventet – ingen overraskelser! 
Astrid: Men det syntes jeg var bra jeg. Hvis vi også her skulle ha begynt med  `nei, nå skal vi ikke lage 
en typisk skrekkfilm. Nå skal vi gjøre det litt anderledes´ – da hadde det bare blitt så teit.  
Lene: Men hvorfor gjør vi ikke mer av det da – når det er virkelig det som selger? 
Astrid: Nei, det er den norske filmånden tror jeg, at man skal ikke være kommersiell. 
Tale: Men den filmen her har virkelig blitt hypa da. Det er ikke brukt så mye penger på en premiere på 
lang, lang tid. 
Erle: Men jeg synes ikke det er helt riktig å si at det bare er unge mennesker som liker å se skrekkfilm, 
og liksom sånn som for meg, så alt til sin tid. 

 

Fritt Vilt 2 kan karakteriseres som en sjangerfilm. Det at det er en skrekkfilm blir tydelig 

kommunisert, og informantene uttrykker at de får det de forventer i forhold til velkjente 

sjangerkarakteristikker. En film kan oppfylle alle forventninger til en slik grad at den blir 

nøytral og mister mening og blir kjedelig (Allen og Gomery, 1985, s. 80). Men i forhold til 

Fritt Vilt 2 blir informantene i tillegg positivt overrasket, fordi de får mer enn forventet. Både 

en parallellhistorie som kan forklare morderens ellers uforståelig nedslakting av tilfeldige 

mennesker, og en kvinnelig helt som har en velutviklet og dermed virkelighetsnær 
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personlighet. I sterk kontrast til Fritt Vilt 2 som både hadde en tekstuell og kontekstuell 

entydig kommunikasjon til informantene som en skrekkfilm, kjempet de resterende filmene i 

motbakke, og spesielt Iskyss, med å endre eller rekonstruere informantenes forventninger.  

 

Iskyss er en estetisk vakker audiovisuell opplevelse, som flere av informantene påpeker, og 

følger kunstfilmens tradisjon om vektlegging av regissørens subjektive visjon av en historisk 

fortelling:   

 
Lene: Jeg tenker at vi er kanskje tilbake til det filmuttrykket vi har prøvd å komme fra ...? 
Astrid: Ja, det er jeg enig i – det typisk norske 
Åsne: Men samtidig så følte jeg at det var mer bevisst nå, før så kunne vi ikke bedre [latter], men nå var 
det laget sånn. For det var jo en filmatisk bra film, det var bra bilder, bra lys, bra musikk som passet... 
det lille som var – altså det var veldig bra laget synes jeg. 
Lisa: Det var et sinnsykt potensial 
Astrid: Ja absolutt, den var vakker da. 
Åsne: Ja, den var jo det. Jeg synes sånn sett at den var jo bedre enn Den siste revejakta, altså som på en 
måte ikke hadde vakre bilder, ikke substans, på en måte ingenting... 
Astrid: Ja, ja, ja [latter]. Den var ikke så dårlig da! 
Åsne: ... bortsett fra at den var jo ganske morsom da. Og det må jeg jo si at etter de filmene vi har sett 
nå, så har det ikke vært mye å le av.  

 

Mens Fritt Vilt 2 formidler ett mål som er å skremme, kommuniseres det i forkant av Iskyss 

en spenningsfilm basert på en historie fra virkeligheten om spionen Gunvor Galtung Haavik. 

Gapet mellom informantenes forventninger og filmen på lerretet er en så stor utfordring for 

informantene at en mulig estetisk opplevelse kommer i skyggen av opplevelsen av å se en 

ganske annen film enn forventet. Det kommer til uttrykk gjennom en forvirret opplevelse, 

eller som frustrasjon eller sinne, som var tydelig etter Iskyss. I motsetning til De gales hus og 

deUSYNLIGE, hvor informantene uttrykte forskjellige forventninger til filmene, klarte 

filmene å knytte så sterke bånd til informantene at filmteksten bidro til endret og tilpasset 

reaksjonsmønstre. Filmer som i en større eller mindre grad skiller seg fra forventningene kan 

skape det Jauss (1982) betegner som aesthetic distance, som gjør at informantene må tilpasse 

eller forandrer sin forventningshorisont, slik at filmen kan bli akseptabel: ”... reverse the 

relationship of question and answer and in the medium of art confront the reader with a new, 

´opaque´ reality that no longer allows itself to be understood from a pregiven horizon of 

expectations” (Jauss, 1982, s. 44). I mer ekstreme tilfeller kan filmen bli forkastet eller avvist 

som ”uleselig”. For informantene var dette tilfellet med Iskyss:  

 
Astrid: Det sånn at jeg nesten ønsker at den her blir filmatisert en gang til av noen andre. Fra en annen 
vinkel. For det er en veldig bra og veldig viktig historie da.  
Lene: Ja, hvis man ønsker det, da har man kanskje ikke laget den versjonen som folk flest vil se? 
Astrid: Nei, jeg tror ikke det. 
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Karla: Jeg føler ikke at jeg skjønner så mye mer av den historien enn jeg gjorde på forhånd. Jeg ble mer 
distansert nå. 

 

I fokusgruppen etter å ha opplevd Iskyss var det tydelig at informantene gjennom hele 

filmopplevelsen prøvde å tilpasse filmteksten til egen forventningshorisont, noe som førte til 

at filmen ikke ble forstått på egne premisser. Informantene indikerer med det at 

forventningshorisonten med alle tekstuelle aktivitører i visse tilfeller overgår filmteksten i seg 

selv, og ikke som Jenkins (2000, s. 170) hevder, at filmteksten er sterkere enn de tekstuelle 

aktivatorene. Snarere enn å ”ødelegge” informantenes referanseramme, ”ødelegges” 

filmopplevelsen. Filmens referanse til en historisk person, som for informantene knytter 

filmen nærmere virkeligheten, er en viktig faktor (se også 6.3). I tillegg uttrykker 

informantene i diskusjonen også en motvilje til å ”vende tilbake til den typiske norske 

filmen”, som her referer til kunstfilmens subjektivitet og mobilitet i tid og rom.  

 
Informantene indikerte en mer omfattende betydning av begrepet tilpasning enn det Smith 

(1995) benytter i sin tidligere omtalte sympatistruktur med de tre nivåene av engasjement 

(3.1). Tilpasningen som informantene uttrykker er relatert til karakterene, men også til 

forholdet mellom filmene som fiksjon og deres egen sosiokulturelle hverdag i tid, sted og 

rom. Det er mange sekvenser i alle de fem filmene som krever at tilskuerne deltar. Store deler 

av fokusgruppemøtene ble brukt på slike sekvenser, som kan betegnes som hull14. 

Spørsmålene som informantene stilte hverandre omhandlet uavklarte hendelser (Hva gjorde 

presten Anna i deUSYNLIGE da Jan Thomas var på en fortvilet jakt etter sønnen hennes?), 

mangel på lukning (Hvordan går det med Aina i De gales hus?) og overflødige sekvenser for 

handlingen (umotiverte dansesekvenser i De gales hus og i Den siste revejakta). Slike 

sekvenser kan også inneholde paradokser (Hvordan kunne Vera Våge  i Iskyss elske sin 

russiske helt så høyt og samtidig sette livet hans og hele hans familie i fare?), umotiverte 

handlinger (Hvorfor var Carl så redd Trønder-Ole i Den siste revejakta?) og moralske 

tvetydigheter (Hvordan kan Agnes i deUSYNLIGE sette lille Jens sitt liv i fare etter å ha 

mistet en sønn selv, og hvorfor vekker de en person til live igjen for at han skal drepe alle 

rundt seg i Fritt Vilt 2?). Alle disse sekvensene er med på å åpne teksten for tilskuerne, og 

                                                
14 ´Hull´ blir her forstått som å ha mange likhetstrekk med Genettes bruk av begrepet ´figure´. I introduksjonen 
til Genettes bok Figures of Literary Discourse (1982) beskriver Logan hans bruk av´figure´ som ”a gap between 
sign and meaning”, og videre: [A figure] takes place in a space which is not empty but which in fact contains far 
more than a certain mode of eloquence or of rethoric because it encompasses the very process of writing” (s. 
viii). 
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informantene brukte mye tid i fokusgruppene til å analysere årsak og virkning, intensjon og 

mening, som her i etterkant av de deUSYNLIGE: 

 
Karla: Jeg synes at lille Jens fikk en vel tøff dag, selv om hun skulle ha dette ut av systemet da [ironisk 
– alle ler]. Jeg synes hun slapp litt vel billig ut av det. Hun skremte jo vannet av ungen og jaget ham ned 
i elva, også skulle hun bare dra hjem til sine barn, også ferdig med det... 
Åsne: Ja, den scenen synes jeg var ... 
Karla: Hadde jeg vært moren til lille Jens, så tror jeg at jeg hadde vært litt arg.  
Lisa: Det kan være at det kommer følger, hvem vet. Det var rart at det ikke var noe politi eller... 
Karla: Ja, jeg synes det var litt enkelt, at hun skulle ha sitt terapeutiske oppgjør, men hun satt jo en 
annen unge skikkelig i fare fordi hun skulle ha sin closure. 
Åsne: Jeg synes det var rart at de fikk holde på så lenge uten at det kom noen å blanda seg inn.  
Tale: Men det var jo sikkert ikke så lenge som vi oppfatta det da, der vi satt med klump i magen.  
Karla: For hun hindra jo han andre aktivt fra å hindre at Jens gikk i elva 
Åsne: Ja, det er litt rart 
Lisa: Det er litt rart at du leverer ungen på døra hjemme i leiligheten – det hadde ikke noen gjort, hvis 
barnet ditt var ute av synet. 
Tale: Jeg tenkte at de hadde hatt telefonkontakt jeg, på en eller annen måte, som ikke vi så. 
Åsne: Ja, jeg og tenkte det da: ´hvor er mobiltelefonen hen? Hvorfor ringer de ikke hverandre?´ 

 

Informantene forsøker å ta karakterenes mentale perspektiv, som ifølge Gjelsvik (2007) ikke 

nødvendigvis inkluderer den visuelle synsvinkelen, ved å prøve å forstå og oppleve filmen i 

forhold til sine egne reaksjonsmønstre og hva som er logisk og troverdig for dem. Der 

fiksjonen bryter med deres rasjonalitet, forsøker informantene å argumentere for og med det 

tilpasse handlingene gjennom fiksjonens mobilitet i tid og rom. I det dramatiske øyeblikket da 

lille Jens er borte for Jan Thomas (Pål Sverre Valheim Hagen) tenker de på at han bør ringe til 

barnets mor og til politiet, som er det eneste rasjonelle handlingsmønsteret for dem. For at 

handlingen skal være troverdig, er denne detaljen viktig å forklare og forsikre seg om at kan 

ha skjedd, uten at det er inkludert i filmen. Hvordan informantene forstår hvorfor Vera (Ellen 

Dorrit Petersen) i Iskyss ligger på sengen uten at hennes kjære Vladimir (Aleksander 

Bukharov) trøster henne, eller hvordan presten Anna (Ellen Dorrit Petersen) i deUSYNLIGE 

kan bli så fort sammen med en mann hun vet så lite om, avhenger av deres egne antagelser og 

forestillinger om det å være i et forhold, seksualitet, tro og andre liknende faktorer. I tillegg 

preges informantenes diegetiske troverdighetsvurderinger av nasjonale normer og diskurser. 

 

Jenkins (2000, s. 170) viser til eksempler på at kritikere ofte trekker linjer til andre filmer. 

Informantene viste seg på mange måter kompetente til å trekke disse linjene selv:  

 
Astrid: The Shining er verre 
Tale: Her har vi en å heie på, hun [Ingrid Bolsø Berdal i Fritt Vilt 2] er så veldig hovedrolle da – hei på 
henne! Mens i The Shining så er det bare han gærningen som har hovedrollen 
Erle: Ja, for det hadde vært nedtur om hun hadde blitt slakta også 
Alle: Nikker/Hmm 
Erle: Jeg tenkte på den The Ring, har dere sett den? 
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Iben: Nei, er du gæren, er ikke det en av de verste, har du sett den? Den tror jeg Tom ble livredd av 
også 
Erle: Ja, jeg har sett den og den var grusom. Ja, den var helt grusom – jeg og Richard var veldig redde 
når vi så den [latter]. Men den der med håndholdt kamera – hva heter den igjen..? 
Iben: Dere er jo helt syke [latter] 
Astrid: Den ute i skogen? 
Iben: Blair Witch Project. Hadde jeg gått å sett den, hadde jeg aldri gått i skogen igjen. 
Erle: Blair Witch Project. Du følte at den var så virkelig 
Astrid: Den har jeg sett – den var fæl!  
Erle: Det var akkurat som det hadde skjedd. Det var bare å løpe i skogen hele tiden. Det trodde jeg 
nesten hadde skjedd, jeg. Eller jeg visste at det var en film, men det var veldig realistisk 
Astrid: Men der så du ingenting faktisk. Du så ingenting, det var bare antydninger hele tiden. 
Lisa: Snubling i skogen og... 
Astrid: Dark Water er også veldig skummel 

 

Plasseringen av filmen historisk, kulturelt og sjangermessig betød mye for dem. Men linjene 

ble trukket på en mer kompleks måte og utgjorde et nettverk av referanser til andre former for 

kulturuttrykk. Transtekstualitet er ifølge Genette (1997b, s. xv): ” ...everything that brings it 

[a text] into relation (manifest or hidden) with other texts”. Det betyr at transtekstualitet 

referer til alt som med eller uten hensikt forbinder en tekst (film, bok, maleri, tegneserie, 

musikk, skuespiller, forfatter) til en annen tekst. Det betyr at den enkelte informantens 

transtekstuelle kunnskaper er en viktig del av deres referanserammen, og et nyttig begrep for 

å belyse informantenes opplevelse av filmene ut ifra andre kulturelle uttrykksformer. For 

ytterligere å konkretisere transtekstualitetens funksjonalitet definerer Genette fem former for 

transtekstualitet som spesifiserer forskjellige måter tekster kan stå i forhold til hverandre på 

og således bringe fram kontekstuell mening hos tilskueren: Intertekstualitet15 (intertextuality), 

paratekstualitet (paratextuality), metatekstualitet (metatextuality), arketekstualitet 

(architextuality) og hypertekstualitet (hypertextuality). 

 

Intertekstualitet defineres i en mer begrenset form som en tilstedeværelse av to tekster, og er 

tydelig til stede i adapsjonene fra bøkene Den siste revejakta, De gales hus og Iskyss til 

filmene med samme navn (diskuteres nærmere i 6.3). Genettes paratekstualietet har mye til 

felles med det Jenkins (2000, s.170) betegner som tekstuelle motivatorer (textual activators) 

og kan inkludere filmtittel, manus, slagord, dedikasjoner, filmplakater, intervjuer med 

regissører, illustrasjoner og alle andre tilleggsopplysninger eller kommentarer som filmen 

omgis av og som informantene til tider hadde svært vanskelig å skille fra filmen i seg selv. 

Betydningen av parateksten var som nevnt gjennomgående hos informantene (se sitat s. 31), 
                                                
15 Genette definerer intertekstualitet som en begrenset tilstedeværelse av to tekster, mens transtekstualitet 
inkluderer flere. Intertekstualitet har følgende underkategorier: Quotation, allusion, celebrity intertextuality, 
genetic intertextuality, auto-citation, mendacious intertextuality (Stam, Burgoyne og Flitterman-Lewis, 1992, s. 
206-207). 
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som svært ofte ikke hadde oversikt over hvor de hadde fått opplysninger om filmene fra. 

Parateksten gir tilleggsinformasjon som skaper sjangerforventninger, introduserer tilskueren 

til karakterene, men som Genette (1997a) påpeker, dens viktigste funksjon er at den løfter 

frem spørsmål om for eksempel intensjon som ikke kan besvares. Således blir parateksten 

kanskje den viktigste formen for transtekstualitet i denne undersøkelsen fordi den gir 

informantene individuelle muligheter til å fylle de filmatiske hullene, samtidig som de for 

eksempel benytter paratekstuell kunnskap til å vurdere skuespillere (se spesielt sitat s. 40, 

samt 4.2). Metatekstualitet blir av Genette definert som den kritiske forbindelsen mellom en 

tekst og en annen, uavhengig av om teksten som blir kommentert er direkte sitert eller bare 

hentydet til. En metatekst har mye til felles med en hypertekst som er definert som 

forbindelsen mellom en tekst og den foregående teksten (hypotext), som den forandrer, 

modifiserer, utvider eller utvikler og således kan være vanskelig å skille fra kritikk (diskuteres 

nærmere i 6.3). Genette´s femte form for transtekstualitet tar for seg arketekstualitet i 

betydning av hvor enkel eller vanskelig filmen er å kategorisere. Stam, Burgoyne og 

Flitterman-Lewis (1992, s. 208) diskuterer arketekst og dens relevans i forhold til 

filmsjangere og sjangerfeil. Kritikere, markedsførere og andre tekstuelle motivatører kan 

forårsake forvirring hos tilskuere ved å videreformidle en feiltolkning av en film som det er 

vanskelig å kategorisere eller bare ved å formidle deler av filmens sjangerstatus. Informantene 

opplevde en delvis forvirring med unntak av Fritt Vilt 2, men spesielt i forhold til De gales 

hus (se sitat s. 31) og Iskyss, som kan indikerere at filmene er vanskelig å kategorisere:  

 
Astrid: Poenget er jo at det ikke er noen historie [Iskyss], det er en poesiutstilling 
Lisa: Nei, det er ikke noen historie 
Karla: Det er en overflate 
Lisa: Hadde man ikke visst noe ting i forkant eller etterpå, så hadde det ikke vært mye som er forklarlig 
Karla: Du blir jo ikke noe kjent med dem utenom det, så du får jo ikke vite noe mer om motivasjonen. 
Og det er jo sånn, selvom du skal fortelle en historie om et produkt til de som bruker det så skal du ha 
mye mer nyanser. Så når vi sitter og ser en film, så forventer vi mer... Jeg tror ikke det bare er 
fordommer altså, jeg tror det er iboende. 
Lene: Men hva da internasjonalt, de som ikke har noe forhold til Norge, vi sitter jo på en måte og venter 
på å få mer informasjon hele tiden da, jeg vet ikke, jeg gjorde i hvertfall det, men de som ikke har noe 
bakgrunnsinfo – hva gir denne historien da? 
Åsne: Ingenting! 
Astrid: Poesi da, hvis det er det du vil ha. Det gjør den jo 
Lisa: Det er litt irriterende mye poesi – over såpass lang tid 
Astrid: I hvertfall når du vet at det er en virkelig historie 

 

Med informantenes komplekse forventningshorisont, samt en forståelse for forhandlingen 

som kontinuerlig foregår mellom filmen som tekst og det Solum (2007) betegner som 

”kulturell hukommelse”, skal vi nå se nærmere på det som informantene ser på som filmenes 

viktigste suksessfaktor: Skuespillerne. 
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4. Skuespillerne: Stjerner eller kjendiser?  
 

Iben: Gripende historie da - så det er klart at skuespillerne måtte ha vært veldig troverdige 
 

De norske filmskuespillerne tillegges en avgjørende rolle i samtlige diskusjoner om kvaliteten 

til filmene. En god norsk film er ifølge informantene avhengig av gode norske skuespillere. 

Den norske og skandinaviske teatertradisjonen blir pekt på som den viktigste årsaken for 

tidligere norske filmers dårlige rykte og lave markedsandeler. Dette er i samsvar med det de 

anser som en allmenn oppfatning om norsk film. En kvalitativ analyse som er gjort av 

kinogjengeres holdninger til nyere norske kinofilmer (Kulturanalytikerne, 2003) styrker 

”allmennheten” av denne oppfatningen. Likeledes får skuespillerne mye av æren når en film 

begeistrer og engasjerer. Informantene er enig i at ”skuespillerne har blitt bedre” og peker på 

en profesjonalisering av skuespilleryrket tilpasset filmmediet spesielt, men også økningen av 

antall produserte filmer som mulige årsaker. ”Bedre” er knyttet opp mot realisme på 

forskjellige av Langkjærs nivåer (se s. 24-25), hvor graden av troverdighet har en 

nøkkelfunksjon.  

 

Skuespillerne som i første rekke ble diskutert var hovedrolleinnehaverne Kristoffer Joner og 

Nicolai Cleve Broch (Den siste revejakta), Ingrid Bolsø Berdal (De gales hus/Fritt Vilt 2), 

Ellen Dorrit Petersen (DeUSYNLIGE/Iskyss), Trine Dyrholm (DeUSYNLIGE) og Pål Sverre 

Valheim Hagen (DeUSYNLIGE). Det var et todelt mønster i hvordan skuespillerne ble 

diskutert. Noen skuespillere ble i stor grad omtalt i forhold til sin status som kjendis og alle de 

transtekstuelle referansene som det impliserer. Andre, spesielt nye og ukjente skuespillere, ble 

diskutert gjennom karakterene de gestaltet og hvordan skuespilleren hadde jobbet fram denne 

fiktive personen. Diskusjonene til informantene har med det mye til felles med måten Dyer 

(1979) undersøker og argumenterer for fenomenet ´stjerner´16.  

 

I følge Dyer (1979) innehar begrepet stjerner to spesifikke karakteristikker som virker 

sammen; det sosiologiske (stjerner som sosiale fenomener) og det semiotiske (stjerner som 

konstruerte tegn). Stjerner som sosiale fenomener forteller noe om hvordan skuespillerne som 

stjerner kan sies å være en sosial virkelighet og hvorfor de finnes som en del av et samfunn. I 

diskusjoner om stjerner som tegn er fokuset rettet mot hvordan stjernens image fungerer i 

selve filmteksten, men også til andre aspekter av filmen som tekst. ´Image’ betyr i denne 

                                                
16 Begrepet ´stjerner´ i en nordisk sammenheng har jeg diskutert tidligere i Bergman og stjernene (2008). 
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sammenhengen en kompleks sammensetning av audiovisuelle og verbale tegn, og inkluderer 

karakterer og roller som direkte faller sammen med stjernens tilstedeværelse. Det sosiale og 

semiotiske aspektet er dialektisk avhengig av hverandre, og skaper en kontinuerlig bevegelse 

som til sammen skaper en stjerne. Det er denne egenskapen som brobygger mellom 

samfunnet (den sosiale virkeligheten) og fiksjonsfilmen (den semiotiske konstruksjonen) som 

er spesielt interessant i forhold til informantenes engasjement. Staceys studie fra 1994 

indikerte et liknende forhold mellom filmstjerner og tilskuere. Hennes faktiske tilskuere 

styrket Dyers teoretiske forskning i Stars (1979) ved å fremheve den sammensatte 

forhandling mellom tilskueren og stjernen, subjekt og objekt.  

 

Informantene mente at vi har filmstjerner i Norge. Men som kapittelets tittel antyder, kan 

både informantenes eget språkbruk og argumenter peke i retning av at kjendiser er en mer 

adekvat betegnelse. Den leksikalske betydningen av kjendis er: ”kjent person; person som 

`alle´ vet hvem er (især pga. hyppig omtale i massemediene); berømthet”17. Genettes celebrity 

intertextuality (1997a) og Geraghtys celebrity discourse (2000) er da de dekkende begrepene: 
 
In such circumstances, the dual nature of the star construction has diminished and the balance has 
shifted towards that of celebrity where there is no work to back up the emphasis on the private life. In 
this construction of the celebrity, it no longer makes sense to see this circulation of information and 
images as subsidiary or secondary to the films or indeed to see cinema as different from other 
entertainment arenas. It is the audience´s access to and celebration of intimate information from a 
variety of texts and sources which are important here” (Geraghty, 2000, s. 189). 

 

Hva denne forskjellen mellom stjerne og kjendis består av skal vi undersøke nærmere i 

diskusjonen som følger. Denne diskusjonen er viktig fordi den kan belyse det grunnleggende 

forholdet mellom informantene og skuespillerene, og hvordan skuespilleren er bindeleddet 

mellom fiksjonen og virkeligheten.  

 

4.1 Metodeskuespill og troverdighet 
 
Metodeskuespill eller method-acting som en tilnærming til skuespilleryrket baserer seg på at 

skuespilleren bruker seg selv og sitt eget følelsesregister til å identifisere seg med en karakter 

og midlertidig blir karakteren han eller hun gestalter (Dyer, 1979). Denne formen for 

skuespill, hvor det å spille eller late som delvis eller helt blir byttet ut med det å være, har 

emosjonell mening som grunnelement, et element som overskygger alle andre aspekter av 

                                                
17 Den leksikalske betydningen av ´kjendis´ er hentet fra Store norske leksikon http://www.snl.no/kjendis.  
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karakteren som for eksempel sosial oppførsel, intellekt og utseende. Det er denne 

identifikasjonen, dette krysningspunktet mellom skuespiller og karakter, virkelighet og 

fiksjon, som blir løftet frem i dagspresse, fagtidsskrifter, så vel som av skuespillerne selv i 

forkant av høstens filmpremierer18. Mens Joner og Cleve Broch ikke kan uttale seg i forhold 

til eventuelle egne opplevelser med røyking av hasj og marihuana, forteller Berdal om 

hvordan hun opplevde å bli innlagt på psykiatrisk institusjon i det virkelige livet som del av 

forberedelsen til rollen som Aina, og hvordan hun benyttet denne erfaringen i sin 

karaktertolkning. Likeledes forteller Valheim Hagen om sine forberedelser i forbindelse med 

karakteren deUSYNLIGE. Barnemorderen Jan Thomas krevde en tilstedeværelse i rollen som 

innsatt i fengsel og intens øving i forhold til det å lære seg å spille orgel (Grosvold, NRK). 

Ellen Dorrit Petersen kunne fortelle om en litt annen form for forberedelse av Vera Våge 

(Store Studio, NRK). Hun leste blant annet Gunvor Galtung Haaviks personlige brev til sin 

søster. Flere av informantene var godt informert og samtlige var interessert i denne type 

informasjon som ble brukt som faktakunnskap i diskusjoner som trakk virkeligheten inn i 

fiksjonen. Informantenes inntrykk og tolkning av karakterene i filmene smeltet sammen med 

transtekstuell kunnskap om skuespillerne, deres arbeidsmetoder og privatliv, som her i denne 

diskusjonen om Ingrid Bolsø Berdal etter at informantene hadde sett Fritt Vilt 2:  

 
Erle: Jeg lurer på hvordan hun er i virkeligheten, jeg. Hun virker som en litt kul dame i filmene i hvert 
fall.  
Tale: Ja, hun var veldig kul når jeg møtte henne på den greie jeg snakka om i stad i VG. Da var det sånn 
at alle skulle bli tatt bilde av, sånn fellesbilde da, neste års talenter liksom, og da bare kødda hun på 
bildet og var ikke noe opptatt av å være pen liksom. Tok på seg en teit hatt og var liksom sånn veldig 
ujålete da. Jeg likte henne veldig godt – morsom. 
Astrid: Er hun høy og sånn? Hun virker så høy og stor i filmen. Eller er det bare... 
Lisa: Hun er nok filmet litt nedenifra også  
Tale: Nei, jeg tror ikke hun var så veldig høy – vanlig 
Erle: Litt sånn kult utseende på en måte, ser liksom litt tøff ut 
Lisa: Var det ikke en scene, jeg vet ikke hvilken det var, som hun hadde omgangssyke, som regissøren 
ville ha i en tagning,  
Iben: Det var i bilen, var det ikke det da 
Lisa: Jo, bak i bilen der ja. Så satt de ute hele natta og hu hadde omgangssyke. Så tok de en tagning, 
også spøy a – så hu så jo rimelig herja ut også. Hun var naturlig herja [latter] 
Lene: Det er glamorøst å være skuespiller altså.  
Erle: Det må ha vært kaldt også tenker jeg, oppe på vidda der – å spille inn, det så ganske kaldt ut – tøff 
dame! 

 

Diskusjonen innledes med å påpeke skillet mellom skuespilleren som privatperson 

(virkeligheten) og fiksjonen (karakteren), som utvikler seg gjennom faktainformasjon om 

hennes opptreden utenfor fiksjonen som ujålete, lite selvhøytidelig og tøff. Dette brukes til å 
                                                
18 Se eksempler på denne form for diskusjoner i forhold til Ingrid Bolsø Berdal: Johansen (2008) i VG Nett: 
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=528755, Vik (2008) i Rushprint og i forhold til Pål Sverre Valheim 
Hagen: Faldalen (2008) i Rushprint.  
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underbygge at Berdal er lik karakteren Aina. Skuespilleren forbereder karakterene slik at det 

kan diskuteres om karakteren egentlig er en rolle eller kun en forlengelse av skuespillerens 

personlighet. Berdal later ikke som hun fryser og føler seg dårlig. Hun er det. Spørsmålet blir 

om det er en grense, og i så fall hvor den går, mellom hva som er privatpersonen Ingrid Bolsø 

Berdal (selvet) og hva som er skuespill: Hva er virkelighet og hva er fikasjon? 

 

´Livet som teater´ er i følge Burns (1972) livet i den virkelige verden hvor du og jeg, på lik 

linje med skuespillere, spiller visse sosiale roller i en hverdag som er iscenesatt og konstruert 

av sosiale krefter i det samfunnet vi lever i. Det betyr at hva en person skal eller bør gjøre i 

rollen som for eksempel kvinne, arbeidstaker, nordmann eller verdensborger er bestemt 

utenfor ”selvet”. Burns sine argumenter har dermed mye til felles med en 

sosialkonstruksjonistisk tankegang hvor sosialt konstruerte roller er forkledd som naturlige og 

individuelle egenskaper. Alternativet er en indre drivkraft hos den individuelle. Med dette 

reises det omstridte kjernespørsmål om identitet, her kommentert av Dyer: 

 
...we have two distinct conceptions of what we are, of our ´selves´. On the one hand, we can believe in 
´the excistence´of a knowable and constant ´self´, which is theoretically distinct from the social roles 
we have to play and the ways we have of presenting our ´personality´ to others. On the other hand, as 
Burns stresses, there is increasing anxiety about the validity of this autonomous, seperate identity – we 
may only be our ´performance´, the way in which we take on the various socially defined modes of 
behaviour that our culture makes available (Dyer, 1979, s. 23). 
 
 

Denne debatten, som jeg kommer tilbake til i forhold til kvinnerollen (kapittel 5) og Butlers 

(2006) bruk av performativity eller performance som Dyer også her refererer til, handler om 

hvorvidt et enhetlig ´selv´ eksisterer separat fra en offentlig presentasjon av ´selvet´. Burns 

(1972) i likhet med Goffman (1992) understreker de delte konvensjonene mellom det 

virkelige livet og teateret, eller som her, filmen, hvor skuespillere tolker en rolle og deretter 

konstruerer en karakter. Skuespilleren henter da fra personlige erfaringer og fra den 

konstruerte autensiteten til karakteren hun gestalter, hvor skuespilleren knytter båndene 

mellom karakterens livshistorie, sosiale type og samtidens sosiokulturelle normer (Burns, 

1972). Metodeskuespillere går utover det konstruerte ved å oppsøke situasjoner og følelser i 

forkant av filmen, slik at de kan bruke erfaringer framfor konstruksjoner. Naremore viser til 

en hel tradisjon av metodeskuespillere som utøver det han uttrykker som: ”an artful imitation 

of unmediated behavior in the real world”, som gjør karakteren til en ´fiktiv forlengelse´ av 

skuespillerens sanne personligheter (1988, s. 18). En konklusjon som da kan trekkes er at 

motsetningene mellom skuespillernes autensitet og karakterens konstruerte autentisitet bryter 
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sammen. Informantene uttrykker denne sammenblandingen av fiksjon og virkelighet som en 

målestokk for karakterenes troverdighet og, i forlengelsen, sitt eget engasjement.  

 
Skuespillerenes påvirkning på informantenes opplevelse av filmene, kan manifistere seg på 

varierende måter. I neste avsnitt skal vi se nærmere på betydningen av informantenes 

transtekstuelle kompetanse for forståelsen av en film. 

 

4.2 Tilfellet Freiner 

 
Karakteren Freiner (Rolf Lassgård) hører hjemme i De gales hus og er Vardens psykiater og 

avdelingsleder. Informantenes møte med Freiner en mandagskveld på Saga kino sal 1 ble 

spesielt. I det samme øyeblikket som han gjorde sin entre på lerretet, hørtes en høy og tydelig 

stemme full av overraskelse lenger fremme i salen: ”Åhhh, der kommer Wallander, jo!”. 

Salen ble fylt av latter, noe som antydet at mange hadde tenkt det samme. Selv om øyeblikket 

ikke varte lenge, var det nok til at alle ble dratt ut av den diegetiske verden. Episoden ble også 

tatt opp i diskusjonen etter filmen, som et av de mer befriende og humoristiske øyeblikkene: 

 
Astrid: Wallander [haha] når han kom, [mange prater i munnen på hverandre] da tenkte jeg også – der 
kommer Wallander, jeg har sett på det ganske ofte. 
Erle: Hun som sa åhh... 
Åsne: Akkurat som jeg skulle sagt det selv  
Iben: Det var så mange som lo når han kom inn..? 
Astrid: Men han så jo akkurat sånn ut, og han drikker også i Wallander 
[Åsne og Karla forklarer Iben om Wallander, alle skrattler og Iben skjønner også sånn halvveis] 
Iben: Jeg har ikke sett Wallander, det kan hende at det har noe med det å gjøre 
Åsne: Har du ikke sett Wallander? 
Astrid: Jeg venta bare på at han skulle si at han het Wallander og at han var fra Sverige og at det nesten 
var han, jeg. 
Åsne: Ja, han er så veldig karakteristisk 
Erle: Mamma synes han er så sexy – [latter] – det tenkte jeg på, Herregud! 
Iben [ironisk]: Ja, han tenkte jeg på som spesielt pop! 
Erle: Han har jo en utrolig karisma 
Astrid: For den generasjonen der kanskje... 

 
Det er flere poenger å trekke ut av denne samtalen. For det første førte Freiners (Rolf 

Lassgård) inntreden, som nevnt, til et brudd i narrativen. Han ble ufrivillige spektakulær, noe 

som på ingen måte kan ha vært intensjonen tatt i betraktning både seriøsiteten og det tragiske 

ved hans rolle. Det illustrerer den altoverskyggende virkningen en stjerne eller kjendis kan ha 

på lerretet. For det andre så utløses ikke dette bruddet i narrativen gjennom det kjente fjeset til 

skuespilleren Rolf Lassgård og heller ikke gjennom karakteren Freiner. Det er Wallander som 

kjennes igjen, en karakter i en svensk krimserie som blant annet har gått på de norske tv-
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skjermer i store deler av 2008. Ingen av informantene ante hva det egentlige navnet til 

Lassgård var. Heller ikke navnet til karakteren Freiner. Karakteren Wallander er mer virkelig 

og overskygger både karakteren i denne filmen og den anerkjente skuespilleren fra filmer som 

Jägarna (1996). Til og med den ene informanten som ikke hadde sett krimserien Wallander, 

refererte til Lassgård som Wallander. For henne var det den eneste og dermed mest virkelige 

referansen. I tillegg var hun litt betuttet for at hun ikke hadde skjønt hvorfor alle lo, litt irritert 

fordi det for henne kun var en forstyrrelse i tillegg til at hun sosialt sett ble satt på sidelinjen i 

etterkant da resten av gruppen syntes at hele hendelsen var festlig. Tilfellet Freiner kan 

sammenlignes med det Genette (1997a) betegner som ”kjendisintertekstualitet” (celebrity 

intertextuality), hvor nærværet av en film eller tv-stjerne fremkaller en spesiell sjanger. I dette 

tilfellet er karakteren Wallander og dennes egenskaper som en drikkfeldig antihelt mer 

fremtredende enn krimsjangeren han representerer. Allikevel forstyrres og svekkes ifølge 

informantene troverdigheten til karakteren Freiner. Det kan argumenteres for at karakteren 

Wallander bidro til et brudd med fiksjonen, fordi informantenes oppmerksomhet ble rettet 

mot skuespilleren som skuespiller. De ble da satt i en  selvrefleksiv posisjon (se nærmere 

diskusjon i 7.2), og ble gjort ufrivillig oppmerksom på filmen som fiksjon. Dette understreker 

betydningen av casting i en film og peker også på at film generelt sett har uttallige måter å 

skape betydning på gjennom skuespillernes og karakterenes transtekstualitet. 

 

Tilfellet Freiner forteller hvilke konsekvenser informantenes individuelle kulturelle 

rammeverk har for opplevelsen og forståelsen av film gjennom skuespillerne. Det forteller om 

hvordan film diskuteres som en kulturell eller kommunikativ begivenhet i etterkant av filmen, 

uavhengig av både regissører, manusforfattere og produsenters intensjon og filmen som tekst. 

I tillegg forteller tilfellet Freiner noe om at opplevelsen og forståelsen av film er avhengig av 

tid og rom. Internasjonalt (utenfor skandinavia) vil De gales hus verken bære med seg 

kjendisintertekstualitet eller denne samme paratekstualitet.  

 

4.3 Med realisme som ideal 
 

... the stars are a reflection in which the public studies and adjusts its own image of itself... The social 
history of a nation can be written in terms of its film stars” (Durgnat, 1967, s. 137-8). 
 

I teoretiske og kvalitative undersøkelser (Durgnat, 1967; Dyer, 1979; Stacey, 1994) 

fremheves skuespillernes betydning som nasjonale speilbilder. Et neglisjert poeng er som 

Dyer også understreker, at ”... a more determining force in the creation of stars is the 
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audience, that is, the consumers, rather than the producer of media texts” (Dyer, 1979, s. 19). 

Det er tilskuerne som skaper stjernene gjennom egen fascinasjon og identifikasjon. Hvordan 

lar denne definisjonsmakten som et nasjonalt publikum har, seg forene med følgende 

diskusjon etter Fritt Vilt 2 om blant annet ”oppbrukte” skuespillere? 

 
Tale: Men det var da ikke mange kjente skuespillere med nå  
Iben: Det er jeg helt enig i, men jeg rekker liksom å irritere meg litt – det er akkurat det med norsk film. 
Selv om det her var en helt annen sjanger og jeg synes hun [Berdal] var knallgod og tenker det, så 
tenker jeg også at jeg vil ikke se henne i alt 
Erle: Det jeg synes er rart, og det som veldig ofte skjer i norsk film, er at de liksom bruker opp personer 
Iben/Lisa/Tale: Ja 
Tale: Det blir sånn at i to år så er det Ane Dahl Torp også er det Pia Tjelta, også var det Aksel Hennie 
også nå er det hun [Berdal] – altså det er liksom sånn at de smir mens jernet er varmt, nå er det hun 
liksom 
Åsne: Det er fordi det er et lite land 
Iben: Ja, jeg synes det er litt sånn typisk norsk film. Det er ikke noe på hennes prestasjon i denne 
filmen, men det er typisk norsk! 

 
Informantene har lignende diskusjoner etter flere av filmene vi ser, og ”overforbruk” av 

skuespillere er uavhengig av om disse er det nærmeste vi kommer godt etablerte ”stjerner” 

som Bjørn Sundqvist eller forholdsvis nye ”stjerner” som Kristoffer Joner, Nicolai Cleve 

Broch og Ingrid Bolsø Berdal. Norge som en liten nasjon med få innbyggere og begrenset 

tilgang på skuespillere nevnes som en av årsakene. Det forklarer allikevel ikke hvorfor 

informantene ser på det som problematisk og blir irritert når en skuespiller de synes er dyktig 

møter dem på lerretet gjentatte ganger i norske filmer. Informantene ser ikke en film fordi 

Kristoffer Joner eller Ingrid Bolsø Berdal har hovedroller, men velger filmene heller bort hvis 

filmene inkluderer skuespillere de nylig har sett i andre roller. Selv ikke, eller kanskje spesielt 

ikke, Norges eneste nålevende internasjonale filmstjerne Liv Ullmann trekker publikum til 

kinoene19.  

 

Hvis vi nærmer oss Norge gjennom Europa, så definerer Vincendeau (2000) sine franske 

stjerner på en mer tilgjengelig måte enn Dyers Hollywood stjerner som ”celebrated film 

performers who develop a ´persona´ or ´myth´ composed of an amalgam of their screen image 

and private identities, which the audience recognizes and expects from film to film, and which 

in turn determines the parts they play” (s. viii). Det betyr at det i kjernen av det å være en 

stjerne ligger en gjenkjennelse og forventning fra tilskuerne sin side om både hvilken rolle 

skuespilleren skal spille og hvordan den spilles. Informantene uttrykte denne forutsigbarheten 

som et problem, både i etterkant av den første og den siste av de fem filmene de opplevde: 
                                                
19 Liv Ullmann spilte en rolle i filmen I et speil, i en gåte, som var den 16. mest besøkte norske filmen i 2008 
med et publikumstall på 26 288.  
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”Det er et problem med norske filmer at man ser de samme skuespillerne i alle roller. Når jeg 

så klipp fra deUSYNLIGE så tenkte jeg: ´Herregud så befriende å se en film uten alle de 

kjente fjesene!`”20. Det informanten uttrykker samsvarer med en tidligere dansk 

publikumsundersøkelse som indikerte at de kjente skuespillerne står i større fare for å bli 

´oppbrukt´ i den betydning av at tilskuerne blir lei av at de er med i ´alle´ nasjonale filmer, 

enn at de blir løftet opp til en stjernestatus: ”Man bliver ikke stjerne i Danmark, vi har ingen 

helte, man beundrer dem for det håndværk de laver” (Alsted Research, 2004)21.  Skuespillere 

som nevnes som stjerner i den danske undersøkelsen er de som har en internasjonal karriere, 

som i denne sammenhengen betyr at de medvirker i amerikanske filmer. Det kan derfor 

argumenteres for at de norske og nordiske stjernene skaper mer betydning som virkelige 

mennesker (sosiologisk) enn som tegn (konstruert, ikonisk og mytologisk). Dette 

problematiserer Dyer (1979) sitt utgangspunkt i en norsk sammenheng, som forutsetter at vi 

bare forholder oss til stjernene som tegn og signifikasjoner: ” The fact that they are also real 

people is an important aspect of how they signify, but we never know them directly as real 

people, only as they are found in media texts” (Dyer, 1979, s. 2). Informantenes reaksjoner og 

argumenter kan indikere at samfunnsstruktur og små forhold gjør at de norske skuespillerne er 

så nærme sine tilskuere i tid og rom at de har mindre mulighet til å mystifiseres og 

mytifiseres.  

 
Informantene er også tydelige på, i diskusjoner og gjennom responsen på spørreskjema 1 (se 

vedlegg 3), at det ligger en grunnleggende forskjell i forventningene til større gjenkjennelse 

og sterkere identifikasjon til en nasjonal film enn en internasjonal film. Som del av et 

nasjonalt publikum ser de for seg at de deler flere av de samme sosiokulturelle referansene 

med filmteksten. De har større kunnskap og nærhet til filmene og skuespillerne, og setter 

dermed flere spørsmålstegn ved tema, innhold og skuespill. Men det er her viktig å 

understreke at dette ikke betyr at alle i Norge har lik tilgang til de sosiokulturelle referansene 

(diskuteres nærmere i kapittel 6).  

 

Ingrid Bolsø Berdal vant en Amanda-pris for beste kvinnelige hovedrolle for Fritt Vilt (2006), 

og er den eneste av de kvinnelige hovedrollene som informantene hadde et forhold til fra før. 

                                                
Pål Sverre Valheim Hagen er et annet eksempel som kan gi støtte til informantenes argumentasjon om 
”overforbruk”. Han hadde sitt gjennombrudd i offentligheten med hovedrollen i deUSYNLIGE, en birolle i De 
gales hus, og kunne i tillegg oppleves i to norske filmer på kino i januar 2009 med en hovedrolle i Jernanger 
(2009) og en birolle i Max Manus (2008). 
21 Upublisert undersøkelse uten paginering. 
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Samtidig er det hennes karakterer og hennes person informantene samlet sett uttrykker 

sterkest identifikasjon med. Det til tross for de ytterliggående og svært forskjellige 

karakterene hun gestalter og som diskuteres i neste kapittel om kvinneroller. 

 
The category of celebrity is one which work well for female stars. Women function effectively as 
spectacle in the press and on television as well as in the cinema. In addition, the common association in 
popular culture between women and the private spehere of personal relationships and domesticity fits 
with the emphasis, in the discourse of celebrity, on the private life and the leisure activity of the star 
(Geraghty, 2000, s. 196). 

 

Men identifikasjonsmulighetene slik informantene uttrykker det ligger i måten Berdal er 

distansert fra objektifisering og de daglige gjøremål i De gales hus og Fritt Vilt 2. Samtidig 

har heller ikke hennes ekstratekstuelle rolle som ”glamorøs” kjendis betydning for forståelsen 

av karakterene hun spiller. Berdal veksler mellom å være nærme det Tasker (1993) 

karakteriserer som den kvinnelige (action) helten og et offer, den intelligente og tøffe 

hverdagshelten som ikke blir objektifisert for sin skjønnhet eller femininitet. For 

informantene er hun viktig for sin ”ujålete” måte å være på (se sitat s. 40). Dette oppfattes 

som en ”naturlighet”, som om Berdal er en skuespiller uten maske, uten image og som gjør 

skuespiller og karakter nærmest sammenfallende. En skuespiller uten maske er virkelig og 

realistisk. Det er ærligheten og autensiteten som verdsettes. Samtidig ekskluderer 

informantene myten som er en fundamental del av det å være en stjerne. Mindre myte og mer 

oppfattet realisme gjennom sosial og psykologisk gjenkjennelse22 er nærmere informantene 

og, ifølge Jerslev (2002), kanskje også nærmere en norsk og skandinavisk filmatisk tradisjon. 

Det norske representeres og gjenspeiles gjennom metodeskuespillet til blant annet Berdal, 

som har realismens troverdighet og autensitet som ideal. Jantelovens overhengende 

pekefinger ”du skal ikke tro at du er bedre enn oss” får således et ansikt, men setter samtidig 

spørsmålstegn både ved muligheten for norske  stjerner i Norge, og dens eventuelle relevans 

og nytteverdi.  

 

I kontrast til informantenes identifikasjon med Berdals ”normalitet”, uttrykker de en 

frustrasjon over en manglende troverdighet spesielt i forhold til karakteren Vera Våge alias 

Gunvor Galtung Haavik alias Ellen Dorrit Petersen (se også kapittel 5). En uforutsigbarhet i 

forhold til bruk av diegetisk virkelighet og illusjon forvirrer informantene og kan være en 

årsak til at deres gjenkjennelse, tilpasning og lojalitet til karakteren blir hindret. Det sterkeste 

og mest realistiske virkemiddelet som er avgjørende for informantenes identifikasjon er i 

                                                
22 Se Langkjærs (2002) første og fjerde nivå av realisme side 24-25. 
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sympatistrukturen (Smith, 1995) en mellommenneskelig relasjon mellom tilskuer og karakter, 

og karakterens evne til å berøre, være autentisk og være menneskelig. Dette forsvinner for 

informantene med det stiliserte uttrykket i Iskyss: ” ...det ble veldig endimensjonalt. Det ble 

nesten som papirdukker, du får ikke noe følelse med det”. Informantene uttrykker en 

forsterket forvirring fordi filmen er basert på en historisk person og historiske begivenheter, 

på lik linje med den norske historiskbaserte storfilmen Max Manus (2008). Forventningene til 

realistisk gjenkjennelse ble uttrykt som større når filmene er basert på historiske hendelser, 

men det motsatte skjedde: Forståelsen for karakteren Vera Våge ble mindre og distansen til 

den historiske personen i tid og rom ble større utover i filmen. Det kan muligens forklare 

hvorfor interessen for Ellen Dorrit Petersen som skuespiller og privatperson uteble. Den 

utilgjengelige karakteren kan også ha gjordt skuespilleren utilgjengelig. Dette til tross for at 

Petersen som Vera Våge så ut som en vakker filmstjerne med sitt lyse hår, røde lepper og 

stramme drakter. I tillegg hadde karakteren andre attraktive egenskaper som en interessant og 

spennende karriere i Det norske utenriksdepartementet, uten at det brakte Vera Våge nærmere 

informantene. 

 

Skuespillerne og deres kjendisstatus kan, som tidligere diskutert, overskygge karakterene de 

spiller i filmen. I tilfellet Freiner indikerte konteksten mangel på intensjon, mens i Den siste 

revejakta er virkningen planlagt. Denne filmen ble lansert med en sterk fokus på en 

kjendisspekket rolleliste og informantene uttrykker også at det var en av primærgleden ved å 

se filmen: 

 
Tale: ... jeg tror at grunnen til at jeg ikke kjeda meg var Kristoffer Joner og Nicolai Cleve Broch som er 
norske skuespillere. Hvis det hadde vært en amerikansk film så tror jeg det hadde vært kjedelig. 
Åsne: Det at det var skuespillere du kjenner til og det er ekstra når du kjenner stedene også. Hvis det 
hadde vært fra en eller annen dansk by hvor du ikke kjente stedene eller skuespillerne... 
Tale: For du sitter og venter på og kikker etter kjendisskuespillere 
Åsne: Det merket jeg at jeg ble opptatt av nå  
Tale: Ja, hvem er det og hvem er det 
Åsne: ...og der var Linn Skåber og hun passa i den rollen og... 
Lene: Ja, så dere hadde tid til å tenke over det mens dere så filmen? 
Alle: Ja [Noen nikker] 
Lene: Ja, for det betyr jo at man har en avstand til det man ser og opplever?  
Alle: Ja [Noen nikker] 

 
Istedenfor å konsentrere seg om handlingsforløpet, som i kapittel 3 ble diskutert som lite 

engasjerende på grunn av en manglende emosjonell binding mellom informantene og 

karakterene, var de på ”kjendisspotting”. Det var påfallende at samtlige informanter refererte 

til karakterene med de etablerte skuespillernes navn. Måten de uttrykte seg på understreket 

også at karakterene kom i bakgrunnen for skuespillerne, som oppfattes av informantene som 
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norske kjendiser. De uttrykte en glede ved å identifisere skuespillerne som var gjemt i 70-

tallskostymer og var gjort til dels ugjenkjennelig med langt hår, solbriller og skjegg. Idet 

fokuset flyttes fra karakterene (Carl og Robert) til skuespillerne (Joner og Broch), virker det 

Dyer (1979) viser til som begrepet stardom. Men med bakgrunn i tidligere argumentasjon kan 

dette begrepet overføres til Genettes (1997a) begrep celebrity intertextuality eller 

kjendisintertekstualitet. Diskusjonene kretser rundt hva skuespillerne har gjort før, hvilke 

roller de har hatt i hvilke filmer og hvordan de ser ut. Forbindelseslinjene mellom fortid og 

nåtid, hva skuespillere har gjort tidligere og hva de gjør nå, kan også være en viktige årsak til 

at skuespillere blir castet i de forskjellige rollene: Regissører og produsenter ”vet hva de får”. 

Denne formen for transtekstualitet, hvor filmene som tekster samt skuespillerne som del av 

tekstene og alt som binder dem til andre tekster, fungerer som metakommunikasjon. 

Skuespillere har med seg en kjendisintertekstualitet som bringer med mening i filmen. 

Informantenes tolkning og fortolkning ligger da allerede i skuespillerens og karakterens 

historie. Dette er noe som generelt sett trekkes fram som en positiv effekt av stjernesystemet 

som bevisst bruker kjendisintertekstualitet til å forsterke imaget til skuespillerne ved hele 

tiden å peke tilbake på seg selv og tidligere meritter. Stereotypiske diskurser om skuespillerne 

som kjendiser og parallellene mellom karakter og kjendis blir dermed forsterket. Som en av 

informantene uttrykte det: ”Jeg synes Joner og Broch alltid er så like, de tar med seg så mye 

fra rolle til rolle ”. Flere av informantene påpeker at de er opptatt av det transtekstuelle og 

gjenkjennelige i forkant av filmen og at de også kan være det under filmen. Men for deres 

egen tilknytning til karakterene og handlingen er det negativt.  

 
”Det er underforstått når en person spiller en rolle at iakttakerne skal ta det inntrykk han [eller hun] 
ønsker å gi alvorlig. De oppfordres til å tro at den de ser faktisk er i besittelse av de egenskaper han 
[eller hun] utgir seg for å ha...” (Goffman, 1992, s. 24).  

 

Denne troverdigheten uttrykker informantene kan svekkes når skuespillernes fjes er kjente. Et 

spesifikt eksempel er noen av informantenes reaksjon på at skuespilleren Trond Espen Seim 

hadde en rolle i deUSYNLIGE. Denne filmen etablerer en særskilt spenning mellom fiksjon 

og virkelighet og mellom fremførelse og ”det å være” som en del av realisme på film (se 

videre diskusjoner i 5.2-5.3). Informantene opplevde at skuespillerens sterke tilknyting til 

rollefiguren Varg Veum gjennom fire filmer om detektiven ved samme navn, samt en høy 

kjendisstatus23 var irriterende og ødeleggende for det dokumentariske og realistiske universet 

                                                
23 Dagbladet Magasinet  22. november 2008 ranket Norges 10-på-topp-kjendiser ut ifra kjendisene med størst 
markedsverdi anno høsten 2008, vurdert av PR-byråene Tibe, Ordkraft og Consilio, hvorav tre er skuespillere: 1. 
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i deUSYNLIGE. Det ukjente blir oppfattet som mer virkelighetsnært (som er viktig i forhold 

til de relasjonelle identifikasjonsprosessene mellom informantene og karakterne som ”de 

andre” og som diskuteres nærmere i kapittel 7). Seim som kjendis ser ut til å motarbeide 

deUSYNLIGEs intensjonelle autensitet. Informantene uttrykker det Langkjær (2002) 

argumenterer i forhold til det han anser som en dansk og skandinavisk filmtradisjon, hvor han 

hevder at realisme har en spesielt sterk status: ”...star personae cannot be said to spoil the 

realism, it somehow seems to counteract the film´s intention of authenticity” (Langkjær, 

2002, s. 22). Dette kan også være en av grunnene til at stjerner som betegnelse og system ikke 

fungerer i skandinavia på samme måte som i de store filmlandene. Informantene indikerer en 

forventet virkelighetsnærhet i filmutrykket,  som kan være vanskelig å forene med den 

kommersielle underholdningsfokuserte fiksjonens spektakulæritet og mytifikasjon. 

Gjenkjennelse av kjendiser får dermed en dobbelttydig rolle. Kjente skuespillere er viktige 

som en del av fiksjonens verden hvor gjenkjennelse er en stor del av underholdningsgleden, 

men samtidig virker den samme gjenkjennelsen forstyrrende på illusjonen av virkelighet. Som 

en av informantene uttrykte det etter å ha sett De gales hus og deUSYNLIGE: Er dette 

underholdning eller er vi de siste som blir utsatt for ”skolefilmen”, hvor man lærer om de 

grunnleggende tingene her i livet?  

 

Nøkkelen til informantenes engasjement etableres i dette kapittelet som en nærhet til 

skuespillerne som ”virkelig” personer. Ved å vende tilbake til Durgnats påstand, som åpnet 

dette kapittelet, betyr det at mangelen på filmstjerner kan være en refleksjon av det norske 

samfunnet. Et velferdssamfunn, med en forholdsvis flat struktur og som er preget av 

sidestillelse av skuespillere og tilskuere. Skuespillere blir ikke stjerner. De blir ikke trukket 

opp mot stjernene, men ned til den norske jorden og beundret som en kjent og dyktig person i 

det virkelige liv. Det er derfor nødvendig å se nærmere på hvordan informantene identifiserer 

seg med karakterene på lerretet.  

                                                                                                                                                   
Ane Dahl Torp, 2. Ole Gunnar Solskjær, 3. Axel Lund Svindal, 4. Trond Espen Seim, 5. Kong Harald, 6. Jon 
Almaas, 7. Linn Skåber, 8. Jonas Gahr Støre, 9. Marit Breivik, 10. Jan Thomas. 
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5. Kvinnene på lerretet: Livet mitt på film? 
 

Tale: Men det der med skuespillere og sånn - grunnen til at det er de samme skuespillerne hele tiden er jo at 
det legges opp til det. Handlingen handler jo ofte om unge gutter da, unge menn. Det er jo sjelden damer 
over 30 år får noen roller, så det er jo gjengangerne hele tida. 

 
It is important to recognise that women stars do operate in a different context from their male counterparts. 
This is expressed both by the stars themselves in, for instance, complaints about the lack of good parts, and 
in the ”common sense” of the industry (Geraghty, 2000, s. 196) 

 
 
I lys av høylytte nasjonale så vel som internasjonale debatter i bransje og presse24 om 

manglende kvinnelige hovedroller som et generelt tegn på hele filmindustriens 

mannsdominans, forventet informantene at ”unge menn med hettegensere” skulle møte dem 

på lerretet. I stedet møtte de fem svært utradisjonelle og forskjellige kvinnelige protagonister 

gestaltet av tre skuespillere. Mens Den siste revejakta domineres av sine to mannlige 

hovedrolleinnehavere, inneholder de resterende filmene kvinnelige protagonister som 

utfordrer klassiske representasjoner på film både i forhold til kjønn og sjanger. Kvinnene på 

lerretet, hva de betyr og representerer for informantene både subjektivt og som del av gruppen 

kvinner belyses i dette kapittelet.  

 

Kjente skuespillere er viktig fordi de kan opptre som mulige rollemodeller for kvinner (og 

menn) (Cook, 2005; Dyer, 1979; Durgnat, 1965). Dette argumentet bygger på forståelsen av 

at gjennom identifikasjon med kjente kvinnelige skuespillere som representerer sterke 

historiske og samtidige kvinner, kan både yngre og eldre generasjoner finne motivasjon, 

inspirasjon og rollemodeller for sin egen rolle i samfunnet. Men hvilken relevans har dette for 

kvinner i Norge i dag, hvor viktig er disse kvinnerollene for informantene? 

 
Diskurser om representasjoner av kjønn i film har et utspring i Mulveys begrep the male gaze, 

hvor hun argumenterer for at fiksjonsfilmens utgangspunkt er en maskulinisert tilskuer som 

gjennom et blikk av begjær gjør kvinner til objekter på lerretet (Mulvey, 1992). Mulveys 

argumentasjon har blitt utfordret og moderert av akademikere i krysningspunktet mellom 

(feministiske) filmstudier (Silverman, 1988; Kuhn, 1984; Mulvey, 1992 og Creed, 1993) og 

cultural studies (Brunsdon, 1978; Ang, 1985; Walkerdine, 1986 og Radway, 1987)25. 

Diskusjoner og fortolkninger fra forskjellige perspektiver tar utgangspunkt i distinksjonen 

                                                
24 Se for eksempel artikler fra Dagbladet:  ”Kvinner over 40 vrakes” (Isbrekken, 2009) og VG:  ”Kvinner i 
norsk film. Igjen” (Bøe, 2009). 
25 For nærmere diskusjon av forholdet mellom filmstudier og cultural studies, se 2.1. 



 51 

mellom kjønn, men utvides til å inkludere forskjeller mellom kvinner (etnisitet, klasse, 

kulturell bakgrunn, nasjonalitet og seksuell legning) og deres subjektive livssituasjon:  

 
”Put bluntly, what the new women´s genres reflect and remythologise for female audiences is a notion 
of contemporary female subjectivity that has largely shed the classical women´s film´s obsession with 
trauma, illness and self-sacrifice. The life of the home is presented as something to be escaped from, 
children are rare, and romance can only exist in heavily drawn inverted commas. The new women´s 
film thus registers the triumph of a liberal rather than radical feminist vision of female empowerment. 
This particular brand of individualist feminism has become the dominant socio-cultural legacy of the 
equal rights tradition of feminism, while the collectivist, socialist and radical tendencies have given way 
to this new discourse of female self-empowerment (Garrett, 2007, s, 208). 

 
Felles for alle kvinnene vi møter i hovedrollene er at de, som Garrett påpeker, ikke er tildelt 

forventete eller ”normale” kjønnsroller i ”normale” omgivelser i den diegetisk verden som 

kjæreste, gift, mor, husmor, sexsymbol og yrkesaktiv. Med andre ord, de tidligere rollene som 

mannens motpol. Selv om styrkeforholdet mellom de kvinnelige karakterene er forskjellig, så 

har de en nøkkelkarakteristikk til felles: De er aktive og resultatorienterte i sitt liv og virke. 

Det er denne egenskapen informantene ser ut til å ta som en selvfølge når den er til stede, ved 

å reagere, påpeke og kritisere eksempler på passivitet som urealistisk. Diskusjoner om film 

har historisk sett kretset rundt menns aktivitet og kvinners passivitet, samtidig som kjønn også 

er, og har vært, knyttet til filmsjangere. Vi skal først se nærmere på hvordan informantene 

opplever og forholder seg til sjanger og kjønnsroller.  

 

5.1 Fra drama til skrekk og tilbake 
 
 Astrid: Det er egentlig utrolig komisk med skrekkfilm 

Åsne: Astrid satt bare som et lys, det så ut som du tok til deg absolutt alt som skjedde  
Astrid: Det gjorde jeg også 
Åsne: Og jeg satt sånn [bøyer hodet mellom knærne] 

 
Det er lenge siden kinosjefer brukte kvinner som pr-stunt i kinosalen under skrekkfilmer for å 

personifisere denne sjangerens viktigste mål: å skape frykt. Det var i følge Berenstein (1996, 

s. 60-61) en selvfølge at alle kvinner skrek eller besvimte av redsel som en konsekvens av en 

skremmende film: ” [The] direct address to horror´s male viewer not only relies on traditional 

gender dynamics - women are terrified and men are called upon to be brave – but confirms 

that gender traits can be performed”. Sjanger og kjønn er, som mann og kvinne, dikotomisk 

knyttet sammen, men på en kontingent måte. Fortsatt knyttes kvinner til følelser og empati og 

menn til intellekt og adrenalin, egenskaper som peker mot forskjellige sjangere. Drama og 

melodrama er den tradisjonelle representanten for ”Women Cinema” (Garrett, 2007). 

Maskulinitet er forbundet med dokumentar, spenning, action og skrekkfilmer. Med 



 52 

utgangspunkt i dette skillet er informantenes forskjellige holdninger til og reaksjoner på 

skrekkfilm som sjanger og karakterene de møter på lerretet i de forskjellige filmene 

interessante.  

 

Den aktive og resultatorienterte kvinnen møter vi først gjennom Aina (De gales hus) og 

Jannicke (Fritt Vilt 2), begge gestaltet av Ingrid Bolsø Berdal. Aina er hovedpersonen i sitt 

eget liv. Som suicidal er det i utgangspunktet ingen andre personer som er mer 

betydningsfulle enn henne selv. Ingen har en avgjørende innflytelse eller krever at hun tar 

hensyn, noe som visuelt kommer til uttrykk gjennom hennes tilnærmet konstante 

tilstedeværelse i bildet. Informantene opplever et sterkt engasjement og uttrykker en ny 

forståelse av det å være psykisk ustabil som følge av å ta del i Ainas subjektive utgangspunkt:  

 
Karla: Det var litt av en a-ha opplevelse for meg, det at det var så veldig intens, altså at resten av verden 
forsvinner. Det er ingenting annet som betyr noe enn din egen balansegang mellom gal og normal og 
det var jo derfor de hadde noe tilfelles.  
Erle: Sånn blir det jo, altså når man tipper over blir man jo veldig selvsentrert, så det blir jo også et 
sterkt bilde på det, at du evner liksom ikke å tenke på så mye annet. 
Karla: Det var jo veldig sånn som når han smasha tv-en og sånn. De andre tingene som skjedde i verden 
var bare ikke av betydning. Bare akkurat den balansegangen 

 

Filmen har mange typiske elementer fra dramasjangeren. De store følelsene er involvert og 

karakteren driver fram handlingen. Samtidig gir de ekstreme nærbildene av kaffekopper, 

utsnitt av rom og tallerkener, en følelse av både Ainas subjektivitet og den fysisk snevre og 

perspektivløse verden hun lever i. Aina er tatt langt vekk fra den stabile middelklassefamilien 

og det eventuelle dramaet som foregår innen familiens vegger. Kjernefamilien og de daglige 

gjøremålene er byttet ut med en ny form for familiekonstellasjon og hushold. En ”familie” av 

”likesinnede” med problemer, som forstår, som respekterer og blir glad i hverandre på tross 

av samfunnets definisjon av dem som ”gale”, ”unormale” og dermed mislykkede. Som i en 

tradisjonell familie er det omsorgspersoner med en dobbelfunksjon som autoritet. Dette er alle 

karakterer som prøver å ta de riktige avgjørelsene basert på samfunnets og egne premisser og 

som reflekterer et slags foreldre-tenåring-forhold preget av uro og opprør. De huslige 

gjøremålene, arbeidsoppgaver og annet daglig ansvar er fjernet fra Aina og de andre innlagte. 

Dette blir kommentert av informantene, med en viss skyldbetynget tone, å ha en slags utopisk 

attraktivitet:  

 
Erle: ...det sier kanskje litt om hvor sliten jeg har vært i det siste, jeg tok meg i å tenke at det måtte være 
deilig å ha vært litt sånn gal... 
Åsne: Å bli dulla med... 
Erle: nei litt sånn gal og...og det er jo ikke, jeg mener jo ikke, ikke sant... 
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Astrid: Bare det å frike helt ut 
Erle: ...da slipper du å ha ansvar og sånn som han sa, han.... Thorbjørn Harr 
Åsne: Ja, at det hadde vært godt å være pasient 
Iben: Ja, men det synes jeg var fascinerende det også, den derre feriekolonifølelsen, det synes jeg var så 
bra og det fikk de også litt fram 

 

Informantene ser her på det å bli fjernet fra hverdagen og ansvaret for daglige gjøremål, jobb 

og familie som en frihet. En form for frihet som kun er mulig ved frarøvelsen av friheten til å 

bestemme over sitt eget liv. Muligheten for at karakterene til enhver tid kan ”frike ut” pekes 

på av informantene som den narrative drivkraften i filmen. Følelsen av at ”alt kan skje” 

skaper en gjennomgående spent stemning, og flere uttrykker at de er slitne etter 

filmopplevelsen.  

 

Ainas avgjørelse om å løpe gjennom vinduet, er en aktiv handling hvor det kan argumenteres 

for at hun prøver å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv, også reflektert i hennes avgjørelse 

om å slutte å spise og således gjennomføre selvmordet. Uansett hvor mange regler, normer, 

kontroller og rutiner samfunnet (her representert gjennom Varden) har laget, tar Aina kontroll 

over sin egen skjebne. Denne resultatorienterte kontrollen finner vi igjen i karakteren 

Jannicke og spesielt i en scene som fungerer som et vendepunkt for hennes karakter og for 

handlingen i Fritt Vilt 2. Etter et desperat forsøk på å stoppe det medisinske personalet med 

gjenopplivingen av monsteret fra Fritt Vilt (2006), får Jannicke en beroligende sprøyte. Når 

hun kommer til  bevissthet igjen, trosser hun den fysiske og psykiske effekten medisinen har 

på kropp og hjerne, og vakler ut i sykehuskorridoren. Fra seg av redsel og fortvilelse skriker 

hun ut sin frustrasjon i et lite oppbevaringsrom for medisiner. Så skjer det en transformasjon 

med utspring i hennes indre; i en tanke eller en avgjørelse, som gir seg utslag i Jannickes 

blikk, ansiktsuttrykk, kroppsspråk, holdning og bevegelser. Blikket forandrer seg fra 

flakkende til fokusert, ansiktet preges av en sammenbitthet som tidligere var smertelige 

grimaser og håpløshet. Bevegelsene er ikke lenger søkende, men målrettet, og kroppen 

utstråler styrke. I det øyeblikket hun kaster jakka transformeres Jannicke fra et hjelpeløst offer 

til en handlende kvinnelig actionhelt:  

 
Astrid: Det jeg synes var bra, er at hun fremstår som en veldig sterk kvinne – som et forbilde psykisk. 
Alle: Enig [nikker], ja det var veldig kult/bra 
Astrid: At det var en kvinne og ikke en mann 
Åsne: Og at det var to kvinner som stod igjen, det virka jo veldig bevisst. De derre tomsete 
politimennene, det var skikkelig komisk. 
Erle: Ja, klarte ikke å ordne opp i noen ting liksom. Også så du bare på slutten der at JO [gjør stemmen 
dypere] – skulle liksom bare ordne opp – ute der.  
Alle: [Ler og er veldig fornøyde] 
Tale: Sniffa litt legemidler og... 
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Astrid: Ja, jeg fikk litt sånn fighting spirit av henne jeg, og tenkte ”Fy faen, nå skal vi ta han!” 
Iben: Ja det var en kul effekt, at hun tok av jakka hver gang – nå skal jeg jobbe liksom. Bretter opp 
erma – det la jeg merke til og bare ´Wow!` 
Åsne: [Latter] Back to work! 

 
Den kvinnelige psykiske styrke og rasjonelle tenking som gir utslag i fysisk handling, mot og 

besluttsomhet blir trukket fram som verdifull for kvinner generelt og ungdommer spesielt. 

Fritt Vilt og Fritt Vilt 2 hadde massiv markedsføring spesielt rettet mot ungdom26. For 

skrekkfilmen som sjanger regnes ungdom som den største målgruppen, noe informantene var 

klar over og refererte til. Jannicke og den kvinnerollen hun representerer ble sett på som å 

tilføre skrekksjangeren, som sjangermessig av flere ble sett på som ”meningsløs” og 

”unødvendig”,   en verdi. Williams (1996) argumenterer for at kvinner generelt sett misliker 

skrekkfilmsjangeren fordi de som tilskuere har svært begrenset tekstuelle posisjoner å innta 

som kan oppleves som positive: ”...she is often asked to bear witness to her own 

powerlessness in the face of rape, mutilation and murder. Another excellent reason for the 

refusal to look is the fact that women are given så little to identify with on screen” (Williams, 

1996, s. 15).  Fritt Vilt 2 gir for informantene sjangeren en mening gjennom Jannicke, og med 

det en subjektiv glede gjennom hennes styrke og mot. Samtidig illustrerer informantenes 

positive opplevelse av spenning og mening det forutinntatte og dermed problematiske synet 

på skrekkfilm som Hills (2005) konkluderer fortsatt eksisterer: 

 
Horror´s displeasure is put on the agenda as an a priori matter of feminist cultural politics. That female 
audiences may not enjoy horror (an empirical question, in terms of at least, of audience performances of 
displeasure) is converted prematurely into a totalizing perspective that positions horror as irredeemably 
misogynistic (Hills, 2005, s. 199).  

 
Fritt Vilt 2 oppleves ikke av informantene som kvinnefiendtlig, men tvert imot som å bidra til 

å styrke kvinnerollen og kvinners posisjon gjennom å være et forbilde for både unge og eldre 

kvinner i den virkelige verden. I tillegg argumenterer en av informantene sterkt imot det hun 

mener er et allment syn på at bare menn og ungdommer liker skrekkfilmer. Hun påpeker 

følelsen av å utfordre egne grenser; få et ”adrenalinrush” eller ”å kjøre en berg-og-dalbane” 

som den primære årsaken til å se en skrekkfilm. Det er en følelse som ikke er bundet til 

identifikasjon med filmens karakterer: 

 
Erle: Men jeg synes ikke det er helt riktig å si at det bare er unge mennesker som liker å se skrekkfilm, 
og sånn som for meg, så alt til sin tid. Jeg synes det kan være, jeg har blitt mye mer pysete, men jeg 
synes det kan være litt gøy å se en sånn type film innimellom og da, for det gir meg noe helt annet det 
enn et drama eller et eller annet sånn. Så jeg tror liksom, i og med at det selger så bra, jeg tror ikke det 
bare er unge mennesker som ser det. Jeg tror veldig mange synes det er litt spennende å bli trigga litt i 

                                                
26 Se uttalelser av produsent Martin Sundland i Dagbladet på nett: 
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/10/13/550092.htmlartikkel (sist sjekket 29.04.2009) 
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noen følelser som du ikke kjenner så godt til – du blir jo redd – man kjenner ikke så mye på de følelsene 
ellers kanskje.  

 

Men for andre av informantene er ikke innholdet i selve filmteksten det som bekymrer i 

etterkant, men hvordan de nærmest mot sin vilje og ganske uforberedt blir tatt med inn i 

skrekkens verden. Selv om de kjenner til de typiske filmatiske virkemidlene som benyttes i 

sjangeren og vet at de ser en film, klarer de ikke til enhver tid å distansere seg ved å minne 

seg selv på at ”det bare er en film”. Det er på dette punktet Hills (2005) argumenterer for 

forskjellige måter å håndtere redselen på, som har med tillærte og dermed konstruerte 

kjønnsforskjeller å gjøre, men også forskjeller mellom tilskuere som i utgangspunktet er for 

eller imot skrekkfilmsjangeren: 

 
... displeasure is necessarily present within horror´s enjoyment: the ´threat´of abject openness is an 
alleged component of horror´s pleasures of both male an female fance/consumers... logical sameness 
across gender becomes the occasion for performative constructions of gender difference. Masculinist 
fandom seeks to discursively ward off such openness in favour of ’mastering’ texts, while female non- 
or ´anti-fans´ (Gray 2003) discursively position horror´s displeasure as a matter of painful openness to 
the text. Female fans, meanwhile, relate displeasure to specific subgenres such as the slasher film, and 
to versions of realism (preferring gory effects to be comically excessive or lacking in verisimilitude. 
Female anti-fans and fans thus appear to share discourses of displeasure as stemming from a 
´closeness´to, or immersion in, the text. Both perform their gender identities via a cultural model of 
being emotionally or viscerally troubled by horror´s textual representations ... performative value is 
culturally relational... (Hills, 2005, s. 201-202) 

 

Informantenes reaksjoner og diskusjoner bekrefter Hills teori om at både informantene som 

var positive til skrekkfilmer (2) og de som var skeptiske til sjangeren (4) opplevde en nærhet 

til filmen som tekst. Identifikasjonen med Jannicke som en utviklet og troverdig karakter, som 

de ikke klarte å skille fra skuespilleren og privatpersonen Ingrid Bolsø Berdal, var viktig. 

Nærheten i tid (samtid) og sted (Jotunheimen, Otta i Norge) hadde også mye å si for redselen 

og frykten de følte. Men samtidig hadde det også mye med å beherske frykten for de to som i 

utgangspunktet likte å se skrekkfilmer. Som informanten konstaterte om en annen informant 

(se sitat side 51): ”Du satt bare som et lys, det så ut som du tok til deg absolutt alt som 

skjedde. Og jeg satt sånn og bøyde hodet mellom knærne”. Frykten som informantene 

opplever i forhold til Fritt Vilt 2 har mye til felles med Aarons (2007, s. 95) argumentasjon i 

forhold til klassiske skrekkfilmer, hvor frykten først og fremst ligger i foreningen av 

tilskuerens blikk med både monsteret og offeret, med den konsekvensen at monsteret kan 

være ”alle”. En synsvinkel og tilskuerposisjon blir til mange, som forandres fra ett klipp til et 

annet. Sammen med sjangerens overdimensjonerte lydbilde blir enhver synsvinkel truende og 

alle er potensielle monstre. Hvor effektfull denne bruken av synsvinkler og lyd er, kommer til 

uttrykk i den første delen av filmen. Til og med filmens hovedrolleinnehaver og heltinne 
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Jannicke fra Fritt Vilt  fremstår som truende, og som et mulig monster. Informantene påpekte 

at filmen var skummel fra første sekund, selv før monsteret var introdusert. Dette på grunn av 

lydbildet og den hurtige klippingen av bilder fra forskjellige synsvinkler, som var effekter de 

kjente til og reflekterte over. Men spesielt på grunn av Jannicke og usikkerheten om det var 

hun som ”skulle bli gæren”, som en av informantene uttrykte det. Jannicke førte med seg flere 

elementer som oppfordret motvillige informanter til å se på lerretet istedenfor å se bort eller 

gjemme seg.  

 

Mysteriet rundt monsteret; hvem han er og hva som har skjedd som gjør at han dreper alle han 

møter, hang igjen fra Fritt Vilt (2006). Parallelt med skrekken på sykehuset og på fjellet får vi 

litt bakgrunnsinformasjon som gjør at filmen nærmere seg en detektivhistorie. Med 

transformasjonen av Jannicke fra offer til helt, tar også sjangeren en ny retning, fra skrekk til 

action. Men som Tasker (2004) påpeker er det typisk at en kvinnelig actionhelt portretteres 

med en ikonografi hentet fra actionnarrativen, men med lånte elementer fra skrekkfilmen. I 

dette tilfellet er det omvendt. Skrekkfilmsjangeren låner av actionsjangeren. Et mer sjeldent 

innslag i skrekkfilmen er melodramatiske elementer og da særlig i de avsluttende minuttene 

før monsteret er uskadeliggjort:  
 

Erle: ...jeg tenkte på 1ern [Fritt Vilt] Astrid, da begynte det jo med en ungdomsgjeng som dro på 
hyttetur. Og det var veldig sånn koselig musikk og, ja, god stemning og det var litt romantikk mellom to 
av de og... da fikk du et nærere forhold til flere. Jeg husker det var veldig sånn fælt – Åh nei, skal han 
dø og hun og alt... 
Astrid: Ja, for da var det liksom som om vi hadde dratt på fjellet. Og vennskap og... 
Erle: Ja, flott natur og... ja det var ikke skummelt fra første stund da. Det var det jo ikke... 
Astrid: Men det synes jeg var veldig fint med den filmen her, at når hun kom tilbake til hotellet, så var 
det litt sånn rolig musikk og hun skreiv i den gjesteboka og ... Det syntes jeg var et veldig spesielt 
øyeblikk i filmen som du kanskje ikke ser i alle skrekkfilmer da. Ja, at hun tenkte på de døde da. 
Tale: Det var kanskje sterkest for dere som har sett 1ern.  
Erle/Astrid: Ja, det skapte en slags sorg, eller minne om alle vennene  

 

Skrekksjanger som maskulin og kvinnefiendtlig blir med dette utfordret både tekstuelt og 

teoretisk. Men også sjanger som en filmatisk kategoriseringsmetode blir utfordret, til tross for 

at Fritt Vilt 2 ble markedsført og trukket frem av både produsent og filmkritikere som et 

sjeldent eksempel på en tydelig sjangerfilm i Norge27. Sjangere har historisk sett aldri vært 

stabile (Garrett, 2007). Overgangen mellom forskjellige sjangere har alltid vært flytende, et 

faktum som ofte blir dekket over av produsenter og markedsførere som ønsker å tydeliggjøre 

                                                
27 Se for eksempel uttalelser fra produsent Martin Sundland til Dagbladets Thorkildsen: 
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/10/13/550092.htmlartikkel (sist sjekket 29.04.2009) og filmkritiker Per 
Haddals vurdering i Aftenposten med tittelen ”Grøsser som ikke skremmer” fra 2008. 
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sjanger i kommunikasjonen med sitt mulige publikum28. Et alternativ, som kanskje er 

nærmere virkeligheten i Norge, er at det å kommunisere sjanger blir oppfattet som å redusere 

publikumspotensialet i et allerede begrenset hjemmemarked. 

 

Informantene oppfatter og påpeker at filmens første del inkluderer typiske kjønnsrelasjoner 

mellom den mannlige legen Herman (Fridtjov Såheim) og den kvinnelige sykepleieren 

Camilla (Marthe Snorresdotter Rovik) hvor legen bruker sin posisjon til å kontrollere 

kvinnenes handlinger, også med seksuelle undertoner:  

 
Åsne: Men det var jo veldig rart at de ikke skjønte det når hun [Jannicke/Ingrid Bolsø Berdal] sa det. 
Når hun kom ned der og de prøvde å gjennopplive han.  
Lisa: At det var ingen som hørte på henne da? Hmm 
Astrid: Hva skulle de gjøre da...? De måtte jo gjennopplive ham 
Iben: Men da var det jo litt sånn kjønnsroller synes jeg. Mannlig lege stopper en kvinnelig lege i å høre 
på en forstyrra kvinne – altså... det tenkte bitte litte grann på da 
Tale: Ja, men så snudde det da.  
Åsne: Ja, da var det veldig kult med at de to damene [Camilla og Jannicke] hamla opp!  

 

Flere av informantene synes det var rart at legen som den utøvende makten verken hørte eller 

trodde på Jannicke og hennes historie, advarsler og skrik. Dette kan settes i sammenheng med 

Silverman (1988) og hennes utforsking av begrepet ”the female voice” som en motvekt til 

mannens male gaze. Hun hevder at den klassiske filmen er besatt av lydene som blir laget av 

en kvinnes stemme. Disse lydene er gjennomgående knyttet til kroppen som et spektakulært 

objekt som er: ”consonant with traditional derogations, such as the claim that she is irrational, 

speaks incoherently, can´t concentrate on one thing at the time, lacks visual authority, [and] is 

closer to her body” (Silverman, 1988, s. 148). Stemmen har ifølge Silverman da liten eller 

ingen autoritet, reell makt eller beslutningskraft gjennom skrik, stønning og småprating, og er 

i stedet karakteriserende for det upålitelige. Det kan være både en virkningsfull og symbolsk 

årsak til at Jannickes skrik blir blokkert i samme øyeblikk som monsteret blir vekket til livet 

igjen. Et kvinnelige skrik er forbundet med en offerrolle og således kan mangelen på stemme 

bli transformert til en maktdemonstrasjon.  

 

Tilbakevendingen av monsteret er, som tidligere diskutert, inngangen til den narrative og 

sjangermessige endringen. Jannicke blir dopet ned igjen etter doktorens ordre. Hun trosser 

legen ved å trosse den fysiske bedøvelsen med en psykisk vilje til ikke bare å redde seg selv, 

men også en liten gutt og sykepleieren Camilla (som i sluttminuttene redder Jannicke). I sterk 
                                                
28 Betydningen av å tydeliggjøre sjanger understrekes i diskusjoner om informantenes forventninger til den 
spesifikke filmen. Se kapittel 3.3. 
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kontrast til Jannickes jernvilje og utøvende kraft opplever informantene det begrensede 

spillerommet til karakteren Vera Våge (Ellen Dorrit Petersen) i Iskyss.  

Vera Våge etableres som en klassisk film-noir kvinne. Hun er stilisert med tydelig sminke, 

klassiske drakter og hårfrisyrer som gir henne et profesjonelt og pålitelig uttrykk. Både visuelt 

og språkmessig oppfatter informantene henne som sterkere enn sin russiske kjæreste og 

motpart. Dette er tilsynelatende Vera sin historie og som Aina bærer hun filmen visuelt, i 

tillegg til at hun gjennom voiceover også forteller historien vi hører. En vesentlig forskjell er 

imidlertid at hun mangler bevegelsesmulighet forårsaket av den kontrollerte iscenesettingen, 

noe som blir spesielt tydelig for informantene med manipulasjonen og redigeringen av Veras 

stemme. Det at hun mangler en egen stemme ble oppfattet og kommentert som en av filmens 

klareste fortellermessige virkemidler. Vi ser munnen beveger seg, men ordene stemmer ikke 

overens med voiceoveren, noe som blir kommentert av en av informantene: ” ...det var litt 

annerledes det at hun aldri prata, altså at hun pratet inne i hodet, når hun pratet med noen. Det 

var veldig sjeldent hun åpnet munnen når hun pratet. ...det var litt vanskelig å følge, hva var 

nå, hva var før, men jeg skjønte jo at det var en kjærlighetshistorie”. Det hun ønsker å fortelle 

oss, hennes historie, er tekstuelt og kontekstuelt forstummet gjennom et overordnet filmatisk 

fortellergrep. Det blir ikke Vera Våge alias Gunvor Galtung Haaviks historie, og det er 

nettopp dette som informantene uttrykker som en stor skuffelse. De ønsket og hadde forventet 

å høre Haaviks historie for å forstå hennes tanker og dermed hennes landsforræderi bedre. 

Informantene opplevde dette også som en frarøving av en sterk, intelligent og karrierebevisst 

kvinnes plass i den norske historien. Det betyr at mens den tidligere antatte konservative 

skrekkfilmsjangeren åpner opp bevegelsesmuligheten for sin hovedrolle og med det styrker 

kvinnerollen, opplever informantene at Iskyss låser sin kvinnelige hovedrolle. Det innebærer 

en så begrenset kontekst for karakteren Vera Våge og hennes handlingsmønster, at det 

oppleves umulig for informantene å identifisere seg med henne: 

 
Karla: I den forrige filmen [deUSYNLIGE] ble det veldig sånn at den indre handlingen ble veldig intens 
og involverende. Men her var det jo helt motsatt – det ble mer og mer fjernt. Altså vi fikk mer og mer 
distanse egentlig... til hun som var hovedrollen. Det var jo lettere å forstå henne i begynnelsen enn etter 
hvert.  
 

Våge og hennes kjærlighet blir presentert på en måte som skaper større avstand gjennom en 

endimensjonal kjærlighet. Hun blir beskrevet som ”overflatisk, grunn, med dårlig 

impulskontroll, mangel på integritet, dum, irrasjonell, hensynsløs” og som ”sånn sett gir et 

dårlig inntrykk av henne som kvinne da hun går rett inn i en tradisjonell kvinnerolle”. Denne 

beskrivelsen stemmer ikke overens med informasjon informantene har om den historiske 
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personen Gunvor Galtung Haavik i forkant av filmen. Det stemmer heller ikke med hva de 

resonnerer seg fram til i diskusjonen i etterkant. Informantene hadde en vilje, på linje med det 

Garrett (2007) omtaler som en kritisk feministisk tankegang, til å hente fram det beste i 

Gunvor Galtung Haavik og re-caste henne som en rasjonell kvinne. Historisk og stilistisk 

representerer karakteren Vera Våga personen Gunvor Galtung Haavik som kan beskrives som 

Norges svar på Mata Hari, selve inkarnasjonen av begrepet femme fatal: 
 

The femme fatale is the figure of a certain discursive unease, a potential epistemological trauma. For 
her most striking characteristic, perhaps, is the fact that she never really is what she seems to be. She 
harbors a threat which is not entirely legible, predictable, or manageable... The femme fatal is an 
articulation of fears surrounding the loss of stability and centrality of the self, the ”I”, the ego (Doane, 
1991, s. 1-2). 

 
Doane understreker at det vil være feil å se på en femme fatal som en moderne heltinne, fordi 

hun representerer mannens frykt for det feminine, som fører til at hun alltid blir straffet eller 

drept. Og Vera Våge blir straffet. Men uavhengig av det, kan kjernen i begrepet allikevel 

brukes som et utgangspunkt for den videre diskusjonen av kvinnene på lerretet: Ustabilitet. 

En ustabilitet som vi finner i samtlige kvinnelige protagonister .  

 

5.2 Ustabiliteten i kvinneroller, kjønn og sjanger 
 
Ustabil som det motsatte av stabil, frembringer negative assosiasjoner og diskurser i forhold 

til personkarakteristikker. Synonymer som upålitelig, utrygg, overraskende, uleselig, 

uforutsigbar er nærliggende, og alle er i opposisjon til etablerte, normative og verdsatte 

personlige egenskaper. Vera Våge (Ellen Dorrit Petersen) har skjønnheten og kunnskapen 

som hun bevisst bruker til et livslangt dobbeltspill hvor hun setter nasjonen Norge og alle 

rundt seg i stor fare. Hun begrunner og krever en forståelse for kjærlighetens makt og pris, og 

med det bytter det irrasjonelle og emosjonelle plass med det rasjonelle og stabile. Vera Våge 

inntar da en rolle som informantene ikke kan eller vil identifisere seg med:  

 
Astrid: Skuffende rollemodell 
Åsne: Veldig dårlig rollemodell 
Karla: Så kvinner: Man kan ikke stole på kvinner, kvinner kan ikke ha høyere posisjoner, for kvinner 
lar seg styre av følelser – veldig sånn – klisjé... 

 
Ustabilitet er kanskje den mest allmenne beskrivelsen innlagte ved en mentalinstitusjon har. 

Aina (Ingrid Bolsø Berdal, De gales hus) er ustabil og strever gjennom hele filmen med å 

oppnå en viss mental stabilitet, en stabilitet som det er uvisst om det er mulig å oppnå, i 

filmen som i det virkelige liv. Filmen avslutter med Ainas voiceover som på en 
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selvreflekterende måte forteller at hun har gode og dårlige dager, hun vet at vi gjerne vil høre 

hennw si at det går bra, men det vet hun ikke om det gjør. Med refleksjon trekker hun 

virkeligheten inn i filmen. For i filmens verden kan alt få en lykkelig slutt, men sånn er ikke 

den virkelige verden. Det vet Aina og det vet og uttrykker informantene. Denne 

uforutsigbarheten og ustabiliteten i kvinnerollene identifiserer informantene seg med. Aina, 

Jannicke (Ingrid Bolsø Berdal, De gales hus, Fritt Vilt 2) og Agnes (Trine Dyrholm, 

deUSYNLIGE) uttrykker det ustabile med og gjennom kroppen. De bruker kroppen til å utøve 

makt på egne premisser, som utøvende subjekter med en klar relasjon mellom det fysiske og 

psykiske. Den akkumulerte styrken kommer til uttrykk gjennom en handlekraft. Jannicke 

forfølger mannen som har drept kjæresten, venner og bekjente, Vera forfølger sin russiske 

kjæreste som allerede har en familie, Agnes forfølger sitt barns morder og den kvinnelige 

presten Anna som er alenemor forfølger sin tro. Alle representerer de en trussel mot det 

etablerte samfunnets diskurser, verdier og normer i kraft av sin ustabilitet. Kvinnene er ikke 

lenger redde, men drevet av en indre kraft og styrke. Og det er nettopp denne ustabiliteten 

som oppfattes av informantene som virkelighetsnært og dermed tilfører karakterene og rollene 

de spiller troverdighet. Samtidig som alle disse utradisjonelle kvinnerollene er viktige, krever 

både filmene som tekst og måten informantene forholdt seg til de kvinnelige karakterene at 

identifikasjons- og kjønndiskusjonen strekkes utover den tradisjonelle maskuline og feminine 

opposisjonen. For det første fordi flere av informantene på direkte spørsmål svarer at de ikke 

er opptatt av om hovedrolleinnehaverne er menn eller kvinner. For det andre fordi enkelte 

mener at kjønn ikke nødvendigvis har noe å gjøre med hvor sterkt de identifiserer seg med 

karakterene og dermed engasjerer seg i filmen. Og til slutt fordi forventninger informantene 

har som er knyttet til film og kjønn kommer til uttrykk gjennom sjanger og ikke hovedroller. 

Når også sjangere er hybridiserte og dermed ustabile, er det nødvendig å se nærmere på 

funksjonaliteten og nytteverdien av både begrepene kjønn og sjanger.   

 

Informantenes diskusjoner etter å ha opplevd deUSYNLIGE på kino, er en mulig nøkkel til en 

tilnærming som ikke vektlegger kjønn og sjanger. Bærekraften i filmen er en delt 

identifikasjonsmulighet mellom den mannlige (Jan Thomas/mann/overgriper) og den 

kvinnelige (Agnes/kvinne/offer) hovedrollen. Ut ifra en dikotomiske virkelighet som illustrert 

over, konkurrerer tilsynelatende ikke Jan Thomas og Agnes om vår sympati og empati. Den 

diegetiske virkeligheten ser på papiret sort og hvitt ut, det onde mot det gode. Men som en av 

informantene uttrykte det: ”...det var veldig fascinerende når jeg satt og tenkte at ´hjelpe meg, 

nå har jeg nesten mer sympati for han enn for henne´, og det sier ganske mye” og litt lenger ut 
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i samtalen kommenterte en annen: ”Den er litt sånn åpen. Men jeg synes den er et veldig godt 

eksempel på en film som verken er gutte- eller jentefilm”, noe som alle var enig i. 

”Kjønnsnøytral” er et ord som blir brukt senere i diskusjonen og et eksempel ble trukket frem 

med en mannlig samboer som var like begeistret for filmen. Det er mange årsak- og 

virkningsforhold som gjemmer seg tekstuelt og kulturelt i disse uttalelsene. I forlengelsen av 

kjønnsdebatten ligger en utvidet forståelse av begrepet kjønn i ”the performativity of gender” 

som Butler argumenterer for i Gender Trouble (2006):  

 
In the first instance, then, the performativity of gender revolves around this metalepsis, the way in 
which the anticipation of a gendered essence produces that which it posits as outside itself. Secondly, 
performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which achieves its effects through its 
naturalization in the context of a body, understood, in part, as a culturally sustained temporal duration 
(Butler, 2006, s. xv). 

 
Det å innta og identifisere seg med roller og karakterer avhengig av kjønn blir da forårsaket 

av en forventning til at det er forskjell mellom kjønnene, en forskjell som gjennom repetisjon 

blir ”naturliggjort” og kulturelt opprettholdt.  

 

5.3 deUSYNLIGE grensene: Den komplekse virkeligheten 
 
deUSYNLIGEs tosidighet oppleves gjennom fortellerstrukturen, hvor vi får tilgang til 

spesifikke handlinger i samme tid og rom fra to synsvinkler og perspektiver. Vi møter først 

Jan Thomas (Pål Sverre Valheim Hagen), og får korte tilbakeblikk fra hans ugjerning som vi 

ikke vet så mye om annet enn at han og en kamerat tok med seg et barn fra en kafé. Vi ser 

ham de siste dagene i fengselet og livet med ny jobb som organist i en kirke og hans gryende 

forhold til presten Anna (Ellen Dorrit Petersen) og hennes sønn Jens (Fredrik Grøndahl). Det 

håndholdte kameraet, de abrupte klippene og bruken av dagslys som både formørker og tidvis 

blender og brenner ut bildet, gir fiksjonen et dokumentarisk preg og en nærhet til en 

sosiokulturell virkelighet. Kameraets urolighet og plassering bak hjørner og inne i biler som 

en forfølger, forplanter seg som en urolighet hos informantene og er et filmatisk grep som er 

lånt fra skrekksjangeren. Som i Fritt Vilt 2 forventer de å se en person i neste bildet som ikke 

dukker opp, en forfølger, en trussel mot Jan Thomas, som de nå har blitt kjent med og bryr 

seg om, men allikevel er usikker på. Hans innesluttede sårbarhet kan skjule et eksplosivt 

temperament, og likeledes kan det være han selv som utgjør trusselen. 

 

Overgangen gjennom vann som det symbolske bindeleddet mellom Jan Thomas og Agnes 

(Trine Dyrholm) er også et skifte i synsvinkel, hvor vi følger Agnes hjemme, på jobben som 
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lærer og på en ekskursjon til kirken med sine elever. Informantene kjenner igjen St. Paulus 

kirken som den samme kirken som Jan Thomas jobber i. Etter hvert skjønner de at de har sett 

denne sekvensen før fra et annet ståsted. En skjønner det da en gutt drikker av døpefontens 

mugge, et par andre da menighetsforvalteren (Terje Strømdahl) sier en replikk de har hørt før 

og Jan Thomas søler med kaffekoppen når navnet hans ropes ut. Alle har skjønt skiftet i 

synsvinkel i løpet av nøkkelscenen, hvor Jan Thomas spiller den lett gjenkjennelig musikken 

til Bridge over Troubled Water (Simon, 197029) på kirkeorgelet for andre gang. Første gang 

med fokus på hans innlevelse i musikken, som samtidig er med på å gi informantene en 

subjektiv tilgang til den ellers så uttrykksløse, dempede og forknytte Jan Thomas. Den andre 

gangen med et kamera sirklende rundt Agnes (Trine Dyrholm) i ekstreme nærbilder med 

forskjellige utsnitt av ansikt og nakke. Hun oppleves gjennom hver muskel i ansiktet fra 

vibrerende nesebor til øynene som fylles med tårer i vantro, og senere gjennom handling og 

ord.   

 
Skiftet i synsvinkel og dramaturgien i handlingen fører til at informantene først binder seg til 

Jan Thomas, før de møter og får muligheten til å binde seg til Agnes. Informantene uttrykker, 

som tidligere nevnt, en viss overraskelse over hvordan det er mulig å identifisere seg med en 

barnemorder. Mye tyder på at det lar seg gjøre fordi mordet på Isak blir en utydelig og 

fragmentert hendelse, framstilt av Jan Thomas som en ulykke fram til filmens sluttminutter. 

Bindingen til Jan Thomas gjennom alle Smiths (1995) nivåer, gjenkjennelse, tilpasning og 

lojalitet i sympatistrukturen er så sterk da informantene blir introdusert til Agnes at den 

fortsatt er til stede gjennom hele filmen. Men identifikasjonsmuligheten utvides ytterligere. Så 

ekstreme blir nærbildene at de transformeres nærmest til det abstrakte, som informantene 

påpeker blir vanskelig å ane konturene av: ”... jeg skjønte ikke, noen ganger fikk vi ansiktet så 

nærme at vi ikke så ansiktet”. Det kan nesten se ut som en feil i bildet, som når man legger en 

finger over kameralinsen. Dette ble avfeid av en annen av informantene for å være ”kunst”. 

Bildets ytterkant ble gjentatte ganger uklart og kornete, og kan sammenlignes med en 

synsvinkel som er så personlig at bare en selv kan ha den, for eksempel når en ser sitt eget hår 

eller nese i øyenkroken. Bildene på lerretet blir da en realistisk illustrasjon på den mest 

subjektive synsvinkelen et menneske kan ha, som er enestående, unik og utydelig. 

Utydeligheten i kanten av bildet tar også forfølgerens synsvinkel, som sammen med deler av 

lydbildet og bruken av dette er hentet fra skrekkfilmsjangeren. Nærheten til karakteren økes 

gjennom lyden av pust. Dette er likeledes en type pustelyd som en kan kjenne igjen på sin 
                                                
29 Bridge over Troubled Water er skrevet av Paul Simon i 1970, men fremført av duoen Simon & Garfunkle. 
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egen pust når en løper eller har høy puls. En diegetisk lyd som ikke kan høres fra en distanse, 

men som bare karakteren selv kan høre og som sammen med det kornete, utydelige bildet 

innebærer at den ”fysiske” nærheten mellom karakter og tilskuer ikke kan blir større. Det kan 

dermed oppstå en usedvanlig sterk binding mellom den individuelle informanten og 

karakteren ved at grensen og intimsonen til karakteren brytes: ”Du var så tett på at du omtrent 

gikk inn i hjernen på dem”, som en av informantene uttrykte seg. Informantene posisjoneres 

som om de er disse karakterene. De føler og nærmest overtar deres komplekse etiske 

dilemmaer, uavhengig av kjønn. Imidlertid blir en annen sosial gruppe trukket frem av 

informantene som avgjørende og mer relevant enn kjønn i forhold til identifikasjon, nemlig de 

med og uten barn:  
 

Karla: Filmen rammer nok dere som er foreldre litt hardere – jeg gråt ikke! 
Lisa/Tale/Åsne: Ja den gjorde nok det 
Åsne: Jeg gråt masse [latter] 
Lisa: Jeg var sånn at hvis det tipper over nå, så klare jeg ikke å stoppe. 
 

Denne sosiodemografiske distinksjonen uavhengig av kjønn, men avhengig av barn, er også 

benyttet blant annet i den tidligere nevnte kvalitative undersøkelse av danske filmtilskuere fra 

2001 (Alsted Research). Her er også kategoriene satt uavhengig av kjønn, men med vekt på 

familiesituasjon. Det indikeres en bevegelse til måter å identifisere seg på utover 

kjønnskategorien mann og kvinne. En endring av fokus fra kjønn til individ har alt å gjøre 

med hvilken del av verden, hvilken kultur, hvilket samfunn og hvilke forhold informantene 

som kvinner lever i. Hvordan dette norske samfunnet representeres på film, skal vi undersøke 

nærmere i neste kapittel.  
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6. En norsk realitet? Tematikk i tid og rom  
 
Handlingen i filmene, hvor de fant sted og i hvilken tidsepoke, var sentrale diskusjonsemner i 

fokusgruppene. Referanser til hverdagens Norge og Oslo observeres og fremheves av 

informantene som spesielt viktige i forhold til nivået av deres engasjement30. Filmene 

representerer den norske virkelighet på forskjellig måter. Til tross for dette forventer, og 

forholder, informantene seg til representasjonene som om intensjonen alltid var en form for 

realisme, noe som belyses nærmere i dette kapittelet og i kapittel 7. I tillegg indikerer 

overskriften at fokuset i oppgaven overføres fra filmenes kommunikasjon gjennom personer i 

form av skuespillere, karakterer og roller til andre former for kommunikasjon. Gjelsvik 

(2007) argumenterer for at Smiths (1995) sympatistruktur mellom karakterer og tilskuere er 

særlig nyttig hvis den anvendes sammen med andre filmatiske virkemidler som synsvinkel (se 

5.2-5.3), redigering, kostyme og musikk (se 3.1), som også bringer fram emosjonell respons 

hos tilskueren. Filmenes iscenesetting utover karakterer har en avgjørende betydning for 

informantenes filmopplevelser og er derfor også sentral i forståelsen av hvordan filmene 

kommuniserer med informantene.  

 

Vaage (2008) påpeker at den tradisjonelle oppfatningen av emosjonelt engasjement i 

fiksjonsfilm er gjennom karakterer, som diskutert tidligere (se 3.1 og 5.3). Hun belyser i sin 

doktoravhandling om ikke-empatisk emosjonelt engasjement i film hvilke faktorer som 

påvirker filmtilskuerens engasjement utover sympati (føle for) og empati (føle med) 

strukturer, som er benyttet så langt i denne undersøkelsen gjennom Smiths (1995) 

sympatinivåer. Et nyttig skille i diskusjoner om emosjonelle responser utover 

karaktertilknytning er mellom følelser knyttet til fiksjon (fictional emotions) og følelser 

knyttet til film som et kunstprodukt (artefacts emotions) (Tan,1996). Mens følelser knyttet til 

fiksjonen i hovedvekt er empatiske eller sympatiske og preget av en tilstedeværelse i filmens 

diegetiske verden, er følelser knyttet til filmen som et objekt ikke-empatiske og inkluderer 

ekstrafilmatisk viten om produksjonen, skuespillerne, regissør  eller filmatisk håndverk og 

teknikk som spesialeffekter og redigering. Det betyr altså faktorer som tidligere (se 3.3) har 

                                                
30 En analyse av kinobesøket på norske filmer i perioden 2003-2006 utført av Pricewaterhousecoopers for Norsk 
filminstitutt og Film&Kino viser at filmer med regional og lokal tilknytning har større publikumstilslutning på 
disse stedene enn ellers i landet. Administrerende direktør i Film&Kino, Lene Løken, hevder at det ”bekrefter 
det vi lenge har visst, at lokal tilknytning er viktig for publikum. Vi ønsker å se det vi gjenkjenner og har nærhet 
til, også i film. Dette er en trend som vi ser blir fulgt opp blant annet i Filmmeldingen, som styrker de regionale 
filmmiljøene” (Langballe, 2009) 
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blitt diskutert som tekstuelle motivatorer (Jenkins,  2000) og transtekstuell kunnskap 

(Genette, 1997a). For å komplisere bildet ytterligere, kan følelser tilknyttet fiksjonen også 

være ikke-empatiske, som filmopplevelsen i seg selv. En av informantene klarte for eksempel 

å nyte Iskyss som en estetisk opplevelse, mens en annen uttrykte at det å se skrekkfilmer ga en 

følelse av å utfordre egne grenser. Det er de ikke-empatiske elementene det fokuseres på 

videre i dette kapittelet.  

 

6.1 Hva og hvor: Fra Oslo til Moskva via Otta  
 
Den tematiske spennvidden og mangfoldet i de fem filmene overrasket informantene på en 

positiv måte. For informantene fokuserte Den siste revejakta, De gales hus og deUSYNLIGE 

på det offentlige Norges politiske løsninger av ruspolitikk og mental helse, straff og soning. 

Det ble stilt viktige spørsmål med hensyn til livssyn, etikk og kjærlighet i deUSYNLIGE og 

Iskyss, mens Fritt Vilt 2 representerte den rene underholdningsfilmen med sin uttalte ambisjon 

om å skremme sine tilskuere. Mangfoldet og åpenheten i tematikk utspiller seg innefor 

begrensede og entydige geografiske lokasjoner. Cresswell og Dixon (2002) fremhever 

mobilitet som kanskje den viktigste filmatiske representasjonen fra et samfunnsgeografisk 

perspektiv:  

 
Indeed, film is often defined by this very fact: film is a visual representation of a mobile world... 
Mobility, like space and like identity, has no essential meaning or essence outside of the discursive 
fields into which it is inserted. Mobility can therefore be thought of as produced in a social and cultural 
context; produced mobilities are then articulated in particular ways to reproduce and/or challenge social 
relations. Far from being considered a fact of real life, in film or anywhere else, mobility can be thought 
of as an element in the play of power and meaning within social and cultural networks of signification 
(Cresswell og Dixon, 2002, s. 4). 
 

Oslo som hovedstad og by er involvert i samtlige filmer med unntak av Fritt Vilt 2, som 

utspilte seg på Otta og den norske fjellheimen. Norges grenser blir kun krysset visuelt i Iskyss 

hvor ferden går til Russland og Moskva. Vi skal se nærmere på forholdet mellom bygd og by, 

nasjonale og internasjonale grenser, hvordan det blir brukt i filmtekstene og hva det 

kommuniserer til informantene.  

 

Hovedstaden knytter hele nasjonen sammen. I både Den siste revejakta og deUSYNLIGE er 

Oslo en viktig del av iscenesettingen. Mens De gales hus bruker et avgrenset geografiske 

område, som kunne ha vært hvor som helst med et hus, en park og en motorvei, til å forsterke 

den introverte og selvsentrerte tilstanden til hovedpersonen, benytter den Den siste revejakta 
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hovedstadens gjenkjennelsesverdi. Den samlende funksjonen forsterkes gjennom 

etableringsbilder av steder og bygninger som er allment kjente uavhengig av hvor i landet 

tilskuerne bor. Landes monarki har en nasjonal samlende funksjon og er representert med 

slottet og slottsparken, på linje med historisk viktige bygninger som Norsk rikskringkasting 

og Universitetet i Oslo. Stedene fungerer som kulisser, uten en videre betydning for 

handlingen. For informantene, som alle er bosatt i Oslo og er lommekjent, er det en ekstra 

glede å observere hvor hovedpersonene er i de mer spesifikke områdene som Majorstua, 

Grünerløkka, Torshov, Sinsen og Maridalen31. Gleden og latteren blant informantene er 

spesielt stor når Robert (Nicolai Cleve Broch, Den siste revejakta) forteller at han skal bruke 

pengene sine til å kjøpe seg et rekkehus på Bøler. Både fordi det i dag virker komisk for 

informantene at det som oppfattes som trivielt i dag var det høyeste ønsket for 30 år siden, og 

fordi en av informantene selv bor i et rekkehus på Bøler:  

 
Lene: Jeg tror både du og jeg begynte å fnise når de snakket om Bøler  
Alle: [Veldig ivrige og oppglødd]: Ja, det har noe med hvordan filmen treffer, at man kjenner igjen 
steder. 
Astrid: Ja, det var nok bare morsomt for oss 
Tale: Mamma og pappa flytta til Bøler på 70-tallet... [alle ler, mye skrål, vanskelig å skille hvem som 
sier hva], men jeg synes jo det var morsomt at de klarte å kjøre båt fra Danmark til Maridalsvannet [alle 
ler], ... opp Akerselva [alle ler] det var liksom... hvis man har litt geografisk retningssans, blir det litt 
feil liksom...  
Astrid: [ironisk] Pytt, pytt 
Tale: De burte ha klart å finne en liten strand ved Oslofjorden 
Lene: Ja ikke sant, så på en måte kan det jo ikke ha vært så viktig at det skulle være så troverdig 
Tale: Ja, autentisk... Nei de kunne prøvd hvis de hadde villet 

 
Forflytningsmønsteret i filmen blir, som informanten påpeker, verken logisk, rasjonelt eller 

autentisk og oppfattes dermed ikke realistisk. For en tilskuer, norsk, nordisk eller 

internasjonal, som aldri hadde vært i Oslo hadde ikke den geografiske mobiliteten forstyrret 

en realistisk forståelse av narrativen. Men mangelen på det autentiske gjør filmens diegetiske 

verden mindre troverdig for informantene og forskyver fokuset vekk fra handlingen. På 

samme måte som da de var på kjendisspotting er de på stedsspotting, som gir dem en ikke-

empatisk og ikke-sympatisk glede av gjenkjennelse, men samtidig en opplevelse av 

fragmentering og useriøsitet. Intensjonen til filmskaperne blir oppfattet som mer kommersiell 

(stedene skal se estetisk bra ut og kjennes igjen av flest mulig mennesker) og mindre 

                                                
31 I den tidligere refererte rapporten fra Pricewaterhousecoopers (2006) fremheves det at mange av filmene i 
perioden 2003 til 2006 har lagt handlingen til Oslo, men at det i første rekke er tematikk, sjanger og målgruppe 
som avgjør hvorvidt filmene finner et større publikum. Det antas at dette kan skyldes at tilskuere i Oslo er ”vant 
til gjenkjennelse i filmer” (s. 94). I forhold til informantene var det et skille mellom den oppfattede realismen i 
representasjonen. Gjenkjennelsen i kulissen var mer negativ og forstyrrende for opplevelsen, mens den mer 
dokumentariske ga stor glede og ble uttrykket som en av primærgrunnene til å velge å se en norsk film (ref. 
spørreskjemaene). 
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realistisk. Filmen signaliserer både en stilistisk realisme gjennom bruken av faktiske steder i 

Oslo, og fiksjon gjennom ”å pynte på” stedene samt hoppe i tid og rom på en slik måte at den 

diegetiske virkeligheten også kan bli berørt, avhengig av tilskuernes egne kunnskapsbase, 

historie og geografiske bakgrunn. I deUSYNLIGE er den lokale stedstilknytningen en integrert 

del av filmens dokumentariske uttrykk og avgrenset til en spesifikk del av byen langs 

Akerselva og øvre og nedre Grünerløkka. Avstandene er reelle; Jan Thomas (Valheim Hagen) 

tar taxi fra Ila fengsel i Bærum til Oslo, som er en for lang avstand til å gå eller sykle. Agnes 

(Trine Dyrholm) tar bilen til Sinsen skole og avslutningen til sin eldste datter, mens Jan 

Thomas og Anna (Ellen Dorrit Petersen) bor like ved hverandre og kan derfor sykle til 

hverandre, til jobben i St. Paulus kirken og til barnehagen. Alle disse stedene er kjente for 

informantene. I et hvilket som helst originalt kart over Oslo, vil karakterenes forflyttninger 

kunne tegnes opp, og informantene kan dermed følge karakterenes bevegelser som ”virkelige” 

mennesker i en ”virkelig” by: 

 
Tale: Hawaii, Oslo [Poppe, 2004] har den løpescenen gjennom Oslos gater og her var det sykling. 
Åsne: Det var skikkelig av nærmiljøet vårt da Tale, der hvor vi bodde og dere bodde og Karla bor. Det 
var kjente strøk 
Lene: Christies gate, var det ikke det? Der hvor han [Jan Thomas/ Valheim Hagen] bodde også 
Åsne: Ja 
Karla: Også var det den Kokosbollekafen 
Åsne: Også ved den bommen der og sånn, der har jeg gått noen ganger 
Lisa: Og St. Paulus kirken, jeg har vært i både bryllup og begravelser der. Innen 9 måneder 
Lene: Hadde det noe å si at det var i Oslo, eller kunne filmen vært hvor som helst? 
Åsne: Nei, denne her hadde vært like bra uansett 
Tale: Ja, men jeg synes det er ekstra identifikasjon da, du kjenner igjen alt, Sinsen skole og ... 
Lisa: Tenkte det var Paulus kirken og 
Tale: Det er litt morsomt bare.. 
Åsne: Det er det, men filmen hadde vært like bra om det hadde vært i Trondheim eller Tromsø eller 
Paris  

 
Den lokale geografiske avgrensingen blir som informantene påpeker så spesifikk at den får et 

allment preg, en følelse av at det kan være hvor som helst og når som helst, samtidig som 

gjenkjennelsen betyr noe uten at det forstyrrer handlingen. Når informantene knytter stedene 

til sterke opplevelser som ekteskap, død og den første egeneide leiligheten, blir filmens 

stilistiske realisme en del av deres liv. Den stilistiske realismen overskygger aldri realismen i 

narrativ eller psykologisk gjenkjennelse.  

 

Et viktig kjennetegn med Oslo som hovedstad er kombinasjonen av asfalt og natur. Mens 

internasjonale storbyer ofte har grønne parker, går markagrensa i byen og ikke utenfor. 

Hovedpersonene i Den siste revejakta benytter denne grensen mellom natur og by til å 

gjemme seg bort fra sosiale og etiske lover og regler. Vekselsvirkningen  er reell, samtidig 
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inkonsekvent i forhold til hvilke framkomstmidler som blir benyttet, hvor de kommer til og 

hvor de kommer fra. Maridalen og Sørkedalen er de to lokasjonene i Oslo som er mest kjent 

for å benyttes til opptak av steder som ikke skal være stedsbundet. Skogens uoversiktlige 

tetthet og fjellheimens åpne landskap har nettopp dette fraværet av navigeringsmuligheter, 

som kan være en av årsakene til at også de siste års tilskudd innen skrekkfilmsjangeren i 

Norge foregår i skogen (Villmark, 2003; Rovdyr, 2008; Skjult, 2009) eller i fjellet (Fritt Vilt, 

2006; Fritt Vilt 2, 2008; Død Snø, 2009). Samtidig oppfatter informantene skog og fjell som 

en viktig og stor del av Norge, av det å være norsk og dermed nær deres virkelighet32. Aaron 

(2007) påpeker at selvrefleksivitet blir et stadig viktigere virkemiddel i skrekkfilmsjangeren:  

 
In reminding the spectator that she is watching a film, she is made aware of herself as spectator. This 
awareness can allay fear, for in exposing its own artificiality, the risk-laden experience is made safe: 
unreal and distant. Alternatively, self-reflexivity can seem to accentuate the horror by bringing it closer 
to home, by drawing the spectator in (Aaron, 2007, s. 95).  

 

Målet er å skape en frykt gjennom nærhet, identifikasjon og involvering. Alle informantene er 

oppvokst med hytteturer på fjellet og gåturer i skogen. Alle har kjent på frykten ved å gå alene 

i mørket til en utedo på fjellet eller i skogen. I Fritt Vilt 2 virker den selvreflekterende 

funksjonen på to ulike måter: Den sosiale og den tekstuelle. Informantene blir hele tiden 

minnet om at de ser en film av de andre i gruppen og i salen. Noen sitter og gjemmer seg 

under jakker, andre hopper til, sitter urolig i stolene og hyler, noe som gjør informantene 

svært bevisste på seg selv som tilskuere og som gjør at flere av informantene konkluderer 

med at det ”...egentlig er utrolig komisk med skrekkfilm”. Denne bevisstheten svekker 

frykten, fordi, som også Aaron (2007) argumenterer, filmens fiksjon eller uvirkelighet 

eksponeres så tydelig at kroppens reaksjon og høye puls framstår som mer komisk enn 

skremmende. Samtidig trekkes informantene tekstuelt inn i filmen gjennom identifikasjon og 

nærhet til det skrekkeliges omgivelser:  

 
Tale: Jeg synes det var ekstra skummelt fordi det var fjellheimen som vi kan identifisere oss med og... 
hyttelivet og...  
Lisa: Det er grunn til å være redd på fjellet 
Erle: Otta liksom 
Tale: Og et gammalt slitent sykehus 
Lisa: Forblåst liksom 
Erle: Ja, det blir utrolig skummelt – også inne i sånne korridorer og sånn på sykehus. Det minna meg litt 
om den derre Nattevakten.  
Lisa/Tale/Åsne: Ja 

                                                
32 Dette kommer også fram via svarene på spørsmål nr 9, spørreskjema 1, vedlegg 3. Regissør Roar Uthaug 
forteller i Rushprint (2006) hvordan manuset til Fritt Vilt (2006) bevisst ble utviklet til å inkludere”gjengen på 
tur”-følelsen som mange kan leve seg inn i. Han var på jakt etter ”en norsk estetikk som kunne passe som ramme 
for et amerikansk innhold” (s. 20). 
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De danske filmene Nattevakten (1994), Breaking the Waves (1996) og Festen (1998) blir 

trukket inn som spesifikke eksempler på filmer som de norske filmene kan sammenlignes 

med på en positiv måte. Forbindelsen mellom dansk og norsk film diskuteres nærmere i 

kapittel 7, men her fører det oss direkte og indirekte over egne nasjonale grenser.  

 

I Den siste revejakta kommer det nasjonale gjennomgående til uttrykk ved at karakterene 

snakker nedsettende, ironisk eller humoristisk om land, byer eller produkter som ikke er 

norske. Informantene smiler, humrer og ler da Robert snakker om danskebåten Holger 

Danske som Holder Kanskje, en kjent vits fra midten av 70-tallet. Carl snakker om at han 

aldri har likt verken dansker eller amerikanere. Ikke liker han personen med kallenavnet 

Svarten heller, som ikke er svart, men en skruppelløs narkotikalanger. Mennesker fra Nepal 

og Jamaica er bra mennesker, fordi ”de” i betydning alle mennesker med en av de nevnte 

nasjonalitetene, har en liberal holdning til hasj og marihuana. Når en mann setter seg inn i 

baksetet i bilen til Carl for å kjøpe hasj og visuelt midtstilles mellom Carl og Robert, blir de 

sterke fargene på rastafariluen, den mørke hudfargen og den kulturelle bakgrunnen dette 

peker på en så sterk kontrast at forskjellen mellom dem allikevel blir åpenbar. 

Representasjonen mellom oss (nordmenn) og dem (alle andre) fungerer også på et regionalt 

plan, hvor ”oss” er vi som bor i Oslo og omegn og ”dem” er resten av Norge. Carl er livredd 

for Trønder-Ole og liker ikke trøndere heller, hvorfor får vi aldri vite.  En lignende distinksjon 

er også satt opp mellom by (der hvor heroin flyter og kapitalismen rår) og bygd (hasj, frihet 

og glede), hvor det først utopiske, så reelle kollektivet etableres. Et poeng er allikevel at 

hovedkarakterne og kollektivet fortsatt er knyttet til Oslo i teksten: ”3 km utenfor Oslo”. 

Humoren i filmen, som sjangermessig har elementer fra komedie, spenning og drama, spiller 

altså på stereotypiske assosiasjoner til steder og nasjonaliteter. Informantene nevner ikke noe 

om dette, annet enn at filmen var tidvis morsom. Men ved å observere under filmen var det 

tydelig at det var gjenkjennelsen av dialogen og vitsene, det stereotypiske og allmenne, 

sammen med det politisk ukorrekte og nostalgiske, informantene og mange andre i salen lo 

av. Fordi filmen er satt tilbake i tid, ble det politisk ukorrekte ufarliggjort og legitimt å le av, 

med en ironisk distanse. Uten denne kjennskapen eller distansen ville deler at dialogen vært 

meningssløs.  

 

Flagget er det mest markante nasjonale symbolet et land har (Firth, 1989). Det danske flagget 

markerer overgangen i deUSYNLIGE fra Jan Thomas (Pål Sverre Valheim Hagen) til Agnes 

(Trine Dyrholm), hennes liv, danske bakgrunn og i forlengelsen det nære kulturelle 
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felleskapet mellom det to nordiske nasjonene. De danske skuespillerne Trine Dyrholm, Bodil 

Jørgensen og Bjarne Henriksen fungerer som markører på det nordiske. Det gjør også svenske 

Rolf Lassgård i De gales hus og de to danskene med Mogens (Thomas Bo Larsen) i spissen, 

som kommer over havet med hasj i Den siste revejakta. Den symbolske kraften til det norske 

flagget blir først visuelt synlig når vi krysser den norske grensen i tid og rom, og befinner oss 

i Russland og den kalde krigen i Iskyss. Vera Våge (Ellen Dorrit Petersen) arbeider for den 

norske regjering. Valget av å inkludere feiringen av Norges nasjonaldag 17. mai ved den 

norske ambassaden i Moskva åpner for å fylle rommene med norske flagg og således skape en 

avstand til Våge og hennes landsforræderi, og styrke bevisstheten rundt forræderiet: ”... a flag 

may be an object of strong sentiment, its symbolism may be deeply felt, and as such it may 

serve as a symbol for the unity of a large body of people” (Firth, 1989, s. 328). I 

symbolikkens kjerne ligger gjenkjennelsen av at en ting står for eller re-presenterer noe annet 

og at forholdet mellom dem vanligvis går fra å være konkret og spesielt (flagg) til abstrakt og 

generelt (nasjonal identitet) (Firth, 1989). En visuell opplevelse av flagget på lerretet kan da i 

seg selv frembringe en nasjonal følelse, en følelse som informantene selv hevder at er der. 

Nordmenn som bosetter seg i utlandet har ofte et spesielt markeringsbehov for å stadfeste sin 

nasjonale identitet (Eriksen, 1993), noe som gjør det spesielt vanskelig å identifisere seg med 

Vera Våge og hennes svik mot sitt moderland: 

 
Åsne: ...når de var i det sovjetiske utenriksdepartementet, og de har den samtalen og han avslutter ´kun 
en bombe er nok til å slette alt fra Oslo til Kirkenes´ – altså det er en ganske dramatisk dialog de hadde 
seg i mellom, også har hun ingen tanker eller følelser rundt det – at de faktisk kan utslette hele Norge. 
Det var liksom helt greit...  

 
De norske nasjonale symbolene minner informantene på den nasjonale identiteten i en visuell 

ramme som ellers til tider er dominert av russiske symboler som flagg og steder med 

symbolverdi som Kreml. Den røde plass og ikke minst det russiske språk fyller en stor del av 

lydbildet i Iskyss sammen med musikken. Det uttrykkes en forbauselse over at Vera Våge 

snakker og tenker på russisk, men noen av informantene trekker på egne erfaringer i denne 

diskusjonen og kommer fram til at når man bor og lever sammen med folk med et annet språk 

over lenger tid begynner man nettopp å tenke og til og med drømme på det andre språket. 

Musikken ble oppfattet som lett gjenkjennelig og alltid tilstedeværende i sin ”ikke-norske” 

fremtoning. En informant oppfattet musikken som irriterende i sin forutsigbarhet og en annen 

oppfattet den som typisk østeuropeisk og en naturlig del av omgivelsen og derfor autentisk. 

Denne dobbelheten i kulturer og lojaliteten Vera Våge føler for både Norge og Russland kan 

og skal kanskje forklare hennes vanskelige situasjon. Samtidig oppfatter informantene en 
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russisk dominans i språk og lydbilde som indikerer at hennes hjerte og lojalitet ikke bare ble 

erobret av Vladimir (Aleksander Bukharov), men av Russland og russere som land og nasjon: 

 
Karla: Besettelsen 
Åsne: For det russiske... hmm 
Lisa: Det er ganske godt gjort i seg selv 
Karla: Det blir nesten som sånn som kolonistene drev på i Afrika, sånn at du skal på en måte bare 
tilfredstille din egen trang til det eksotiske  
Lisa: Hun ble litt sånn forhekset hun da av hele kulturen og ... det virka som om hun var forelska i ham 
før hun tok av bandasjen omtrent – at det var magisk..? 
Lene: At det var forutbestemt kanskje? 
Åsne: Hun sa jo det at hun hadde dratt dit frivillig for å hjelpe 

 
Ved å trekke paralleller til kolonitiden og enkeltindividers utnyttelse av andre for å 

tilfredstille sin egen eventyrlyst, blir Vera Våges intensjoner, oppriktighet og troverdighet stilt 

ytterligere på prøve av informantene og enda vanskeligere å forstå. For ordtakene ”kjærlighet 

gjør blind” og ”kjærlighet overvinner alt”, som er utgangspunktet for kjærlighetsdiskurser i 

den vestlige verden, blir da byttet ut med en handlingsmotivasjon som for informantene er 

enda vanskeligere å forsvare. Våges uforståelige historie sluker med det filmen som en 

estetisk vakker opplevelse for alle informantene med unntak av en. I lys av regissøren Knut 

Erik Jensen og hans tidligere filmer, var kanskje ikke subjektiviteten og bruddene i 

fortellingen uventet. Men ingen av informantene hadde denne ekstrafilmatiske eller 

transtekstuelle kunnskapen i forkant av filmopplevelsen.  

 

6.2 Når: Norsk samtid, historie og nostalgi 
 

Åsne: Jeg tenkte, siden jeg synes den [Iskyss] var litt langtekkelig, så tenkte jeg at kanskje kan jeg lære 
litt historie her, eller et eller annet [latter], men jeg følte liksom ikke at jeg fikk så mye ut av det heller.  
Lisa: Jeg kunne til og med ønsket meg en liten oppsummerende tekst på slutten om fakta.  
...det er på en måte en helt reell historie, og jeg synes at sånne historier fortjener det, fordi det faktisk er 
reelt. 

 
Informantene uttrykker at både Iskyss og Den siste revejakta utviser for lite respekt for den 

historiske virkeligheten de er basert på. Vi skal foreløpig se bort fra at begge filmene er basert 

på litteratur, som diskuteres nærmere i 6.3 og først belyse hvordan informantene opplever at 

filmene formidler og kommuniserer historie. Deretter diskuteres hvorfor informantene 

tilsynelatende stiller de samme kravene til realisme i forskjellige filmtekster.  

 

I Iskyss står regissøren Knut Erik Jensen sentralt som filmskaper og auteur, hvor han benytter 

en fortellemåte som faller under begrepet kunstfilm til å bryte filmens realistiske 

fiksjonsverden (Bordwell, 1979; Stephenson og Phelps, 1989). I kunstneriske filmer  



 72 

inkluderer begrepet ”realisme” et spekter av muligheter, i motsetning til den klassiske filmen 

som er basert på å beholde den realistiske illusjonen, spesielt gjennom kontinuitetredigering33. 

Realisme, sammen med det Bordwell (1979, s. 57) betegner som subjektivt uttrykk (authorial 

expressivity), motiverer handlingen og innehar med det både en ”objektiv” og en subjektiv 

troverdighet (verisimilitude). Denne dualismen arbeider mot hverandre i Iskyss og gjør det 

vanskelig for informantene å vite hva som er diegetisk virkelighet, og hva som er regissørens 

virkelighet i form av referanser, visjoner, og uttrykksform. Et tilbakevendende moment, som 

informantene uttrykker som forvirrende, er hvordan fiksjonen forholder seg til den 

sosiokulturelle virkeligheten som her er den historiske personen Gunvor Galtung Haavik og 

historiske fakta om hennes liv og skjebne. Mens kunstfilm har en lang tradisjon i å fokusere 

på psykologisk komplekse karakterer, oppfatter informantene at Vera og de andre karakterene 

ikke har en utviklet personlighet og er tatt ut av kontekst. Familie, venner, arbeidskolleger og 

hjem er enten fraværende eller oppfattes som kulisser. Karaterene er flate og posisjonert uten 

en egen historie, og en av informantene sammenlignet dem, som nevnt tidligere, med 

”papirdukker”. Realismen kommer til uttrykk gjennom virkelige lokasjoner (Moskva, Kreml, 

utenriksdepartementet i Oslo) og datidens samfunnsaktuelle problemer (historiske fakta som 

den kalde krigen) og ikke minst Vera Våga eller Gunvor Galtung Haavik som en historisk 

virkelig person og spion. Men som også påpekt tidligere (se 6.1) fremstår symbolikken i 

bildet som viktigere enn den narrative funksjonen stedene har. Det kan være en av årsakene til 

at informantene oppfatter at det historiske aspektet er skjøvet i bakgrunnen og mangler 

troverdighet.  

 
Åpningssekvensen i Den siste revejakta formidler viktig informasjon om hva og hvordan 

filmen ønsker å kommuniserer med sine tilskuere. Det første bilde er kornete og uklart med 

en person som står på en stige opp mot en låvevegg med slagordet Nei til EF. Lydbildet er 

mangfoldig med en utydelig samtale, kubjeller og latter fra noe og noen vi ikke ser, dominert 

av Bobby Wormacks Harry Hippie fra 1973: ”Everybody claims they want the best thing out 

of life”34. Wormacks musikk og tekst har den narrative funksjonen når krediteringen av 

                                                
33 Stam, Burgoyne og Flitterman-Lewis (1992, s. 188) hevder som følger: ”The notion of CLASSICAL 
CINEMA... denotes a set of formal parameters involving practices of editing, camera-work and sound. Classical 
cinema evokes the reconstitution of a fictional world characterized by internal coherence, plausible and linear 
causality, psychological realism, and the appearance of spatial and temporal continuety”  
34 Teksten og melodien dominerer åpningssekvensen og er dermed avgjørende for stemningen. Derfor blir også 
resten av teksten i spesielt første vers meningsbærende: ”Everybody claims that they want the best things outta 
life, but not everyone, not everyone wanna got through the toils and strifes. Like this particular fella, walks 
around all day long singin' this song sha na lah dah dah lah dah dah dah dah” 
 



 73 

skuespillerne på svart bakgrunn med en karakteristisk font åpenbarer seg gjennom en animert 

røyksky. Krediteringen kryssklippes med to lattermilde og hasjrøykende menn i 20-åra, som 

lener seg over et undervinklet kamera mot noe som i et stort totalbilde viser seg å være en ku. 

Dialogen dem imellom er fortsatt utydelig, og det er derfor vanskelig å oppfatte at de snakker 

med kua og prøver å få den til å røyke. Utydeligheten blir forsterket av at vi inntar det som 

viser seg å være kuas perspektiv, men som samtidig har en for lav vinkel til å stemme overens 

med perspektivet i neste bilde. Kameraet stanser i et nærbildet av de to, som etableres som 

hovedpersonene. Over et diffust bilde av en rød bil i et landlig landskap og med deler av en 

naken manns kropp får vi vite tid og sted: ”1971 – 3 mil utenfor Oslo”, som tidsmessig 

bekreftes av Flower-Power-stemningen og stilen. Det varme, gule lyset og de diffuse bildene 

kan indikerer flere ting: En drømmelignende og/eller en ruset tilstand, at vi befinner oss i 

fortiden, men også at dette er en fiksjon, ikke en virkelighet. Med et løfte om å bruke låven på 

landet som et fristed tilsvarende danskenes Christiania, forflyttes handlingen med tekst og 

klarere, men fortsatt duse og gylne bilder til 1979 og overgangen til 80-tallets jappetid. 

 

Stemningsindikatorer (mood-cues) er ifølge Greg M. Smith (1999) viktig i begynnelsen av en 

film for å forbrede tilskuerne på hva som kommer, hvilket følelsesregister det spilles på og for 

å kontekstualisere karakterene i tid og rom: ”Because it is difficult to generate brief, intense 

emotions, filmic structures attempt to create a predisposition toward experiencing emotion. 

Moods prepare us to express or experience emotion (Smith, 1999, s. 115). Åpningssekvensen 

informerer om tid og sted, samt etablerer hovedpersonene og skuespillerne Carl (Kristoffer 

Joner) og Robert (Nicolai Cleve Brock). Det er en kaotisk, overdreven og useriøs form og stil, 

med en dialog som er vanskelig å høre og hvor karakterene som snakker ofte ikke er synlige i 

bildet og derfor kan oppfattes som lite viktig. Denne sidestillelsen av  forskjellige 

”informasjonskanaler” antyder noe om det videre handlingsforløpet i filmen. Men enda 

viktigere i denne sammenhengen er at den oppfordrer tilskuerne til ikke å ta filmen på alvor. 

Denne kommunikasjonen når ikke fram til informantene, som påpeker mangel på både 

stilistisk realisme, men også mangel på sosial, kulturell og psykologisk troverdighet i forhold 

til en norsk virkelighet:   

 
Astrid: Det som ble feil for meg var en overdrevet effektbruk, som en actionfilm som har alt for mye 
effekter. De kunne ha fått frem 70-tallet på en annen måte. Jeg synes de liksom fråtsa i 70-tallseffekter 
– ja jeg synes det var for mye altså. Det var kanskje sånn det var, vi levde jo på 70-tallet vi også. Alle 
gikk jo ikke rundt i skinnvester heller... 
Tale: De som vanka i slottsparken gjorde kanskje det... 
Lisa: Jeg tror ikke det var et realistisk bilde fra slottsparken heller 
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Åsne: Jeg tror det var mye tøffere allerede da, i 79 enn det de filma, så alt var jo gjort mye snillere og 
det gjorde jo at det ble veldig urealistisk og lite spennende – snillistisk! 
Astrid: Ja, for det var et veldig sånn gyllent skjær overalt da, de kunne jo hatt mørkere farger og...  

 
Diskusjonen ovenfor inkluderer det Jameson (1984) karakteriserer som en av de mest 

markante trekkene ved postmodernismen: En svekkelse av historiske fakta gjennom 

nostalgiske representasjoner. 70-tallet blir representert som et ”lost object of desire” gjennom 

bekymringsfrie og antikapitalistiske holdninger som fri sex, fri dop og et kollektiv på landet. 

Cook (2005) legger vekt på andre elementer som refleksjon i sin beskrivelse av nostalgi på 

film som memory film:  

 
The nostalgic memory film conjures up a golden age, which is both celebrated and mourned, providing 
an opportunity to reflect upon and interrogate the present. Past and present are conflated, as 
contemporary concerns are superimposed on earlier historical periods in the process of reconstruction. 
Despite all their claims to authenticity, nostalgic fictions depend upon a slippage between current styles 
and period fashion in order to draw audiences in to the experience” (Cook, 2005, s. 11).  

 

Denne sammenhengen mellom 70-tallet og nåtiden blir påpekt av informantene: 

 
Astrid: Ja ikke sant, trengte vi den filmen på en måte, ikke det at man må ´trenge´ det, men..., nå må vi 
liksom ha en 70-tallsfilm i norsk film 
Tale: Avisene har jo boltra seg i 70-talls tema og hippie tida og hasj og sånn i det siste da, så det er 
ihvertfall noen som har hatt behov for tematiseringen. 
Lisa: Men det har jo vært i hele motebilde hele året også – flower power og... 
Astrid: Det er jo en veldig kommersiell film da, absolutt... 

 

Robert (Brock) med sitt lange hår og store skjegg, Carls (Joner) skinnvester, sammen med 

hasjtåke, hasjhandel og et soundtrack av internasjonale klassikere fra 70-tallet blir til sammen 

for mye for informantene. De påpeker hvor viktig både den diegetiske og den ekstradiegetiske 

musikken er: ”Det virker som Joner og Broch må kjøre mye, bare sånn at de kan sette på kul 

musikk”. Musikken er i mange tilfeller ikke motivert av handlingen. Snarere enn å forsterke 

det visuelle eller å tilføre den rette stemningen til tema eller karakter, dominerer musikken 

bildet og har med det delvis tatt over den narrative rolle. Sammen med klippingen skaper 

dette en illusjon av bevegelse forover i handlingen.  
 

Musikk kan være en effektiv tilgang til karakterenes subjektivitet, som til Jan Thomas 

(deUSYNLIGE) og Aina (De gales hus). Men i Den siste revejakta henvender filmmusikkens 

følelsesmessige funksjon seg isteden direkte til oss som tilskuer med verdenskjent 

populærmusikk fra blant annet David Bowie (Golden Years, Rock´n roll suicide) Pink Floyd 

(Wish you were here) og T-Rex (Children of the revolution). Innlevelsen i musikken skjer 

uavhengig av karakterene, og således konkurrerer musikken, karakterene og narrativen om 
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vår oppmerksomhet. Informantene hevder at ”tingene passer for godt sammen”, som da kan 

forstås som at det er for mange stemningsindikatorer. Det oppleves derfor av informantene 

som unødvendige forsterkninger og dermed spektakulær fråtsing. Nostalgiske 70-tallseffekter, 

her representert gjennom musikken, bærer filmen. Illustrasjonen av 70-tallet kommuniserer 

mer til informantene enn handlingen forteller. Som Smith (1999) argumenterer Gjelsvik 

(2007) for at visuelle, musikalske eller spektakulære opplevelser som er uavhengig av 

handlingsforløpet ikke nødvendigvis skaper en mer distansert tilskueropplevelse. Tilskuere 

kan engasjeres både av hva som blir fortalt (narrative) og på måten det blir fortalt (estetikk):  

 
Fordi det er vanskelig å skape kortvarige, intense følelser hos tilskueren, må filmen forberede oss 
gjennom å skape stemninger, for eksempel ved hjelp av en visuell stil eller lydsiden i filmen. Slike 
stemninger fungerer forberedende, før utløsningen gjennom et sterkere følelsesutbrudd (Gjeldsvik, 
2007, s. 24).  

 
I Den siste revejakta fungerer ikke musikken som en forberedelse til selve følelsesutbruddet 

for informantene, musikken er følelsesutbruddet.  

 
Latter og humring var som nevnt den gjennomgående reaksjonsformen blant informanter og 

andre tilskuere under Den siste revejakta, og dette skjedde ved gjenkjennelse av det som ikke 

var norsk, eller det som ble oppfattet som typisk norsk. Enkelte produkter ble oppfattet av 

informantene som typisk norske. Carl (Kristoffer Joner) og Robert (Nicolai Clever Broch) 

skyter på Vesterålens karakteristiske hvite og grønne fiskebollebokser, som er i fokus 

gjentatte ganger og så lenge at det kan argumenteres for at skytesekvensen er inkludert på 

grunn av produktet og den gjenkjennelsesverdien produktet har for norske tilskuere. På 

kjøkkenet står Freias Regia kakao, sammen med Melkesjokolade, Firkløver og 

Fellesmeieriets gamle storblomstrete melkekartong fra den gang det kun fantes en type melk. 

Fellesnevneren for alle produktene er at de som noen av Norges mest kjente merkenavn 

opptar tid og plass i bildet uten å ha en narrativ funksjon. Fordi det er ”gamle” produkter, 

hvor enkelte ikke lenger finnes i den formen de fremstår i filmen, kan det tyde på at 

produktenes meningsbærende funksjon er den nostalgiske gjenkjennelsen. Noen av 

informantene nevner produktene, og antyder at plasseringen av disse typisk norske 

produktene i filmen har mye til felles med dagens produktplassering av nye produkter i 

filmer. Men i motsetning til å være salgsutløsende, kan det argumenteres for at produktene 

fungerer som ”nasjonale rekvisitter”, som har til oppgave å skape en binding mellom norske 

tilskuere og den norske filmen, noe informantene til en viss grad opplever. Deres spesifisitet 

viser tilbake til den norske befolkning som bodde i Norge på 70-tallet og flere av 
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informantene husker disse produktene og uttrykker et nostalgisk forhold til dem. Mens de 

norske produktene er knyttet til Carl og Robert, er for eksempel det franske og internasjonale 

klesmerket Lacoste knyttet til skurken Glenn (Kåre Conradi). For mange av informantene var 

humoren knyttet til det som for dem var et tydelig og selvopplevd skille mellom Oslo øst og 

Oslo vest, frik og soss. På 70-tallet var Lacoste et eksklusivt merke forbundet med 

kapitalistiske verdier på vestkanten av Oslo. Det blir for dem innlysende at Glenn er en 

karakter som de ikke kan stole på og vesten hans med den symbolske krokodillen på brystet 

understreker dette. Glenn oppfattes av informantene som en flat og stereotypisk karakter, som 

ikke blir tatt på alvor, men bringer fram latter hos informantene med bemerkninger som 

”Utsettelse, som i utsettelse av et studielån? Du jobber ikke i staten nå vet du”. Norge er kjent 

for å ha en svært god studielåneordning, som alle informantene har benyttet seg av. Den gir 

alle nordmenn mulighet for lik utdannelse uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske 

status. Glenn kritiserer på denne måten den norske velferdsstaten som naiv og lettlurt. Men 

fordi han er ”the bad guy” nøytraliseres denne kritikken, og er et poeng informantene kan le 

av. Vi skal nå blant annet se nærmere på hvordan samfunnskritikk, eller mangel på sådan, 

inngår i informantenes diskusjoner av filmer basert på litterære verk. 

 

6.3 Hvordan: Fra adapsjon til virkelighet  
 

... adaption studies mobilize a wide vocabulary of active terms: version, variation, interpretation, 
continuation, transformation, imitation, pastiche, parody, forgery, travesty, transposition, revaluation, 
revision, rewriting, echo. As this list of terms suggests, adaptations and appropriations can possess 
starkly different, even opposing, aims and intentions... (Sanders, 2006, s.18) 

 
Den siste revejakta, De gales hus og Iskyss er alle basert på litterære verk. Adapsjon av bøker 

til film var for flere av informantene det som definerte norsk film35. De satte et kritisk 

spørsmålstegn ved hvorfor så mange norske filmer hentet sitt primærmateriale fra bøker. 

Ingen av informantene hadde lest noen av de adapterte bøkene. Allikevel uttrykte flere en 

tydelig forskyving av meninger og holdninger fra karakterene og det tekstuelle innholdet i 

filmene til forfatterene Ingvar Ambjørnsen (Den siste revejakta), Karin Fossum (De gales 

hus) og til den historiske personen Gunvor Galtung Haavik i forfatter Alf. R. Jacobsens bok 

Iskyss. Vi skal se nærmere på hvordan filmene som adapsjoner preget informantenes 

opplevelse, forståelse og engasjement i de tre filmene på forskjellige måter.  

 

                                                
35 Dette ble uttrykket både i fokusgrupper og i responsen på spørsmål 6 og 8, spørreskjema 1, vedlegg 3. 
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Sanders (2006) argumenterer for at mens adapsjon er en enkel overføring av en litterær tekst 

til en film, så er en mediespesifikk tilpassing (appropriation) av stil eller mening langt mer 

kompleks. Et samspill mellom en tilpassing og dens kilde blir en fundamental og avgjørende 

faktor for opplevelsen av filmen og hvordan den blir forstått. Adapsjonens tiltrekningskraft 

ligger ifølge Hutcheon (2006) i den intertekstuelle forbindelsen mellom boken og filmen som 

preges av motsetningene mellom repetisjon og forskjell, av gjenkjennelse og noe nytt. Men 

hva skjer da når ingen av informantene har lest bøkene? Det er her nødvendig å skille mellom 

den informerte eller vitende tilskuer og den uvitende tilskuer: 

 
To experience it as an adaption, however, as we have seen, we need to recognize it as such and to know 
its adapted text, thus allowing the latter to oscillate in our memories with what we are experiencing. In 
the process we inevitably fill in any gaps in the adaption with information from the adapted text... 
Without foreknowledge, we are more likely to greet a film version simply as a new film, not as an 
adaptation at all. The director, therefore, will have greater freedom – and control” (Hutcheon, 2006, s. 
121).  
 

Hutcheon (2006) hevder at kjente adapsjoner fungerer på samme måte som sjangerkategorier. 

De skaper visse forventninger hos tilskueren, som gjennom en satt referanseramme rettleder 

vårt møte med og opplevelse av filmen som en adapsjon. En annen form for kunnskap er om 

regissør, skuespiller og manusforfatter (Hutcheon, 2006). Mens intertekstualitet primært ser 

på forholdet mellom litteraturen og filmen, åpner transtekstualitet opp for en bredere 

ekstratekstual kunnskap, som er nødvendig for å forstå informantene i dette tilfellet. Adapsjon 

kan dermed knyttets til Genettes (1997a) transtekstualitet, og er særlig relevant å diskutere i 

forhold til underkategoriene intertekstualitet og hypertekstualitet (se 3.3). Informantene hadde 

ikke et forhold til det Genette (1997a) omtaler som hypoteksten eller utgangspunktet for 

adapsjonen. I forkant av Den siste revejakta var alle informantene klar over at filmen var 

basert på en bok av Ingvar Ambjørnsen. Det lave bindingsnivået som filmen skapte mellom 

karakterene og informantene (se 3.1), kan ha påvirket deres behov for å bruke sin individuelle 

transtekstuelle kunnskap for å finne andre måter å forstå filmen på. Selv om ingen av 

informantene hadde lest boka, hadde alle et engasjert forhold til forfatteren, hans forfatterskap 

og hans personlige, liberale synspunkter på hasj og alkohol:  

 
Tale: Det er jo propaganda liksom, det er jo ikke noen tvil om hva slags stilling man har tatt i filmen 
Åsne: Nei, Ingvar Ambjørnsen, det er jo ikke tvil om hva han mener 
Lene: Men er det Ambjørnsen sitt syn eller er det filmen? 
Tale: Det kan jo være at regissøren har samme syn som Ambjørnsen 
Lene: Men er dette et syn som kommer fram, kritiserer den norsk politikk? 
Tale: Ja 
Åsne/Lisa: Litt tullete gjort 
Åsne: Jeg synes at den er for flat og lett til å kunne trekke noen linjer... 
Astrid m/flere: Det er mer Ingvar Ambjørnsens synspunkter enn politikk... 
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Åsne: Jeg tror hvis jeg ikke hadde visst at det var en Ingvar Ambjørnsen-film, hvis det hadde vært en 
helt ukjent forfatter, så hadde vi kanskje tenkt mer over det... 
Lene: Hmm, det er et godt poeng egentlig 
Åsne: Han er den han er. Jeg har jo lest mye Ingvar Ambjørnsen og det er jo sånn, han snakker jo så 
åpent om det selv at han røyker mye og... skriver i rus og  
Astrid: Ja, det tror jeg også, Åsne, at hvis det ikke hadde vært for at vi hadde visst det, så hadde vi sett 
litt annerledes på det.  
 
 

Informantene påpeker tre viktig poeng i diskusjonen over. For det første at de opplever at det 

er Ambjørnsens synspunkter som blir presentert i filmen. Regissørens posisjon blir således 

sammenfallende med forfatterens. For det andre oppleves den komedieinspirerte 

filmsjangeren og den nostalgiske stilistiske formen (se 6.2) som elementer som gjør det 

vanskelig å ta filmen seriøst på en slik måte at den utfordrer til debatt. For det tredje så 

påpeker informantene selv muligheten for at de ville oppfattet filmen som mer kontroversiell 

hvis det hadde vært en annen eller ukjent forfatter. Norsk ruspolitikk og hvordan den 

håndteres er til enhver tid et aktuelt tema. Men debattens kjerne oppfatter informantene å 

være skillet mellom hasj og marihuana som ufarlig og uskyldig og sterkere stoffer som farlig, 

er ikke endret og tilpasset dagens situasjon. Med det overføres snarere enn rekontekstualiseres 

litteraturen til filmen gjennom stilistisk nostagi. En mangel på det Genettes (1997a) omtaler 

som proximation er releveant her, som innebærer en oppdatering eller en kulturell 

omplassering av en tekst for å bringe den nærmere sitt publikum i tid og rom. Den siste 

revejakta oppleves av informantene som å representere uten å kommentere og det kan da 

argumenteres for at den er konservativ i sitt uttrykk . Når filmen i tillegg har et historisk alibi, 

kan dette oppfattes som en ”korrekt” og dermed ”nøytral” representasjon. Det er et slikt 

standpunkt informantene bruker mye tid på å argumentere mot. Den realistiske skildringen 

informantene forbinder med forfatterskapet til Ambjørnsen og hans kritikk av Norge og 

nordmenn på generell basis, er til stede i boka Den siste revejakta for eksempel på følgende 

måte: 
Jeg kom helt ned til Nybrua før jeg så tegn til liv. En trikk vakla seg vei mot Disen. Tom for 
passasjerer, bare sjåføren og en gjespende pakistaner som billettør bak. På vei gjennom sentrum tenkte 
jeg på pakistanere. Pakkis, lakris, svartskaller – alt det jævlige tullet Norske Nordmenn med vett i 
panna og mot i brystet kan finne på å kalle dem (Ambjørnsen, 1983, s. 13). 

 

Det som i filmen Den siste revejakta oppleves som en nasjonalistisk og regionalistisk 

isolering av frykt for det ukjente (se 6.1-6-2), skildres i Ambjørnsens bok som en tydelig 

kritikk av nordmenn med et skråblikk fra Oslo bys skyggeside. Den kulturelle kompleksiteten 

i dagens Norge og spenningsforholdet mellom kulturarv og mangfold er sterkere til stede i 

boka fra 1983 enn i filmen 25 år senere. Som en av informantene uttrykte det, har 
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narkotikadiskusjonen blitt plukket opp av andre medier som aviser og debattprogrammer, 

men selve filmen tar ikke stilling til eller fremhever denne debatten. Dermed får heller ikke 

regissøren, som ikke blir nevnt av informantene, en betydning. Informantene omtaler filmen 

som ”Ambjørnsens film”. Det kan også være en årsak til at regissørene på et generelt nivå 

ikke registreres eller diskuteres av informantene. I adapsjoner blir de for lite synlige for sine 

tilskuere i forhold til kjente forfattere, noe som også er tilfellet med De gales hus:  

 
Iben: Temaet er nok farget av en kvinne 
Alle: Nikker/Ja  
Erle: Den var jo veldig følelsesladet også, men det kan jo også filmer av menn være, men kanskje litt.... 
Iben: Jeg synes filmen ble dratt litt lenger enn at jeg synes det var en typisk kvinnefilm, med vold og litt

 sånn guffene scener 
Astrid: Jeg tenkte ikke egentlig det, jeg. Jeg tenkte, det kunne ha vært en mann... ja!  
Lene: Ja, for det er kvinnelig hovedrolle også... 
Trude: Det kunne vært mer blod og gørr 
Iben: Det kunne ha vært en helt annen vri, men det har jo vært en bok som utgangspunkt. Det kunne 
fortsatt vært en annen vri, men tror ikke det nødvendigvis er farget av at det er en kvinne som er 
regissør. Ja jeg synes det var ganske mye blod og gørr og voldsomme scener til at det... 
Erle: Den er veldig følelsladet da 
Astrid: Jeg synes den er ganske maskulin egentlig, i og med at vi aldri får noen forklaringer... hvis jeg 
tenker litt sånn stereotypisk, så ville en kvinne prøve å forklare mer og... altså det er mer feminint da, 
hva de forskjelliges skjebne er og hvorfor ditt og hvorfor datt... 

 

I likhet med tittelen og boken Den siste revejakta er tittelen på filmen De gales hus identisk 

med tittelen på boken av Karin Fossum. Det er i seg selv grunn god nok til å anta at filmen vil 

ha store likhetstrekk med boken. Boken som ble publisert i 1999 ble også relansert med 

filmplakaten av Ingrid Bolsø Berdal på omslaget36. I forkant av De gales hus var 

informantene delt i forhold til de som var klar over at filmen var en adapsjon og de som ikke 

var klar over det. Slik kom spørsmålet om adapsjon og forfatter opp i fokusgruppen:  

 
Iben: Karin Fossum har alltid vært en krimforfatterinne for meg, så jeg har ikke lest en bok av henne 
Lene: Ikke jeg heller 
Astrid: Jeg har innbilt meg at hun er litt sånn suppete, at jeg ikke ville like henne  
Erle: Jeg har lest en boka av henne, men nå husker jeg ikke hva den heter en gang... 
Iben: Har vi lest en boka av henne i leseringen? 
Erle: Jaaa 
Iben: Den derre om hun som ble helt besatt av han derre... 
Erle: Eller var det hun Vigdis Hjort det..., men jeg mener vi har hatt en Karin Fossum også... 
Iben: Ja, vi har faktisk hatt det og vært litt sånn overraska... men det tenkte jeg, at det alltid er bra og 
ikke ha lest boka da, når man ser film... men nå kunne det vært gøy å lese boka for å se om denne hadde 
samme nerve som jeg synes filmen hadde, og det er jo litt nytt for meg  

 Erle: Kanskje den har flere forklaringer – man blir litt nysgjerrig da – det kan jo ikke være like
 intenst i en bok tenker jeg 

Åsne: Veldig ofte er det jo det da – nesten mer 
 

                                                
36 Alle de tre bøkene ble relansert samtidig med at filmene hadde premiere med omslag hentet fra filmplakater.  
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Det utspiller seg en diskusjon som tar tak i flere aktuelle debatter om adapsjoner. Den første 

er adapsjon som en uavhengig tekst fordi informantene ikke er klar over at det er en adapsjon, 

og dermed ikke opplever dualiteten. Det andre er ønsket om å oppleve filmen som en 

selvstendig tekst uavhengig av litteraturen. Flere av informantene mener at det er en fordel å 

ikke ha lest boken før en ser filmen, uten å begrunne det noe nærmere. For det tredje så endrer 

informantenes positive opplevelse og sterke engasjement i filmen deres negative syn på 

forfatter Karin Fossum. Denne negativiteten føres tilbake til krimsjangeren. 

Lojalitetsdiskursen har fortsatt stor innflytelse på forventningene til først og fremst filmens 

sjanger, men også til et samsvar i handling, tema, karakterer, tid og sted. Men fordi ingen 

hadde lest boken, stoppet deres transtekstuelle kompetanse ved forbindelsen mellom det 

velkjente forfatternavnet Karin Fossum og krimsjangeren. Det kan være en av grunnene for 

de store forskjellene hos informantene i sjangerforventninger (se sitat s. 31). For det fjerde 

ligger det en grunnleggende opposisjon i argumentene, som reflekterer den tradisjonelle 

debatten om litteraturens overlegenhet over filmen37. Det uttrykkes et ønske om å lese boka, 

for å se om den er like bra som filmen, mens det i den tradisjonelle debatten har vært en 

skepsis til filmen som en forenklet kopi. Det er en uenighet blant informantene om hvilket 

medium som kan mobilisere størst intensitet: Litteratur eller film. Altså en reversering av 

hierarkiet mellom film og litteratur og som Stam og Raenga (2005) uttrykker det, en 

bevegelse horisontalt ikke vertikalt: 

 
Interestingly, little has been written about the reverse sequence, when the spectator sees the adaptation 
before reading the novel. Does the reader then retrospectively project the actor´s face onto the novel´s 
character, in a kind of mental superimposition? (Stam og Raenga, 2005, s.14).  
 

Likeledes, kan informantene bli skuffet over boken når de har sett den adapterte filmen først? 

Tre av informantene påpekte at hovedpersonen var spesielt lett å identifisere seg med fordi det 

ble formidlet minimalt med informasjon og forhistorie. Hennes liv ble isolert der og da, noe 

som ble opplevd som virkelighetsnært eller ”sånn som vi har det”. Uten en forhistorie kan 

Aina og hennes liv tolkes og tilpasses eget liv og opplevelser og dermed blir innlevelsen og 

identifikasjonen sterkere. For informantene oppleves dermed boken som ekstra informasjon 

som ville ha tatt bort noe av intensiteten og identifikasjonsmuligheten gjennom å snevre inn 

tolkningsmulighetene i møte med filmen. Filmen oppfattes da som den originale for 

informantene. Poenget med å lese boken uttrykkes her som en mulighet til å få mer 

                                                
37 Denne tradisjonelle holdningen gjenspeiles for eksempel i artikkelen ”Farlig bokiver i filmindustrien” av VGs 
Gudmundsdottir fra 2008. 
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informasjon om personene, en utfyllelse av det informantene antar skjer og løsninger de leter 

etter svar på, som hvordan det gikk med Aina.  

 

Filmen Iskyss ble opplevd av informantene uten noen intertekstuell forbindelse til boka Iskyss, 

av Alf R. Jacobsen fra 1991. De hadde ikke noe forhold til verken forfatter eller bok, og var 

heller ikke interessert i dette aspektet. Det var de derimot i den historiske personen Gunvor 

Galtung Haavik, som hovedkarakteren Vera Våge er basert på. De hadde varierende kunnskap 

om henne og ønsket mer fakta kunnskap og større forståelse. Glimtvis og flytende kan 

informantene ane faktainformasjon som for eksempel at hun jobbet som sykepleier og at det 

var slik Haavik møtte sin russiske kjæreste og filmens Vladimir. Det de ikke får vite er for 

eksempel at Haavik lærte russisk av en flyktning i 1930-årene og hvorfor hun gjorde det. 

Plutselig er hun ved den norske ambassaden i Moskva og blir presset til å drive spionasje av 

KGB for å få bli i landet og nær sin kjæreste. Om dette er faktiske forhold eller fiksjon vet 

ikke informantene. Selv om de frarådes gjennom audiovisuelle virkemidler å oppleve dette 

som autentisk, så uttrykker alle et ønske om å oppleve dette som ”en sann historie”. Filmen 

hopper i tid og rom og Vera Våge er ikke Haavik, men en tolkning av Haavik, noe 

informantene har problemer med å akseptere. I forhold til Karin Fossum revurderte flere av 

informantene sitt syn på hennes forfatterskap, noe som de indikerte ikke lot seg gjøre i 

forhold til en historisk person, hvor gapet mellom faktainformasjonen om Gunvor Galtung 

Haavik og representasjonen av henne på lerretet ble oppfattet som for stort. Informantene ga 

uttrykk for at en historisk person har større transtekstuell styrke enn litteratur som fiksjon. 

Med utgangspunkt i Genettes (1997a) definisjon av hypertekst inviterer Iskyss til involvering i 

en relasjonell forståelse, hvor hypertekst er den tilpassede filmen og hypoteksten er den 

litterære kilden. Denne kilden trenger ikke være litterær, og i forbindelse med Iskyss kan det 

argumenteres ut ifra at hypoteksten blir oppfattet av informantene til å være den historiske 

personen og ikke den litterære fiksjonen 

 

Informantenes opplevelser av Den siste revejakta, De gales hus og Iskyss indikerer at filmene 

som adapsjoner både kan begrense og utvide formidlingsrommet i tema og bevegelse ved å ha 

et dobbelt sett av transtekstuelle referanser knyttet til seg. Transtekstuelle teorier har vært en 

årsak til at adapsjonsstudier har beveget seg bort fra diskurser som bærer med seg litteraturens 

overlegenhet i forhold til filmen (Stam og Raengo, 2005). Fra et fokus som i hovedsak har 

diskutert adapsjonens kvalitet og lojalitet til boken som en original, åpnes det opp for andre 

former for diskusjoner som gjør at adapsjoner kan ses på som kritikker eller samtidstolkninger 
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og ikke rene imitasjoner av bøkene de tar utgangspunkt i. Filmene Den siste revejakta, De 

gales hus og Iskyss får et dobbelt kulturelt rotfeste ved å være knyttet til norsk litteratur, som 

kan gjøre adapsjoner mindre tilgjengelig og mer ekskluderende enn originale manus. Men det 

er ikke en selvfølge. Mulighetene er åpne for å skape nye kulturelle og estetiske filmer som 

står ved siden av og er likestilt med litteraturen som har inspirert dem. Holdningene til 

informantene er at for mange filmer er basert på bøker, men deres diskusjon peker både 

direkte og indirekte på varierende opplevelser av filmer basert på adapsjoner. Både litteratur, 

film og annen ekstrafilmatisk informasjon er for informantene kommunikative uttrykk som 

blir forstått og skaper mening ut i fra en spesifikk kontekst formet av sin samtid.  

 

6.4 Det inkluderende versus det ekskluderende rommet: En oppsummering 
  

Karla: Det er ganske spesielt at det på en måte ikke er en ytre handling. Bare der og da, og den 
balansegangen der som var i fokus.  
Erle: Det ble veldig intenst, jeg merka at jeg ble sliten 
Åsne: Ja, det merka jeg også, at jeg var sliten etterpå 
Astrid: Det var veldig stemningsfull fotografering med bilder og sånn. Det var så utrolig stemningsfullt 
når du bare så nærbildet av en asjett og ... 

 

Det filmatiske rommet er ifølge Dyer (1997)38 en representasjon som det er vanskelig å 

definere på grunn av en manglende fysisk materialitet. Det er to elementer som Dyer hevder 

at rom fungerer gjennom: Assosiasjoner og analogier med dets tilhørende historikk og 

tilsynelatende universalitet. Utfordringen ved å diskutere disse karakteristikkene er at mening 

ofte blir skapt og hentet ut av subjektive følelser og assosiasjoner i forhold til farger, former 

og lyder. Flere av informantene påpekte betydningen av stemninger som en konsekvens av 

foto og fargekoloritt. Farger har spesielle betydninger og skaper spesielle kulturelle 

assosiasjoner i form av for eksempel stemninger og maktrelasjoner: Gult (gammelt, varmt og 

trygt i Den siste revejakta og Iskyss), blått (kaldt og følelsesløst i Iskyss), hvitt (rent, 

sannferdig, godhet i deUSYNLIGE og De gales hus), mørkt og sort (ondskap, farlig, løgner i 

deUSYNLIGE og Fritt Vilt 2). Som Butler (2006) argumenterer for at kjønnsforskjeller er en 

kulturelt betinget fremførelse av kjønnet oppførsel (the performitivity of gender), lærer vi å 

føle med forskjellige sanser gjennom vår kultur, som Dyer betegner som spesifikke structures 

of feeling. For å oppsummere den empiriske delen av undersøkelsen skal vi se på hvordan det 

                                                
38 Hentet fra et notat skrevet av Richard Dyer til en forelesning på University of Warwick våren 1997 med 
tittelen Issues of representation: The representationality of the non-representational. Kan fremlegges hvis 
ønskelig. 
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filmatiske rommet har vært underliggende og meningsbærende faktorer i informantenes 

opplevelse av filmene, som her (tidligere sitert side 73-74): 

 
Lisa: Jeg tror ikke det var et realistisk bilde fra slottsparken heller 
Åsne: Jeg tror det var mye tøffere allerede da, i 79, enn det de filma, så alt var jo gjort mye snillere og 
det gjorde jo at det ble veldig urealistisk og lite spennende – snillistisk! 
Astrid: Ja, for det var et veldig sånn gyllent skjær overalt da, de kunne jo hatt mørkere farger og...  

 
 
Det filmatiske rommet kan være åpent eller lukket. En komparativ tilnærmingsmåte mellom 

de fem forskjellige filmene i form og uttrykk indikere at forskjellige filmuttrykk benytter det 

filmatiske rommet på forskjellig måte. Den siste revejakta har en hovedvekt av elementer fra 

den kommersielle postmodernistiske filmens overfladiskhet. Totalopplevelsen for 

informantene av hele iscenesettingen er at den er flytende og ufokusert, som igjen indikerer at 

karakterer og handlinger er uviktige. Skuespillere, steder og produkter er i rommet for å bli 

kjent igjen og har liten narrativ funksjon. I henhold til disse faktorene er filmen åpen. Iskyss 

inkluderer store forflytninger mellom blant annet en russisk arbeidsleir, en norsk bygd og 

byene Bodø, Oslo og Moskva. Bare et utvalg av den fysiske forflytningen med fly, bil og 

trikk er inkludert. Den er i så måte den eneste filmen som innebærer en åpning av de norske 

grenser ut mot resten verden, som består av ett land (Russland) og en verdensdel (Europa). 

Språket og kulturen åpner opp tilgangen for ”de andre” til det norske rommet. Likevel 

opplever informantene Iskyss som begrensende og lite informativ (se sitat side 71). Det kan ha 

en videre sammenheng med at hovedkarakteren Vera Våge (Ellen Dorrit Petersen) sjelden er i 

bevegelse i bildet. Kameraet følger ikke henne, hvilket betyr at hun må innrette seg etter 

kameraet og i forlengelsen regissøren. Hun er kontrollert og med henne begrenses også 

rommet av regissørens forståelse, visjon og sterke fortellergrep. De gales hus snevrer det ytre 

rommet for å gi større forståelse og plass til hovedkarakteren Aina sitt indre rom. Huset og 

interiøret er lukket, og friheten og åpenheten er utenfor dette huset: Naturen, skogen og 

vannet. Men friheten er farlig, faktisk livstruende for Aina og de andre innlagte. Det er ute i 

friheten at selvmord finner sted. Naturen har her, som i Fritt Vilt 2, byttet rolle med byen som 

den truende faktoren, noe som kan ha noe med oppfattelsen av at Norge ikke har et 

storbymiljø. Byen er kanskje ikke så stor at den er truende. De aller fleste i Norge har god 

plass rundt seg og kan dermed kanskje lettere identifisere seg med og kjenne igjen frykten for 

å være alene, snarere enn frykten for å forsvinne i mengden:  

 
Iben: Ja, men det er jo en av grunnene til at jeg ikke vil gå å se [skrekkfilmer] er at jeg lager...jeg får så 
vill fantasi av å se det. Jeg kan ikke være med på hytta til noen, eller gå på en utedo eller gå ut alene når 
det er mørkt 
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Tale: Ja, for det finnes jo gærninger liksom 
Alle: Enige/snakker i munnen på hverandre 
Erle: Ja, jeg er mørkredd 
Iben: Det er det jeg mener 
Erle: Jeg hadde ikke tørt å gå på en utedo nå, eller gått aleine. Jeg var veldig glad når jeg så at Tale kom 
å parkerte rett ved siden av meg der i stad [latter]. Jeg hadde ikke tort å gå aleine dit 
Åsne: Nei, sånn er ikke jeg 
Lisa: Det er jo ofte sånn avsidesliggendes. Sånn som det huset nede ved tanta og onkelen min i 
Brønnøysund. Der var det jo to mennesker som ble slakta ned.  
Erle: Nei, huff av meg. Dette hjalp jo å høre nå, liksom... 
Astrid: Det er verre på sånn småsteder 
 
 

Byen er skremmende på grunn av en klaustrofobiske åpenhet (alle har tilgang), mens bygda er 

skremmende på grunn av sin åpenhet i fysisk rom, men lukkethet i forhold til tilgang på 

mennesker.  

 

Fritt Vilt 2 bruker rommet, og plassen Jannicke tar i det, til å illustrere transformasjonen som 

finner sted. Informantene er svært bevisste på for eksempel det lille lagerrommet hvor 

Jannicke finner tilbake til sin styrke (se side 53-54) eller det en av informantene uttrykker 

som en feminisering av dagligstuen på hotellet før det siste møtet mellom Jannicke og 

monsteret (se side 56). Fra å være lenket fast i sengen og gjemme seg, noe som innebærer å 

gjøre seg så liten som mulig i bildet, følger kameraet etter henne og hennes forfølgelse av 

monsteret hvor hun i sluttminuttene overtar hele rommet. Det siste bildet deler hun kun med 

en annen kvinne. Hun behersker landskapet med de store fjellviddene, hotellet og mennene. 

Den klassiske sjangerfilmen deler med deUSYNLIGE viktigheten av den realistiske illusjonen. 

I deUSYNLIGE nærmer illusjonen seg ytterligere virkeligheten ved å inkludere 

dokumentariske elementer, som i sin autensitet åpner opp følelsen av at alt kan skje i tid og 

rom, på lik linje med det som kan skje i informantenes hverdag når de for eksempel deltar i et 

bryllup eller en begravelse i samme kirken som mye av filmen utspiller seg i (se sitat side 67). 

Sekvensen med den narkomane som ramler inn i kirken og ber om hjelp til å sette en sprøyte 

har ikke nødvendigvis noen narrativ funksjon. Men slikt kan skje i det virkelige livet, i 

informantenes liv. Samtidig bruker deUSYNLIGE det som kan omtales som det symbolske 

rom i for eksempel bruk av lys og mørke. Jan Thomas (Pål Sverre Valheim Hagen) beveger 

seg ut i fra mørket, hvor han fysisk alltid står i skyggen i bildet og inn i lyset39.  

 

                                                
39 I Jungs terminologi er skyggen den undertrykte eller ufullstendige delen av jeget. Skyggen er et uttrykk for de 
antisosiale ønsker mennesket skammer seg over og forsøker å begrave i det ubevisste. Det er denne mørke, indre 
skrekken som driver mennesket til ugjerninger hvis det mister kontroll over den (Fontana, 1994). 
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Forskjellige mennesker og sosiale grupper gis også forskjellig tilgang til de filmatiske 

rommene. Det kan for eksempel være basert på kjønn som tidligere ble diskutert i forhold til 

Fritt Vilt 2, hvor Jannicke har en stille stund hvor det kan argumenteres for at hun gjør 

rommet til sitt eget og samtidig feminiserer det. Det som tidligere var mer konkrete områder 

eller steder i forhold til kvinner som kjøkkenet og hjemmet, har i så måte blitt overført til en 

kontroll og dominans over et mer udefinert fysisk rom. En assosiasjon eller binding til en 

strukturering av følelser som er assosiert til kvinner,  kan derfor oppfattes som en 

feminisering av en større del av det filmatiske rommet som en helhet. Det som ”ikke kan” 

representeres blir da en abstrakt kvalitet i form av en visuell analogi til følelser som ikke 

nødvendigvis har noe med kjønn å gjøre. 

 

Destabiliseringen hos kvinnene på lerretet som et resultat av mobilitet, av å krysse grenser og 

spesielle rom, er ikke en karakteristikk som nødvendigvis gjelder for andre 

identitetskategorier som menn, gamle, barn, fargede, straffedømte, arbeidsledige, østkant, 

vestkant, bygd og by. I første rekke mangler flere tilgang til lerretet i disse filmene. Klare 

posisjoneringer i forholdet mellom for eksempel etnisitet og steder, regioner, land og nasjoner 

har til en viss grad forsvunnet. Når spørsmål om identitet skal undersøkes, hva det innebærer, 

hvordan det blir opprettholdt og hvordan det kan forandres, bør det komplekse forholdet 

mellom identitet og rom derfor problematiseres i forhold til hver enkelt kategori (Cresswell 

og Dixon, 2002, s. 7)  
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7. Hovedtendenser: En teoretisk diskusjon 
 
For å knytte sammen trådene av resepsjonsanalysens kapittel 3 til 7, må vi gå tilbake til det 

som er undersøkelsens kjerne: Informantenes ønske og krav til engasjement i filmene og 

nøkkelbegrepene identifikasjon og realisme som fremstår som de to viktigste faktorene for at 

informantene skal oppleve engasjement. Å være engasjert er den kritiske avstandens 

motsetning. Det inkluderer for informantene den fysiske følelsen filmene gir: Glede, sorg og 

redsel, som gir seg utslag i latter, tårer og hjertebank. Denne innlevelsen som informantene 

opplever i kinosalen er avgjørende for deres engasjement i filmene. At filmene berører er 

grunnlaget for deres egen vurdering av filmene og er derfor også vektlagt og analysert i denne 

undersøkelsen. Informantene tydeliggjør hvor omfattende og komplekse begrepene 

identifikasjon og realisme er. Begge begrepene blir benyttet kontinuerlig og har varierende 

betydninger avhengig av den individuelle informanten og den spesifikke konteksten. Det er 

derfor nødvendig å definere og diskutere begrepenes betydning i undersøkelsen. Men først 

skal vi se kort på en overordnet faktor i forholdet mellom informantene og deres engasjement 

i norske filmer. Det faktum at filmene er norske: 

 
Tale: Man er veldig stolt av norsk film, i forhold til hva man var før [alle enig og nikker]. Før var det 
liksom Wam og Vennerød. De var vel de eneste sammen med Vibeke Løkkeberg – det var flaut! 
Lene: Hvor ligger endringen da – hvorfor er det ikke flaut lenger?  
Tale: Det er fordi det har blitt bedre da, mye bedre og man har flere filmer også  
Åsne: Bredere spekter 
Tale: Og man blir ikke flau så ofte – før var det flaut [alle enig] – flaue scener 
Astrid:  Skuespillerne har blitt bedre 
Lene: Hvor mye har det med skuespillerne å gjøre? 
Alle: Veldig mye  
Åsne/Astrid: Før var det mer teater eller fjernsynsteater 
Astrid: Men jeg tenkte på historikken da, så starta det med at vi tenkte at svenske og danske filmer var 
så påfallende mye bedre enn norske filmer. Så jeg fikk sånn derre at det er gøy at norske filmer også 
kan konkurrere med svenske og danske filmer. Det er litt sånn patriotisme som Lisa sier, at vi har lyst 
til at vi også skal være gode da. Jeg syns kanskje at norsk film er litt dårlig enda. Men jeg vil gå å se det 
for å støtte det litt eller følge med på det, da. Jeg følger med, å støtte er kanskje litt overdrevet... 
Åsne: Ja, det tenkte jeg også.  

 
Etter å ha sett den først filmen Den siste revejakta ebbet diskusjonen ut i denne mer generelle 

diskusjonen om norsk film. Informantene snakker ut fra egne holdninger og oppfatninger om 

norske filmer og filmbransjen. Holdningene endret seg ikke vesentlig etter å ha sett ytterligere 

fire norske filmer. Oppfatningene ble heller bekreftet og styrket. Bredden eller mangfoldet 

tematisk og i det filmatiske uttrykket, skuespillernes betydning og realismen i uttrykket, 

gjenkjennelse og nærhet i tid og rom var gjennomgående i diskusjonene. Men den siste 

karakteristikken er en grunnpilar i enhver diskusjon og fremheves av informantene gjennom 
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ord som patriot, gode, støtte og stolte  og har vært nærværende gjennom hele studiet: 

Nasjonal identitet og følelsen av tilhørighet. ”Nasjonal identitet har det karakteristiske trekket 

at den fremstår som samlende og peker til alt som er felles og det er mye av hensikten med 

den” (Eriksen, 1993, s. 12). Informantene uttrykker en sterk følelse av fellesskap og en felles 

skjebne i det norske. Et ønske om at Norge skal produsere like gode filmer som i første rekke 

Danmark, men også Sverige. Det sterke ønsket om suksess kommer fra en tidligere felles 

følelse av å ikke være bra nok, ikke prestere på samme nivå som andre land. Følelsen av en 

felles skjebne gjør landets filmproduksjoner personlig. Nasjonalfølelsen er viktig i 

informantenes forhold til norsk film og samtlige har klare holdninger til norsk films historie i 

egen tid, fra 1980-tallet og fram til i dag. Informantene ”heier på norsk film”, som de fortsatt 

mener ikke har nådd sitt fulle potensial, men som er mye bedre i dette tiåret enn i de 

foregående. Engasjementet for nasjonal film, som en del av det å være norsk, uttrykkes til 

tider å være større enn engasjementet i hver enkelt film40. 

 

7.1 To nøkkelbegrep: Identifikasjon og realisme 
 
Det er begrepene identifikasjon og realisme som er sentrale i informantenes diskusjoner, og 

analysene av filmene inneholder mange av de underliggende prosessene som informantene 

bevisst og ubevisst uttrykker som årsak til sine opplevelser og vurderinger av dem.  

 
Identification has been seen as the feminine counterpoint to masculine desire in feminist criticism of 
popular narrative cinema (Stacey, 1994, s. 134).  

 

I en undersøkelse som denne om møtet mellom informanter og filmer får identifikasjon en 

annen mening. Identifikasjon fremstår som en kulturell prosess med sosial mening utover den 

filmatiske opplevelsen i seg selv, noe som krever mer enn én spesifikk og begrensende 

tilskuerposisjon. De forskjellige informantene opplevde filmene forskjellig og inntok 

forskjellige posisjoner. Identitet som et begrep betegnende for et helhetlig og entydig subjekt 

blir problematisert tidlig i oppgaven41 og forståelse av identitet som relasjonelt konstruert ble 

etablert. Med denne desentrerte forståelsen av identitet, svarer Hall (1996) på sitt eget 

spørsmålet om hvorfor identitetsbegrepet da fortsatt er så viktig: 

                                                
40 Betydningen av nasjonal identitet for informantenes engasjement i norske filmer støtter opp under Viks 
konklusjon i artikkelen ”Norsk, norskere, norskest” i Dagens Næringsliv fra 31. august 2008: ”...Norge er det 
eneste landet der vi kan håpe at publikum går mann av huse for å se norsk film. Fordi den er norsk” (s. 119). 
41 For en generell diskusjon av identitet, se 2.1, 3.2 og 4.1. For en mer spesifikk og presis argumentasjon, se 
Dyer (1979) sitert på side 41. 
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It seems to be in the attempt to rearticulate the relationship between subjects and discursive practices 
that the questions of identity recurs – or rather, if one prefers to stress the process of subjectification to 
discursive practices, and the politics of exclusion which all such subjectification appears to entail, the 
question of identification (Hall, 1996, s. 2). 

 

Ifølge Halls argumentasjon er det da ingen overraskelse at identifikasjon er et nøkkelbegrep i  

informantenes diskusjoner om film, fordi de nettopp forsøker å gjenskape (rearticulate) 

forholdet mellom karakterer som personer (subjects) og samfunnsforhold (discursive 

practices). Som en av informantene skrev som svar på spørsmålet om det var enklere å 

identifisere seg med en kvinnelig enn en mannlig hovedrolle: ”Generelt svart vil dette 

avhenge av hvordan jeg realistisk sett oppfatter filmen som virkelighetsnær, og om jeg kan 

relatere det til min hverdag. I utgangspunktet synes jeg ovennevnte er mer viktig enn kjønn 

for å evt identifisere meg med hovedrolle”42. Som et relasjonelt begrep innebærer all 

subjektifisering en tilsvarende eksklusjon. Denne eksklusjonen, det som er tatt bort fra 

filmene for å skape en sterkere identifikasjon med den virkeligheten som er representert, ble 

kort diskutert tidligere (se 6.4). Hall hevder at identifikasjon er ”one of the least well-

understood concepts”:  

 
In common sense language, identification is constructed on the back of a recognition of some common 
origin or shared characteristics with another person or group, or with an ideal, and with the natural 
closure of solidarity and allegiance established on this foundation. In contrast with the ´naturalism´ of 
this definition, the discursive approach sees identification as a construction, a process never completed 
– always ´in process´ (Hall, 1996, s. 2). 

 
Selv om det kan synes gjennom informantene som at identitet har sin opprinnelse i selvet (det 

individuelle) eller en historisk fortid (gruppeidentiteter som kvinner og nasjon) som samtiden 

bare er en korresponderende forlengelse av, er samtidens representasjoner ifølge Hall et 

spørsmål om å bruke ressurser fra historien, språk og kultur i en prosess hvor individer ikke er 

norske, men skal bli norske (Higson om nasjonal film, 1989), ikke er kvinner, men skal bli 

kvinner (Butler om kjønn, 2006).  

 

Det ble, som med Halls teorier og Staceys historiske tilskuere, benyttet ikke en, men flere 

overlappende begreper og prosesser blant informantene som alle kan forstås som former for 

identifikasjon. Mangfoldet av identifikasjonsmuligheter førte til at Stacey (1994) oppfordret 

til en ny tenkning rundt tilskuere, og argumenterte for nødvendigheten av å skille mellom 

forskjellige former for filmatisk identifikasjon. Det har også denne undersøkelsens 

                                                
42 Se spørsmål 3, spørreskjema 3, vedlegg 3. 
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informanter bekreftet nødvendigheten av. Staceys fokus på filmstjerner førte til en distinksjon 

mellom fem former for identifikasjon. Identificatory fantasies og identificatory practices er et 

analytisk skille mellom fantasi (subjektiv og intern tilknyttet film som tekst) og kulturell 

praksis (offentlig og ekstern knyttet til samfunnet). Et annet skille er mellom filmatic 

identification (filmopplevelsen) og exstra-filmatic identification (bruk av stjerners identiteter i 

en annen tid og rom). Den siste distinksjonen, som er spesielt viktig i forhold til det nasjonale, 

er skillet mellom identifikasjon basert på likhet og identifikasjon basert på forskjeller, som 

tydeliggjør hele identitetsbegrepet og dets dialektiske avhengighet mellom likhet og forskjell, 

oss og de andre. Denne presiseringen av forskjellige former for identifikasjon er ifølge Stacey 

(1994) nødvendig fordi tilskuere til en hver tid tilpasser og bearbeider fortellingene slik at de 

passer egne behov og egen virkelighet. 

 

Det utkrystalliserer seg to hovedkategorier under begrepet identifikasjon i dette møtet med 

tilskuere av norske filmer. For det første, subjektive opplevelser og for det andre, nasjonale og 

samfunnsrelaterte debatter fra fortid og samtid. Det interessante er at begge er knyttet til 

forholdet mellom fiksjon og virkelighet, ikke fiksjon som fiksjon.  

 
...little attention has been paid in recent years to realist aspects of popular moving image texts, and how 
changing patterns of narrative organisation and structure create opportunities for a wider range of 
engagements as the audience for films becomes both more globalised (in terms of standard Hollywood 
production and distribution) and more localised (as national and regional production continues to 
cohabit – albeit often unwillingly – with the Hollywood film). Realism, in this context, is a less 
metaphysical problem than a contextual one” (Hallam og Marshment, 2000, s. x). 

 

Informantenes forhold til og bruk av begrepet realisme som subjektivt og lokalt, framstår i 

denne undersøkelsen som den direkte årsaken til informantenes identifikasjon med de norske 

filmene. Det vil si at jo sterkere informantene opplever fiksjonen som virkelighetsnær, jo 

sterkere er identifikasjonen og engasjementet i filmen. Realisme viser i denne sammenhengen 

først og fremst til et bestemt forhold mellom tilskuerne og filmen som tekst. Denne realismen 

kommer fra en opplevelse av filmens representasjoner som ”virkelig” og ikke bare estetiske 

normer eller spesifikke syn på spesifikke deler av den sosial verden (Jerslev, 2002). Film er 

ikke bare film, men et viktig referansepunkt for informantenes samtid, deres liv, deres 

identitet. Med utgangspunkt i Halls (1996, s. 4) argumentasjon, blir det synlig at 

informantenes identitet også blir dannet i representasjoner og ikke bare utenfor i den 

”virkelige” verden. Langkjærs (2002) fire nivåer av realisme (se side 24-25) var et 

utgangspunkt for å tydeliggjøre på hvilke nivåer informantene forholder seg til forbindelsen 

mellom filmene og virkeligheten på.  
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7.2 Selvrefleksivitet og etikk i samtidsfilm 
 

Modes such as Hollywood cinema or art cinema or avant-garde, or styles such as ´realism´ or 
`reflexive` might be explained historically on the basis of interpretative strategies and the production of 
meaning rather than ideally by supposed inherent textual features . What is fictional or nonfictional  
may reside in whether or not spectators use referential codes to presume correspondence between the 
moving images and the real world (Staiger, 1992, s. 96). 

 
...the culture, in its particular historical moment, responds to the insistence and urgency it senses within 
certain films, those that, for whatever reason, seem to call to the culture. What is this urgency, this 
promise of meaning, and why do certain films insist so strongly on our response? (Andrew, 1984,s. 15). 
 
 

Film er samtidens kultur. Uavhengig av om den er historisk eller futuristisk, så sier den noe 

om den umiddelbare tiden, stedet og rommet gjennom sitt nærvær. Målet for denne 

undersøkelsen har vært å komme nærmere det Andrew (1984) uttrykker som en dialektikk 

mellom film og tilskuer. Alle de fem filmene som går inn i Norges nasjonale filmproduksjon 

høsten 2008 har bidratt til en forståelse av denne dialektikken. Den siste revejakta, De gales 

hus, deUSYNLIGE, Iskyss og Fritt Vilt 2 kommuniserer med sine tilskuere gjennom 

forskjellige tilganger som strekker seg fra modernismen til postmodernismens forskjellige 

uttrykk. Filmene har også fellesnevnere, og denne undersøkelsen har forsøkt å belyse 

forskjeller så vel som likheter. Men informantene har vært mer entydige enn filmtekstene i sin 

søken etter det de individuelt oppfatter som psykologisk, sosial og kulturell realisme.  

 
Det er en økende publikumsinteresse i de skandinaviske landene for realisme (Jerslev, 2002). 

I fiksjonsfilm kommer dette til uttrykk gjennom sjangerhybrider (genre hybrids), hvor 

dokumentariske tegn eller koder blandes inn i fiksjonen:  

 
The renewed interest in ”realism” and ”reality” might also be regarded exactly as a debate ”post 
postmodernism”, in the sense that ”postmodernism” has shed light on the way in which the 
contemporary media environment is a producer of reality in line with other social systems, and is not 
just offering pseudo-realities (Jerslev, 2002, s. 8)  
 

Det danske dogmeprosjektets (Dogma 95) intensjon var å bringe filmen og filmens 

produksjonsprosess nærmere virkeligheten som ble filmet, og dermed bidra til å øke følelsen 

av realisme og virkelighet i opplevelsen av filmen. Jerslev peker mot et skifte fra 

postmodernismens ironi og intertekstualitet til forskjellige realistiske former og stilarter som 

både kan inneholde intertekstualitet og ironi som en del av en overordnet realisme. Denne 

nærheten til Dogmeprosjektet og dens modifiserte etterdønninger kan spores tekstuelt til 

deUSYNLIGE, men informantene påpekte også den dokumentariske stilen via det håndholdte 

kameraet og metodeskuespillet til Ingrid Bolså Berdal både etter De gales hus og Fritt Vilt 2. 



 91 

Denne undersøkelsen ble trukket i en dansk retning av informantene og følelsen de opplevde 

og uttrykte etter filmene som de forbandt med danske filmer: 

 
Lisa: Hun [Agnes/Trine Dyrholm i deUSYNLIGE] minner meg veldig om hun Emily Watson [Bess i 
Breaking the Waves]. Det var litt av det samme 
Åsne/Tale: Ja, snakk om å ha et levende ansikt... 
Lisa: Et fjes som du på en måte ser alt i. Det er litt sånn Breaking the Waves følelse jeg sitter med nå i 
dag. 
Åsne: Ja 
Tale: Jeg synes det er den beste norske filmen på kjempelenge.  
Lisa: Jaa 

 

Noen av informantene kjente igjen den sterke følelsen av tilstedeværelse og til tider 

ukomfortabelt nærvær fra for eksempel Breaking the Waves (1996),  Festen (1998) og 

Nattevakten (1994). Følelsen av dette umiddelbare nærværet er nedfelt i det syvende budet i 

Dogma 9543, som sammen med de andre budene skal sikre en opplevelse av nærhet til 

virkeligheten. Jerslev (2002, s. 61) argumenterer i forhold til Dogme-tradisjonen at det 

refleksive nivået som utløses av spenningene mellom fiksjon og virkelighet ikke er ment å 

være en distanseringseffekt, i Brecht forståelse, hvor det pekes på filmen som fiksjon og dens 

konstruksjon. Snarere er intensjonen å bryte gjennom til virkeligheten ved hjelp av følelser. 

Hun argumenterer for at Dogme 95 er en invitasjon til en fornying av samtidens filmspråk ved 

å skape spesifikke ”virkelighetseffekter” (reality effects): ”Dogma 95 suggests an aesthetics 

of presence and immediacy in time (now) as well as in space (here)” (Jerslev, 2002, s. 48). 

Langkjær (2002) argumenterer for relevansen av å snakke om ”en dansk realisme”, og det kan 

argumenteres for at det er denne danske realismen som informantene måler kvaliteten av 

norske filmer opp mot.   

 
Det Jerslev (2002) peker på som et skifte fra postmodernisme til realisme, omtaler Aaron 

(2007) som en transnasjonalvending fra den kommersielle postmodernismens overfladiskhet 

til etikk44. Sentralt i hennes argumentasjon er kunnskapsrike tilskuere og deres evne til 

                                                
43 Den danske websiden www.dogme95.dk var ikke tilgjengelig, siste sjekket 18.02.09. Derfor referes det her til 
den engelske oversettelsen gjengitt i Jerslev (2002, s. 47). Det syvende bud: ”Temporal and geographical 
alienation are forbidden. (That is to say that the film takes place here and now)”. Av andre relevante bud (ikke 
fullstendig gjengitt) er det første bud: ”Shooting must be done on location”, det tredje bud: ”The camera must be 
hand-held” og det åttende bud: ”Genre movies are not acceptable”. 
44 Et symptomatisk trekk for dagens transnasjonal etikk, er at den befinner seg i utkanten av filmindustrien, som 
for eksempel skandinavisk film eller uavhengige produksjoner. Den er heller ikke tydelig eller opplagt, men 
snarere tvetydig og paradoksal, som en av informantene antydet i forhold til De gales hus: Er dette en kritikk 
eller et forsvar av norsk helsepolitikk? Man ser altså på den transnasjonale etikken som litt på siden av den 
kommersielle filmindustrien, som ifølge Aaron (2007) gjør et studie av transnasjonal etikk til et typisk cultural 
studies prosjekt.  
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selvrefleksjon. Selvrefleksivitet som en viktig og stadig hyppigere brukt involveringsstrategi, 

er ifølge Aaron (2007) avhengig av engasjement. Selvets refleksive prosjekt, som til en stor 

grad består av å opprettholde, men samtidig konstant revidere sammenhenger, finner sted i en 

kontekst av mangfoldige valgmuligheter: ”Modernitetens refleksivitet strækker sig helt ind i 

selvets inderste. I en post-traditionel orden bliver selvet med andre ord et refleksivt projekt” 

(Giddens, 1996, s. 46). På et overordnet nivå tilpasser tilskuere filmenes bilder som analytisk 

”bevis”, konvensjonelle referansepunkter eller utgangspunkt for egne historier. Ved å gjøre 

antatte kategorier fra kjønn til klassiske sjangerkonvensjoner ustabile og fragmenterte, så 

oppmuntres mange tilskuere til å tenke alternativt og kan selv velge å se filmen igjen på helt 

andre premisser (Jenkins, 2000). Filmene åpner i varierende grad opp for motstand ved å 

representere et mangfold av tematiske eller etiske diskurser uten å framlegge en ”sannhet” 

eller å fortelle informanten hva han eller hun skal tro eller mene.  

 

Ifølge Giddens er film med på å skape spesielle strukturer i formidlingen av erfaring som kan 

karakteriseres ved hjelp av dens evne til ”å fjerne begivenheters inntrengelse i 

hverdagsbevistheten” (1996, s. 39). Når tilskueren møter det virkelige objektet og den 

virkelige begivenhet, argumenterer Giddens videre for at de har en mindre konkret eksistens 

enn deres framstilling på film. Dette fordi mange av de opplevelsene som sjelden kommer i 

hverdagen (for eksempel direkte kontakt med døden som alle filmene omhandler) er noe man 

rutinemessig møter i film. Konfrontasjonen med de virkelige fenomenene kan da være 

psykologisk problematisk. Det forventes også til en viss grad av informantene at filmene skal 

være uproblematiske, fordi ”det er jo bare en film” og film er fiksjon og kan derfor alltid ha 

en lykkelig slutt. Men forholdet til realisme og refleksivitet endrer disse forventningene. Ved 

å legge seg nær opp til det dokumentariske og virkelige fjernes fiksjonens letthet. 

Informantene som tilskuere settes i en posisjon sammen med hovedkarakterene og må 

reflektere, evaluere og ta etiske valg som i forlengelsen kan føre til et engasjement som 

resulterer i et kulturelt og personlig ansvar. Informantenes subjektivitet som tilskuer 

konfronteres med ”den andre”, den gale som også er normal, mor, sterk, handlekraftig og 

ustabil, og dennes kamp med, for eller imot døden. deUSYNLIGE spiller på hvor våre etiske 

grenser går og gjør det vanskelig ikke å ta stilling, det blir vårt ansvar og det tar oss ifølge 

Aaron (2007) fra den såkalte postmoderne likegyldigheten til individuell etikk (i motsetning 

til nasjonal moral) og ansvar: 

  
Film culture, and its historical re-enactments, must be read not only through the lens of millennial 
anxieties and postmodern excess or in terms of global politics or foreign policy, but via developing 
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discourses on cultural memory and national specifics, most importantly, via the recent turn to ethics in 
contemporary western thought (Aaron, 2008)45. 

 

Tilskuerrollen medfører ifølge Aaron (2007) et sosiopolitisk og sosiokulturelt ansvar. Denne 

rollen representerer en forståelse mellom tilskueren og kulturen, samt har et stadig økende 

etisk innhold og betydning. En av grunnene til det kan være at dagens regissører til en økende 

grad utnytter det Aaron omtaler som den kontraktsmessige forståelsen mellom tilskuer og 

kultur og som både Gjelsvik (2007) og Vaage (2007) omtaler som ”fiksjonsparadokset”: ... 

the spectator suspends her disbelief, she `forgets´ she is watching a contrieved fabrication, a 

film, as long as she is encouraged to do so” (Aaron, 2007, s. 91). ”Sikringene” (safeguards) 

som opprettholder filmens status som fiksjon har blitt svekket både i effekt og frekvens: 

 
It is not then a straightforward question of content that preoccupies us now, but a question of consent to 
it on the part, the participatory part, of the spectator. Edging ever further from the impotence of 
psychoanalytic theory in the field of social change and from the wishy-washy wide embrace of social 
theory, our embodied spectator, possibly perverse in her fantasies and diverse in her experience, 
possesses agency even, if not especially, in her submission. Finally, she must now be held accountable 
for it (Aaron, 2007, s. 189) 

 
I den kontraktsmessige alliansen mellom tilskuer og tekst ligger det en etisk dimensjon om 

tilskuerens ansvar. I fire av fem filmer sitter vi som tilskuere igjen med bilder av kvinnenes 

(og mennenes) forskjellige lidelser, hvor det i enkelte tilfeller verken er mulig å søke tilflukt i 

fantasien eller i fiksjonen, og hvor andre alternative måter å distansere seg på enten blir 

uholdbare eller uetiske. Tilskueren blir da delaktig og selvreflekterende. I et større 

sosiokulturelt og sosiopolitisk perspektiv argumenterer Petersson (2007)46, og mange med 

ham, om nødvendigheten av å gå bort fra tradisjonelle kommunikasjonsmodeller som 

inkluderer tilskuere og publikum i en tradisjonell forstand. I dag innehar den postmoderne 

tilskuer, også av film, alle rollene: filmskaper, meningsutvikler, medmenneske og politiker. 

Hvert enkelt individ får mer makt som gjør det lettere å påvirke. Men hva gjør den enkelte 

med denne makten, spør Aaron (2007). Med makt følger et kulturelt, nasjonalt, individuelt og 

moralsk ansvar som det henvises til i filmene gjennom den enkeltes personlig etikk. Det er 

dette ansvaret Aaron påpeker er synlig i en transnasjonal etisk tendens i samtidsfilm, som 

også kan spores i Norge.  

                                                
45 Sitatet er hentet fra invitasjonen til en gjesteforelesningen “From Complacency to Culpability: Conflict and 
Death in post 9.11 Film” som Aaron holdt på Universitetet i Oslo 25.08.2008. 
46 Informasjonen er hentet fra foredraget Medier, makt og demokrati av Olof Petersson holdt ved det 
Samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo, 10.04.2008. 
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8. Avslutning  
 
Denne undersøkelsen har hatt som mål å belyse hvordan en spesifikk gruppe tilskuere 

opplever norskproduserte langfilmer på kino og hvilke faktorer som har vært avgjørende for 

deres møte med fem norske filmer.  

 

Det ble tidlig klart at informantene, som bestod av en vennegjeng på syv kvinner, forventet og 

la vekt på de sosiokulturelle aspektene av filmopplevelsene. Informantene var aktive og 

involverte i fortolkning og tilpasning som meningsskapende prosesser. Men i motsetning til 

Jenkins (2000) argumentasjon, indikerer denne undersøkelsen at fortolkningen er mer 

forbundet til relasjonell identifikasjon og oppfattet realisme, enn til filmens sjanger og stil. 

Informantenes ønske om og krav til engasjement i filmene var avhengig av en opplevelse av 

identifikasjon og realisme. Studien viser viktigheten av kulturell og nasjonal lokalitet for 

forståelsen og engasjementet informantene utviklet. Nærheten til filmene var den viktigste 

årsaken til at de identifiserte seg med filmene. Identifikasjon var avgjørende for hvor godt 

informantene likte filmene. For å oppleve identifikasjon var realisme avgjørende. Denne 

realismen utspilte seg på flere nivåer, knyttet til både fiksjonens verden og den virkelige 

verden. Skuespillerne var viktig for begge nivåer. Skuespiller og karakter opplevdes til tider 

nærmest sammenfallende og fungerte som kanskje det viktigste bindeleddet mellom fiksjonen 

og virkeligheten for informantene. Med bakgrunn i deres diskusjoner kan det argumenteres 

for at ”kjendiser” er en mer presis betegnelse på de velkjente skuespillerne enn filmstjerner. 

Det mytologiserende elementet som kjennetegner internasjonale filmstjerner kan synes å være 

fraværende i en norsk sammenheng. Det kan skyldes flere sosiokulturelle årsaker som det 

lave antallet av filmer og innbyggere i et internasjonalt perspektiv, samt den vertikale 

samfunnsstrukturen.  

 

Fem av åtte hovedkarakterer var kvinner. Det registreres en endring i kvinnerollene i form av 

en ustabilitet, som forplanter seg videre til kategoriene kjønn og sjanger. Denne ustabiliteten, 

som kom til uttrykk gjennom kvinnenes handlekraft, kan være årsaken til at informantene til 

tider opplever en sterk grad av identifikasjon med kvinnene på lerretet. Ustabiliteten ble 

oppfattet som nærmere virkeligheten og egne følelser i hverdagen. Filmene etablerer 

forskjellige gråsoner mellom det ”å spille” og det ”å være”. Denne tvetydigheten oppleves 

som tatt til sitt ytterste i deUSYNLIGE , hvor dokumentariske elementer er inkorporert med 



 95 

den virkningen at filmen balanserer mellom fiksjon og virkelighet, symbolikk og dokumentar. 

Flere av informantene understreker at de opplever deUSYNLIGE som ”den beste norske 

filmen på veldig lenge” på grunn av de menneskelige og samfunnsnære kvalitetene. 

 

Informantenes gjennomgående komparative diskusjoner, som omhandlet forholdet mellom 

fiksjon og virkelighet, var uavhengig av hvilke av de fem filmene de diskuterte. Bredden i det 

filmatiske uttrykket strakk seg fra skrekkfilm til poetisk modernisme og komediedrama. Men 

informantenes sosiokulturelle troverdighetskrav forble uendret, uavhengig av sjanger. 

Gjentatte ganger minnet informantene hverandre om at ”det er jo bare en film”, uten at dette 

påvirket diskusjonen i etterkant. Det kan her være mulig å snakke om en forventning til 

skandinavisk og norsk film som nærmere sosiokulturell realisme enn kommersiell fiksjon. 

Det er i hovedsak dansk film informantene sammenligner de norske filmene med, og som 

setter deres standard for kvalitet. 

 

Et alternativt resonnement er at kravet til realisme er en konsekvens av denne spesifikke 

gruppen med informanter. Kvinner mellom 36 og 38 år, med høyere utdannelse, bosatt i Oslo 

og Akershus kan ha et annet krav til realisme og mening enn andre grupper. Det er en 

sannsynlighet for at undersøkelsen ville hatt en annen diskusjon og et annet resultat med for 

eksempel gutter og jenter under 20 år eller menn mellom 36 og 38 år. Men her kan alder og 

livssituasjon ha mer å si enn kjønn, noe flere av informantene gjentatte ganger understreket. 

På spørsmålet Jackie Stacey (1994) stiller: ”Feminine Fascinations: A question of 

identification?” kan det også i dette tilfellet svares ja, men kun gjennom et differensiert syn på 

hva identifikasjon innebærer.  

 
...this research challenges the assumption that identification is necessarily problematic because it offers 
the spectator the illusory pleasure of unified subjectivity. The identifications represented in these 
examples speak as much about partial recognition and fragmented replications as they do about the 
misrecognition of a unified subjectivity in an ego ideal on the screen (Stacey, 1994, s. 172). 

 
 
For informantene betyr ikke identifikasjon at man går inn i karakteren og blir eller tenker som 

Aina (Ingrid Bolsø Berdal), Agnes (Trine Dyrholm), Anna (Ellen Dorrit Petersen), Vera 

(Ellen Dorrit Petersen) eller Jannicke (Ingrid Bolsø Berdal). De er ikke avhengig av, og 

forventer heller ikke, å se ”seg selv” på lerretet. Det betyr å ha muligheten for å utvikle en 

forståelse gjennom gjenkjennelse, empati eller sympati med røtter i deres egen virkelighet. 

Det er her den sterke forbindelsen til realisme gjør seg gjeldende. Det er avgjørende å 
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konkretisere det ofte subjektive og lokale nivået av realisme informantene viser til og hvordan 

det realistiske virker sammen med identifikasjon. Det relasjonelle forholdet mellom 

informantene som tilskuere og filmene i forhold til samtid og lokalitet, understreker behovet 

for kvalitative tilskuerundersøkelser47. Som informantene selv oppsummerte etter den siste 

fokusgruppen: 

 
Åsne:  Det er morsomt å høre hvor forskjellig man opplever en film 
Lene: Ja, og husk på at vi er en veldig homogen gruppe i utgangspunktet 
Lisa: Spesielt i forhold til deUSYNLIGE, så var det veldig kontrast mellom de som har barn og de som 
ikke har barn 

 

En konsekvens av de mange og sterke kvinnene i hovedrollene er mangelen på sterke, 

tydelige og utfordrende maskuline karakterer i filmene. Dette til tross for at fire av fem filmer 

har mannlige regissører og manusforfattere. Mangelen på mannlige rollemodeller har vært tatt 

opp i debatter, i litteratur og i dagspresse48. Informantene påpeker flere useriøse mannlige 

karakterer. Det diskuteres en femininisering av det filmatiske rommet, som kan settes i 

sammenheng med en mer åpen filmtekst med flere muligheter for selvrefleksjon. Åpenhet og 

følelser, som tidligere var forbundet med det feminine og knyttet opp mot sjangere som 

(melo)drama, blir nå benyttet i sjangere som tidligere ble sett på som maskuline. Det er en 

tendens som er synlig i skrekkfilm (Fritt Vilt 2), drama (De Gales Hus, DeUSYNLIGE) og 

spenningskomedie (Den siste revejakta) om dog mer eller mindre vellykket i henhold til 

informantenes filmopplevelser. Denne undersøkelsen har gjennom informantenes diskusjoner 

og opplevelser derfor rettet søkelyset mot en økende tendens i fiksjonsfilm til å benytte 

engasjement og selvrefleksivitet som involveringsstrategi. Men igjen kan det på ingen måte 

utelukkes at et liknende studium, for eksempel med yngre kvinner, ville vektlagt andre 

elementer og avdekket andre svar.  

 

Et annet poeng er overskridelsen av det tradisjonelle og problematiske skillet mellom kjønn 

og sjanger. Ingen av filmene ble oppfattet av informantene som dramafilmer i forkant av 

filmopplevelsen, men tre av filmene ble omtalt som dramaer i etterkant. Det kan indikere en 

motvilje mot å kategorisere, og kanskje feminisere, filmene for eventuelt å innskrenke det 

                                                
47 I forkant av- og i undersøkelsesperioden fra september 2007 til april 2009, har jeg ikke funnet liknende norske 
kvalitative tilskuerundersøkelser. 
48 Aftenpostens journalist Bjørkeng (2009, s. 8-9) oppsummerer statusen slik: ”Mann i krise. Samtidig som 
Mads `Pornopung´ Larsen flykter fra landet, lanserer kvinnene i Likestillingsdepartementet Mannsmeldingen. 
Den norske mannen er tydeligvis ikke moden nok til å hamle opp med sine egne problemer”. 
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nasjonale publikumspotensialet. Det produseres ikke lenger ”kun en film i Norge”49 og 

informantene i dette studiet uttrykker at sjangerfeil kan motarbeide engasjement i møte med 

filmene. Fritt Vilt 2, som Fritt Vilt, var svært entydig i sin markedsføring av skrekkfilmene. 

Kommunikasjonen i forkant av filmene nådde også fram til informantene, til tross for at de 

var utenfor filmens målgruppe. Informantene oppfattet at De gales hus markedsføres mer som 

en thriller eller komedie enn et drama. Iskyss markedsføres ifølge informantene som et 

historisk spiondrama, ikke som filmatisk poesi. Den siste revejakta, prøver både å innby til 

spenning og samfunnsdebatt, men bør ifølge informantene holde seg til komedien både 

tekstuelt og markedsføringsmessig. En utfordring er at de tradisjonelle 

”sjangermerkelappene” ofte ikke passer og at kategorisering derfor kan være vanskelig.  

 

Informantene uttrykker og opplever en vilje og tendens i de utvalgte norske filmene til å tøye 

grenser. Den økende markedsandelen for norske filmer på kino, som indikerer at filmene har 

nærmet seg sitt nasjonale publikum, inkluderer denne spesifikke gruppen. ”Den viktige 

pakten med kinopublikummet – som er selve garantisten for at det finnes politisk vilje til å 

satse på norsk filmproduksjon – er gjenopprettet”, hevder Lismoen (2008). Informantene 

utgjør eksempler på at identifikasjonen er sterkere i mangfoldet, i ustabiliteten, i realismen og 

samfunnsdebattene. Samtidig kan det være ufordringer i forhold til andre grupper, som 

multikulturelle nordmenn, som har et markert fravær og et problematisk nærvær i 

undersøkelsens fem norske filmer.  

 

Engasjementet for nasjonal film, som en del av det å være norsk, uttrykkes til tider å være 

større enn engasjementet i hver enkelt film. Det foregår i dag en diskusjon i det offentlige rom 

blant kulturpolitiske aktører og filmbransjen om kvalitetsfilm og om hvorvidt kvalitetsfilmen 

har måttet vike for kravet om kvantitet, inntjening og kommersialisering50. Dette er en 

problemstilling som ikke finner støtte blant informantene. De argumenterer på en måte som 

tilsier at norsk film fortsatt ikke oppleves som kommersiell:  

 
Astrid: Jeg tenker at hvis denne filmen [Iskyss] hadde vært laget i USA, så hadde de prøvd å gjøre mer 
ut av det, så tenker jeg at de som har laget denne filmen her vil ikke gjøre den kommersiell. Jeg tenkte at 

                                                
49 Dette uttrykket viser tilbake på at det i 2008 ble produsert 22 norske filmer som ble vist på norske kinoer i 
forhold til for eksempel i 2000, hvor det ble produsert 10 filmer. Mangfoldet gir en potensiell mulighet for et 
bredere spekter av filmsjangere og filmuttrykk. Redaktør Lismoen i Rushpprint beskriver dette i en lederartikkel 
som ”Den nye virkeligheten” og fortsetter: ”Det er i dag mulig å lage filmer som det ikke var politisk mulig å 
lage for ti år siden...” (2008, s. 7). 
50 Se for eksempel artiklene i Dagens Næringsliv av Vik fra 2008 og 2009: ”Vedtak: Mirakel” og ”Norsk, 
norskere, norskest”. 
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det er et bevisst valg da. Her kunne det vært så lett å spille på mer dramatikk eller hva det måtte være, 
men de vil ikke. Da tenker jeg at det er litt sånn norsk film er da, at de skal være så jævlig poetiske 
Lisa: Det er jo så synd, for det er jo så mye drama i hele historien, så de hadde ikke trengt å lag ´science 
fiction American history´ for det. 
Astrid: Nei, hvorfor skal de skjule det, litt mer dynamikk kunne vært lov. 
Lisa: Litt mer trøkk, for det må det jo ha vært. Den ´spenninga´ på trikken var ikke spennende engang. 
Du visste at hun kom til å bli tatt, også bare satt du der og ´jaja´ 
Åsne: Det er egentlig ganske rart at det var ganske dramatiske scener uten at de gjorde det spennende – 
overhodet. Altså, det kunne ha vært det samme som om hun spiste en brødskive til frokost. Det var ikke 
noe... 
Astrid: Men nå fikk jeg litt sånn der assosiasjoner til Janteloven jeg, at nå skal ikke vi spille på noen 
billige poenger her, nei [latter]. Skjønner du – så norsk! 

 

Det kan synes som at norske filmer fortsatt oppleves nærmere kunstfilmtradisjonen enn den 

kommersielle underholdningsfilmen. Informantene håper å finne en spenning og en nerve i 

filmene, som flere av informantene fortsatt opplever som sjelden. Og spørsmålet stilles enda: 

”Er dette underholdning?” En grunn til det kan være at den enkelte fortsatt forventer å bli 

engasjert i en realistisk filmatisk verden de føler nærhet til, mer enn de forventer å bli 

underholdt. Det søkes etter identifikasjon og realisme i filmene fordi de er norske og ikke 

amerikanske. 

 

”Den norske filmbransjen bør lytte og lære mer av publikum” hevder medieviter Cecilie 

Kløvstad (2008, s.40). Spørsmålet er hvordan filmbransjen kan lytte og lære mer av publikum 

uten at den enkeltes opplevelse og engasjement blir undersøkt og satt inn i et større 

sosiokulturelt perspektiv. Denne undersøkelsen har hatt som mål å belyse hvorfor og hvordan 

den enkelte filmtilskuer er viktig og samtidig oppfordre til en bredere satsing på kvalitativ 

resepsjonsforskning.  
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Vedlegg 3: Spørreskjema 1-3 
 
               IMK, UiO 1. september 2008 

   

                         

Spørsmål: Norske filmer på kino – Fokusgruppe 1  

 
I forbindelse med undersøkelsen om norske filmer på kino ville jeg satt stor pris på om du 

kunne være behjelpelig med å svare på 10 spørsmål, som tar ca. 5 minutter. All informasjon 

vil behandles konfidensielt. Svarene kan mailes til lvha@online.no - Tusen takk for hjelpen! 

 

 

1. Navn / bosted / alder/ sivil status/ dato: 

 

2. Hvilke norske filmer har du sett det siste året (2008)? 

 

3. Hvilke norske filmer kan du huske å ha sett de siste årene (fra 2000)? 

 

4. Er det filmer du husker som spesielt bra eller spesielt dårlig? Hvis ja, hvilke og 

hvorfor?  

 

5. Hvor ofte går du på kino?  

 

6. Kan du nevne  5 ting som karakteriserer norsk film for deg? 

 

7. Kan du nevne 5 ting som er bra med norske filmer? 

 

8. Kan du nevne 5 ting som er dårlig med norske filmer? 

 

9. Kan du nevne 5 ting som karakteriserer det å være norsk for deg? 

 

10.  Identifiserer du deg mer med norske filmer enn med andre filmer? Hvis ja, hvorfor 

det? 
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                IMK, UiO 16. september 2008 

        

Spørsmål: Norske filmer på kino – Fokusgruppe 2 

 
I forbindelse med undersøkelsen om norske filmer på kino ville jeg satt stor pris på om du 

kunne være behjelpelig med å svare på 10 spørsmål, som tar ca. 10 minutter. All informasjon 

vil behandles konfidensielt. Svarene kan mailes til lvha@online.no - Tusen takk for hjelpen! 

 

1. Navn / Utdannelse / Yrke /arbeidssted: 

 

2. Hvor er du født og oppvokst? 

 

3. Hvilke nasjonalitet og regionalitet (hvor i Norge) har dine foreldre? 

 

4. Oppfatter du at det er store eller små forskjeller i Norge mellom regioner (nord, sør, 

øst, vest, by og land etc)? 

 

5. Hvordan kommer dette til uttrykk i norske filmer? 

 

6. Betyr en films tittel og språk noe for hvordan du oppfatter en film og om du har lyst til 

å se den?  

 

7. Hvilke filmsjangere liker du å se på kino, hvorfor det og hvilket land eller verdensdel 

kommer disse filmene som regel fra? (Eks: Action, komedie. thriller, krim, drama, 

science fiction, grøsser, dokumentar, historiske, episke, smale filmer, kunstfilmer, 

komersielle filmer, Bollywood, Asiatiske, Europeiske, Nordisk, norsk, svensk etc). 

 

8. I hvilken sjanger(e) synes du at norske filmer hevder seg? 

 

9. Hva betyr film for deg i din hverdag og i hvilke sammenhenger snakker du om film? 

 

10.  Hvorfor er det viktig at Norge har sin egen filmindustri? 
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                  IMK, UiO 10. oktober 2008 

 

Spørsmål: Norske filmer på kino – Fokusgruppe 5 

 
I forbindelse med undersøkelsen om norske filmer på kino ville jeg satt stor pris på om du 

kunne være behjelpelig med å svare på 14 spørsmål. All informasjon vil behandles 

konfidensielt. Svarene kan mailes til lvha@online.no - Tusen takk for hjelpen! 

 

11. Navn / dato: 

 

Prosjektet 

12. Har du utviklet eller endret syn på norsk film etter å ha vært med på dette prosjektet - i 

så fall – hvordan? 

13. Opplever du at det er enklere å identifisere seg med kvinnelige hovedroller enn 

mannlige – i så fall hvordan? 

14. Hvordan opplever du at filmene representerer det norske samfunnet og norsk kultur?  

15. Opplever du at filmene representerer deg som del av det norske samfunnet? 

16. Av de 5 filmene som har vært med i dette prosjektet – hvilke filmer hadde du ønsket å 

se uavhengig av prosjektet og hvorfor? 

 

Kino - generelt 

17. Hva er de viktigste årsakene til at du velger å se en film på kino? 
 

18. Hva forbinder du med å gå på kino? 
 

19. Bør norske kinoer prioritere å vise norske filmer? Hvorfor eller hvorfor ikke? 
 

20. Synes du det produseres og vises for få, akkurat passe eller for mange norske filmer pr 
i dag?  

 
21. Hvilke faktorer gjør at du velger å se en film på DVD? 

 
22. Hva er de største forskjellene mellom å se en film på kino og se en film på DVD? 

 
23. Synes du at du går for mye, for lite eller akkurat passe på kino?  

 
24. Hvilke andre gjøremål og kulturtilbud konkurrerer med kinoen om din tid? 

 


