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Abstrakt 
Filmer, texter och andra former av beskrivningar skildrar både den tid de beskriver och 

den tid då de produceras, både medvetet och omedvetet. För att analysera och jämföra 

dessa båda berättarnivåer i filmer krävs tydliga metoder och effektiva verktyg. 

Begreppen diegetisk tid, icke-diegetisk tid och meta-diegetisk tid introduceras i 

uppsatsen som verktyg för att förenkla och effektivisera analysarbetet och 

presentationen av tid i och kring film. Som stöd för användningen av begreppen 

analyseras och jämförs två västernfilmer som producerades under perioden från mitten 

av 1950-talet till slutet av 1960-talet. De två filmerna som analyseras är The 

Magnificent Seven (7 vågade livet, John Sturges, 1960) och The Wild Bunch (Det vilda 

gänget, Sam Peckinpah, 1969). 
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1 Inledning 
 

Film och historia är två områden som som haft en speciell relation till varandra sedan 

utvecklingen av filmen inleddes i slutet av 1800-talet. Filmen har alltid använts för att 

beskriva händelser, både fiktiva och dokumentära. Bröderna Lumières första filmer var 

dokumentation av olika vardagshändelser men snart kom de berättande, fiktiva filmerna, 

genom till exempel Georges Méliès.1  

 

Professorn i historia vid Lunds universitet, Ulf Zander, konstaterar i förordet till sin bok 

Clio på bio att det inte går att överskatta betydelsen av visuella medier och att kunskap 

om filmer är av stor betydelse för den som vill förstå modern historia.2 Den 

amerikanske presidenten Woodrow Wilson blev så imponerad efter att ha sett D.W. 

Griffiths film The Birth of A Nation (Nationens födelse, 1915) att han sa ”att den var en 

alltigenom sanningsenlig historia skriven i ett ljusflöde”.3 Men stämmer detta? Vilken 

historia är det som skildras i filmen? Och är skildringen sanningsenlig? 

 

Är den historia som presenteras på film en skildring av det som skett eller är det en bild 

av det man vill föra fram? Eller är det en kombination av båda två? Enligt Ulf Zander är 

filmer historiska på två olika sätt.4 För det första beskriver filmerna en historisk 

situation, det vill säga något som har hänt och som filmskaparna vill skildra. 

Filmskaparna har anpassat berättelsen för denna situation med de begränsningar som 

gäller för den beskrivna situationen. För det andra beskriver filmerna de värderingar och 

regler som gäller för tiden när filmerna produceras. Det kan gälla både begränsningar 

och möjligheter som till exempel värderingar, censur, teknik eller kuturella koder. 

Zander pekar till exempel på den tekniska utvecklingen och ideologiskt präglade 

perspektivskiften som påverkansfaktorer för film.5 

 

Men detta synsätt att det finns två olika syften med en produktion är i sig inte unikt för 

film utan det gäller för alla konstformer. Oavsett om det gäller balett, teater, litteratur 

                                                 
1 Bröderna Auguste och Louis Lumière visade 1895 sin film La sortie des usines Lumiére (Arbetarna 

lämnar Lumiéres fabrik i Lyon). Bara några månader senare producerade George Méliès fantasy, skräck 

och science fictionfilmer. Philip Kemp (red). Det här är film. Hela historien från 1895 till idag. Norstedts 

förlag, Stockholm, 2012, s 8. 
2 Ulf Zander, Clio på bio. Om amerikansk film, historia och identitet. Historiska Media, Lund, 2006, s 7. 
3 Zander, s 17. 
4 Ibid, s 15, 31. 
5 Ibid, s 16. 
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eller någon annan typ av konst så präglas verken av den tid då de skapas. Men att tolka 

detta kan var en utmaning då underlag för tolkningen ibland saknas. Ett exempel är de 

dramer som från antiken och framåt saknar scen- och spelanvisningar. Det var först i 

slutet av 1800-talet när det naturalistiska dramat utvecklades som det blev vanligt med 

omfattande scen- och spelanvisningar.6 Detta kan göra äldre dramatik svårtydd då det 

ofta bara är dialogen som finns dokumenterad i manus. Det antika dramat var avsett att 

framföras till musik vilket skapade den totala upplevelsen. Att bara ha tillgång till 

dialogen innebär att den som tolkar det antika dramat saknar viktiga pusselbitar för 

tolkningen. Men det räcker inte bara med scenanvisningar för att kunna tolka dramat. 

Det krävs även kunskap om både syftet med dramat och kunskap om den tid då dramat 

skapades för att en nutida publik ska kunna göra en tolkning av dramat, som i alla fall 

till viss del liknar den tolkning som skaparen av dramat avsåg med sitt verk. 

 

Filmen, som är ett relativt nytt media, är lättare att analysera då vi har en större kunskap 

om den tid och omvärld som filmen skapades i. Det finns dessutom ofta mycket 

material bevarat avseende historien kring filmen, dess innehåll och den representation 

som gjorts som kan användas som grund för en analys. Det är viktigt att väga in allt 

relevant material och de omständigheter som gällde när filmen producerades. För att få 

en förståelse för vad till exempel D W Griffith syftade med The Birth of a Nation krävs 

kunskap utanför själva filmen. The Birth of a Nation och dess syfte har senare 

ifrågasatts. Men den bör, som en del av analysen, även bedömas utifrån den tid då den 

skapades. Men för att göra dessa bedömningar behövs verktyg som kan hantera och 

tydliggöra både den tid som skildras i filmen och den tid då filmen producerades. 

 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att introducera begreppen diegetisk tid, icke-diegetisk tid och 

meta-diegetisk tid som verktyg vid analys av främst historiska filmer och genom analys 

av två historiska filmer verifiera att användingen av begreppen som verktyg förenklar 

och effektiviserar analys och presentation av film. 

 

                                                 
6 Birthe Sjöberg. Dramatikanalys. En introduktion Andra upplagan. Studentlitteratur AB, Lund, 2005, s 

59-60. 



  
 

3 

Uppsatsens frågeställning är om och i så fall hur begreppen diegetisk tid, icke-diegetisk 

tid och meta-diegetisk tid kan stödja och effektivisera arbetet vid analys av filmer 

baserat på uppdelningen två delar, den tid filmerna skildrar och den tid då de produceras 

eller konsumeras. 

 

Jag har avgränsat analysen till två filmer som producerades under en mycket turbulent 

period i USAs historia, från mitten av 1950-talet fram till slutet av 1960-talet. 

Professorn i historia Philip Jenkins säger i sin bok A History of the United States: 

 

Every American generation probably thinks it is passing through the most 

tumultuous and far-readching changes in the nation’s history. In the late twentieth 

century though – especially during the turbulent 1960s – Americans had excellent 

reasons to believe that they really did live in a revolutionary era, as their society 

was transformed in its most basic assumptions about gender and age, race and 

ethnicity.7  

 

Enligt Jenkins bedömning bör denna tidsperiod med stora förändringar ge en god grund 

för analysen av de diegetiska tidsbegreppen och deras funktion som verktyg vid analys. 

 

De två filmer jag valt är The Magnificent Seven (7 vågade livet, John Sturges, 1960) och 

The Wild Bunch (Det vilda gänget, Sam Peckinpah, 1969). Båda filmerna tillhör samma 

genre, västernfilmen. Filmerna producerades i var sin ände av 1960-talet och bör ge en 

representativ bild av den tid då de producerades. Mot bakgrund av den stora förändring 

som USA genomgick under den aktuella perioden bör skillnaden mellan filmerna vad 

gäller skildring, uformning och påverkan vara markant och förtydligas genom 

användning av begreppen. 

 

 

3 Metod 
 

Den metod som jag har använt som grund för min analys är läsning av filmerna. 

Läsningen har gjorts utifrån på de fokusområden som jag använt. Dessa fokusområden 

är baserade på Jenkins bedömning av de områden som genomgått de mest signifikanta 

förändringarna under perioden från mitten av 1950-talet till slutet av 1960-talet. 

                                                 
7 Philip Jenkins. A History of the United States. Fourth Edition. Palgrave Macmillan, NY, 2012, s 233. 
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Analysen av filmerna utgår från Zanders indelning i två olika perioder. Den period som 

skildras i filmerna och den period då de producerades eller konsumerades.  

 

Som underlag för att analysera den period då filmerna producerades, den historiska 

bakgrunden, har jag utgått från Philip Jenkins bok A History of the United States.8 

Målsättningen är att använda historien för att ge en bakgrund till filmerna och hur dessa 

påverkas, inte för att skildra den historiska utvecklingen under perioden. 

 

Jenkins konstaterar att det är frestande att fokusera på de stora förändringarna inom 

USA men att det är lika viktigt att beakta det hot som USA upplevde utifrån i 

analyserna. Historien under den här perioden kan enligt honom bara förstås om man ser 

ett samspel mellan dessa interna och externa krafter.9 Vissa forskare talar om kalla 

krigets paranoia men Jenkins anser att det finns grund för denna rädsla. Under den 

period som kallades kalla kriget fanns hela tiden frågan om USA skulle kunna överleva 

i någon form i händelse av ett kärnvapenkrig. 10 USAs utrikespolitik formades av 

konfrontationer med kommunismen både vad gällde kärnvapenbalansen och 

rymdkapplöpningen. Det kommunistiska hotet konkretiserades genom Castros 

övertagande av makten på Kuba 1959.11 Ytterligare en faktor som målades upp var 

risken för den så kallade dominoeffekten vilken kom att leda fram till USAs 

inblandning i Sydostasien och inte minst i Vietnam.12 

 

Jenkins använder 1956 som brytpunkt i kapitelindelningen i sin bok och det är också ett 

årtal som passar bra till de filmer och den analys som jag valt att göra även om jag 

begränsar mina analyser fram till 1969.13 Perioden mellan 1956 och 1969 innebar stora 

samhällsförändringar i USA och i citatet lyfter Jenkins fram faktorerna kön och ålder, 

ras och etnicitet.14 Genusfrågan realiserades under perioden genom främst 

kvinnorörelsens olika grupperingar som till exempel National Organization for Women, 

NOW.15 Åldern kom att spela en viktig roll i utvecklingen genom aktiviteter i de 

                                                 
8 Boken används bland annat som kurslitteratur vid Uppsala universitet. 
9 Jenkins, s 233. 
10 Jenkins, s 233. 
11 Ibid, s 234. 
12 Dominoeffekten innebar att om Laos och Vietnam skulle få kommunistiskt styre skulle det innebära att 

omkring liggande stater också skulle falla för det kommunistiska hotet på samma sätt som dominobrickor 

som faller. Detta skulle kunna innebära ett hot mot till exempel Indien och Australien. Jenkins, s 237 
13 Kapitel 6 i Jenkins bok heter Only Yesterday: The United States, 1956-2000. 
14 Jenkins, s 233. 
15 Ibid, s 251. 
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amerikanska högskolorna och universiteten. Dessutom innebar den nya musiken och de 

nya formerna av droger som introducerades under perioden att ungdomens utveckling 

förändrades jämfört med tidigare generationer. Detta manifesterades genom till exempel 

hippierörelsen och ”the Summer of Love” i San Fransisco 1967 samt musikfestivalen i 

Woodstock 1969.16 

 

Under perioden mellan 1954-1965 utvecklades medborgarrättsrörelsen. Den revolution 

som denna ledde till i det amerikanska samhället möjliggjordes av aktivister med 

påverkan av både myndigheter och rättsväsende.17 Från mitten av 1960-talet 

utvecklades också mer militanta grenar av medborgarrättsrörelsen vilket ledde till 

upplopp bland färgade grupperingar i USA. Dessa motsättningar symboliserades av 

begreppet Black Power.18 

 

Det finns många fler faktorer som påverkade utvecklingen i USA under den här 

perioden i USA. Men de faktorer som Jenkins lyfter fram är de viktigaste och jag 

kommer att använda dessa områden som grund för min analys. Det innebär att jag att 

analyserar hur det externa hotet presenteras främst under begreppet representation. Det 

som Jenkins lyfter fram som påverkan från medborgarrättsrörelsen och åldersfaktorerna 

kommer jag att analysera under begreppet roller. Slutligen använder jag begreppen 

genus och etnicitet för att analysera frågor relaterade till kön respektive etniska faktorer. 

 

Det finns också ett behov i analysen att beskriva olika förändringar som inte ryms inom 

dessa fokusområden men jag kommer att beskriva de förändringar som är relevanta där 

det är aktuellt. Det gäller till exempel förändringar inom filmens område som lagar och 

regler, teknik eller utvecklingen i en genre. 

 

För generell information avseende filmerna som releasedatum, längd och namn 

använder jag mig av International Movie Database, IMDB.19 Då fokus ligger på 

amerikanska filmer använder jag mig också av Box Office Mojo för information om 

filmernas intäkter och resultat vid biovisningar.20 

                                                 
16 Ibid, s 247. 
17 Ibid, s 239. 
18 Ibid, s 244. 
19 www.imdb.com 
20 www.boxofficemojo.com. Box Office Mojo fokuserar på den amerikanska marknadens intäkter och 

redovisar intäkterna för en film översiktligt i två delar: inrikes (Domestic) och internationellt (Foreign). 

http://www.boxofficemojo.com/
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3.1 Begreppen diegetisk tid, icke-diegetisk tid och meta-diegetisk tid 
 

Jag introducerar begreppen diegetisk, icke-diegetisk och metadiegetisk tid som ett 

verktyg för analys av filmer. Begreppet diegetisk används inom både 

litteraturvetenskapen och filmmusiken och syftar till att beskriva vad som sker inom 

ramen för själva filmen och/eller berättelsen respektive vad som sker utanför ramen för 

berättelsen och som kan upplevas av läsaren eller publiken som en förstärkning av 

texten eller filmen. Begreppet diegetisk utgår ifrån det grekiska ordet diegesis, 

berättelse.21 

 

En av utmaningarna både när det gäller att genomföra och presentera analyser av filmer 

är att tydligt ange ur vilket perspektiv som olika iaktagelser och värderingar i den 

aktuella analysen gjorts. Gäller analysen den tid som skildras i filmen eller den tid då 

filmen producerades? För att både förtydliga och effektivisera analyserna har jag valt att 

introducera begreppen diegetisk tid och icke-diegetisk tid som metodbegrepp för att 

underlätta jämförelsen mellan de olika tidsnivåerna i jämförelsen. Dessutom har jag valt 

att också lägga till begreppet meta-diegetisk tid för vissa specialfall. 

 

I litteraturvetenskapen är begreppet diegetisk väl etablerat som beskrivning av vilken av 

berättarnivåerna som är aktuell i en text. Ett grundantagande i narratologin är att alla 

texter har en berättare men att denne inte ska blandas ihop med författaren.22 Denne 

berättare kan betrakta berättelsen utifrån eller vara en del av berättelsen. Om berättaren 

befinner sig utanför berättelsen kallas denne heterodidaktisk och om berättaren finns i 

berättelsen kallas denna intra- eller homodidaktisk.23 Men inte bara berättarens position 

i berättelsen är viktig utan även den nivå som texten befinner sig i förhållande till 

                                                 
21 Både begreppen berättelse och historien som synonymer i olika källor. Nationalencyklopedin använder 

begreppet berättelse medan Holmberg/Ohlsson även använder begreppet historien. Jag har valt att 

använda begreppet berättelse för att undvika sammanblandning med begreppet historia. 

Nationalencyklopedin,dieges.http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dieges (hämtad 2016-

08-14) samt Claes-Göran Holmberg/Anders Ohlsson. Epikanalys. En introduktion. Studentlitteratur, 

Lund, 1999, s 12. 
22 Holmberg/Ohlsson, s 71-72. 
23 Ibid, s 73-74. 
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diegesisen. Den första narrativa nivån kallas den extradiegetiska.24 I denna nivå är 

handlingen att berätta överordnad från själva berättelsen. 

 

Jag har valt att introducera begreppen diegetisk tid och icke-diegetisk tid baserat på den 

användning av begreppen diegetisk och icke-diegetisk som redan sker inom filmen och 

då i första hand inom filmmusiken. Enligt Oxford University Press Oxford Reference 

kallas allt som är relaterat till den värld som skildras i filmen för diegetiskt och allt 

utanför den världen för extradiegetiskt.25 Det innebär att även tidsbegreppen inom 

filmen omfattas av detta begrepp. Det som skiljer min tolkning av begreppet från den ur 

Oxford Reference är att jag valt att använda det alternativa begreppet icke-diegetiskt 

istället för extradigetiskt då detta är mer etablerat inom filmmusiken. 

 

Enligt Guido Heldt vid University of Bristol så är användningen av begreppen diegetisk 

och icke-diegetisk inte lika etablerade inom området filmmusik som inom 

litteraturvetenskapen. Inom filmmusiken finns det andra alternativ som konkurrerar med 

diegetisk och icke-diegetisk. Ett exempel är source music och score, två begrepp som är 

mer relaterade till musiken som funktion än till berättelsen. Enligt Guido Heldt 

introducerades begreppen inom filmmusiken genom professor Claudia Gorbmans 

adaption av termer från Gérard Genette.26 Min bedömning är att begreppen diegetisk 

och icke-diegetisk är generella och att konceptet diegesis kan användas som en grund 

inom flera områden. 

 

Jag ser diegetisk tid och icke-diegetisk tid som begrepp som tydligt beskriver de båda 

nivåerna av tid inom filmen. Den diegetiska tiden är den som skildras i filmen och den 

kan vara kontinuerlig inom ramen för den aktuella filmen eller förändras som en del av 

narrativet. Den diegetiska tiden kan utspelas i vilken tidsperiod som helst, forntid, nutid 

eller framtid eller en kombination av dessa. 

 

Inom den diegetiska tiden finns också specialfall som till exempel flashbacks eller 

flashforwards. Här kan den diegetiska tiden förändras även om det inte är något krav. 

Flashbacks används i The Wild Bunch för att beskriva vissa händelser som påverkar 

                                                 
24 Ibid, s 74. 
25 Oxford Reference, dieges. 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095717289 Access 2016-08-14 
26 Gudio Heldt. Music and Levels of Narration in Film. Steps Across the Border. Intellect, 

Bristol/Chicago, 2013 s 48. 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095717289
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karaktärerna och de val de gör. Dessa hopp i handlingen speglar ofta en rollfigurs bild 

eller upplevelse av en tidigare händelse. Flashbacken behöver inte skildra regissörens 

bild av det som hänt utan kan vara en återblick som bara sker i karaktärens medvetande. 

Om en händelsen utgår från karaktärens medvetande och tolkning av omgivningen 

motsvaras det inom den diegetiska begreppsfären av begreppet meta-diegetisk. 

Följaktligen kan flashbacks som speglar en rollfigurs tolkning av det som hänt redovisas 

som metadiegetisk tid. En flashback som redovisar regissörens syn är en del av den 

diegetiska tiden. 

 

I The Wild Bunch används en flashback för att beskriva hur två av huvudpersonerna, 

gängets ledare Pike Bishop (William Holden) och hans bäste vän, Deke Thornton 

(Robert Ryan), skiljs åt genom ett ingripande av polisen. Deke blir arresterad och 

hamnar i fängelset i Yuma. Denna flashback delas av huvudpersonerna i form av ett 

minne och en samtidig återblick. Minnet har en annan, mer drömsk struktur och sker i 

personernas hjärna och det beskriver en meta-diegetisk tid. Samma teknik används då 

Dekes rädsla för återvända till fängelset genom en kort flashback där han piskas av 

vakterna. Även detta beskriver meta-diegetisk tid. 

 

Den icke-diegetiska tiden omfattar hela perioden från filmens idéstadium till nutid och 

det innebär att den behöver delas upp för att bli mer användbar. Jag har utgått från de tre 

begreppen produktion, distribution och konsumtion som ger en logisk uppdelning av en 

films tillkomst och användning. Begreppen kombineras med den icke-diegetiska tiden 

till begreppen icke-diegetisk produktionstid och icke-diegetisk konsumtionstid. 

Distribution är starkt kopplad till det media som filmen ska distribueras via och den 

form som ska användas för konsumtion. Distribution är ett specialfall som påverkar 

både produktion och konsumtion och som jag valt att integrera i de båda andra 

begreppen och då främst konsumtionstiden. Jag använder med andra ord inte något 

separat begrepp för distribution men det bör tas med i bedömningen av både den icke-

diegetiska produktionstiden och den icke-diegetiska konsumtionstiden. 

 

Den icke-diegetiska konsumtionstiden är den tid då filmen konsumeras av en publik. 

Mottagande av en film inordnas oftast inom begreppet receptionsanalys och beskriver 

det som sker när publiken ser eller mottar filmen. Det första mottagandet sker ofta när 

filmen är relativt ny men för de förändringar som sker inom varje ny tidsperiod sker 
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också förändringar i publikens mottagande och tolkningar av filmen baserat på de 

skillnader som finns i publikens kunskaper och referensramar. De filmer som jag valt är 

bra exempel på detta då de utspelas i en tid som är över hundra år gammal vilket 

innebär att det saknas beskrivningar och vittnen av hur faktiska förhållandena var vid 

den diegetiska tiden. Den icke-diegetiska produktionstiden är inte alltid känd eller 

bedöms lika av alla i publiken. The Magnificent Seven visades i Sveriges Television 

2015 och det är intressant att fundera kring publikens mottagande av filmen. Vilka 

referensramar hade publiken vid det tillfället och hur skiljer sig dessa från publiken som 

såg filmen vid premiären 1960. Vilka tolkningar och bedömningar gör publiken vid den 

icke-diegetiska konsumtionstiden 2015 av de värderingar och koder som fanns under 

den icke-diegetiska produktionstiden? 

 

För att hantera området mottagande och tolkning av filmer finns som tidigare 

konstaterats receptionsanalysen. Den icke-diegetiska konsumtionstiden är inte avsedd 

att ersätta receptionanalysen utan komplettera den med ett begrepp som beskriver den 

tid då receptionsanalysen eller andra konsumtionsrelaterade aktiviteter genomförs eller 

beskrivs.  

 

All konsumtion är beroende av den referens och referensram om finns hos publiken vid 

tolkningen. Referenserna skiljer sig naturligtvis åt från individ till individ men grupper 

av individer med samma ålder bör ha liknande referenser. I min läsning av filmerna har 

jag utgått från mina egna referenser och använder alltså inte något särskilt begrepp för 

detta.  

 

 

4 Film och historia 
 

Ulf Zander pekar på att det finns olika syn på hur film och historia samverkar. Det 

första, äldre synsättet innebar att filmerna ska skildra de historiska händelserna i den 

diegetiska tiden så historiskt korrekt som möjligt.27 Detta synsätt kräver att detaljer i 

filmen återskapas på ett så korrekt sätt som möjligt. Eftersom många detaljer, särskilt i 

filmer som beskriver äldre historia, inte är kända innebär detta att mycket av det som 

skildras i filmerna baseras på mer eller mindre kvalificerade gissningar. För att skapa en 

                                                 
27 Zander, s 15. 
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så riktig, eller trovärdig, bild av den diegetiska tiden så möjligt knyter filmproducenter 

och regissörer ofta till sig experter och rådgivare inom olika områden.  

 

Men det finns ändå bedömare som anser att film inte speglar historien på ett riktigt sätt. 

Zander anser att Hollywoodfilmen inte åtnjuter samma institutionella legitimitet som 

vetenskaplig historia har.28  Ett exempel på detta, är den konflikt som uppstod i 

samband med lanseringen av Jean-Jacques Annauds film Enemy at the Gates (2001), 

även om filmen är en europeisk produktion.29 Den engelske militärhistorikern Antony 

Beevor invände mot Annauds misstro mot ”någon tydlig gräns mellan historiska fakta 

och myter”.30 Mats Jönsson säger i sin doktorsavhandling att Beevors ”invändningar är 

snarare karaktäristiska för en viss typ av kritik som haft både svårigheter att acceptera 

och en ovilja mot att lära in filmmediets egenskaper och förutsättningar”.31 Oavsett vem 

som har rätt i det aktuella fallet visar exemplet att det finns olika synsätt kring filmen 

och dess roll i de historiska perspektivet. 

 

Det andra synsättet är att historiska filmer skildrar den tid då de produceras mer än den 

tid som de skildrar. Detta synsätt har fått en allt större utbredning och är det synsätt som 

Ulf Zander lyfter fram. Han anser att alla filmer är historiska redan vid premiären och 

att de är dokumentära även om syftet med dem inte är att dokumentera. Filmerna 

speglar alltid, om än på olika sätt, de värderingar som var rådande då de spelades in.32 

Det här bidrar till att utforma filmernas ”tidsbundna representationer av exempelvis 

sociala problem och klasskillnader, etniska och sexuella minoriteter, könsroller samt 

inställning till familj, kyrka och social status”.33 Det är också det synsätt som till 

exempel professorn i engelska och amerikanska studier Rickard Slotkin redovisar i sin 

forskning kring USA och dess utveckling. 

 

Mats Jönsson tar detta synsätt ytterligare ett steg i sin avhandling Film och historia. 

Historisk Hollywoodfilm 1960-2000. Jönsson menar att filmer är ett outnyttjat historiskt 

källmaterial avseende den tid då filmerna producerades och att de kan användas som 

                                                 
28 Zander, s 14 
29 Beevor vidhöll att filmen var en Hollywoodprodukt även när han blivit informerad om att det var en 

europeisk produktion vid Bok & Bilioteksmässan i Göteborg 2002. Mats Jönsson. Film och historia. 

Historisk Hollywoodfilm 1960-2000. Doktorsavhandling, Lunds universitet, Lund, 2004, s 57. 
30 Jönsson, s 57 
31 Jönsson, s 60. 
32 Zander, s 15 och 30. 
33 Zander, s 30-31. 
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underlag för historiska analyser.34 Enligt denna syn på filmen som historiskt material 

blir filmens användning av den icke-diegetiska produktionstiden och dess influenser 

underlag och bevisning för historiska studier. Jönsson konstaterar att ”eftersom det är 

förståelse av dåtid och skildring av historia som förändras över tid – och inte det 

förflutna i sig” så är filmerna ett viktigt källmaterial.35. Denna förståelse är beroende av 

de referenser och värderingar som förändras över den icke-diegetiska konsumtionstiden. 

 

Västernfilmen är en genre som funnits i USA nästan lika länge som filmen själv. Filmen 

The Great Train Robbery (Det stora tågrånet, Edwin S. Porter, 1903) ses av 

filmhistorikerna David Bordwell och Kristin Thompson som något av en prototyp för 

den klassika amerikanska filmen där händelserna utvecklas linjärt i tid, plats och 

logik.36 Händelserna som skildras i den diegetiska tiden i The Great Train Robbery 

bygger på händelser som skett i den icke-diegetiska tiden bara några år tidigare. Här 

smälter den diegetiska tiden och den icke-diegetiska tiden samman men det finns 

viktiga skillnader mellan de båda tidsbegreppen som hos den icke-diegetiska 

produktiontidens tekniska begränsningar och publikens ovana vid det nya mediet hos 

den icke-diegetiska konsumtionstiden. 

 

Den amerikanska västernfilmen är en genre som är mycket väl analyserad i den 

akademiska litteraturen. Professorn i filmvetenskap, Janet Walker anser att ”västern är 

historia”. Hon bygger detta påstående på både André Bazins uttalande ”västern är rotad 

i den amerikanska nationens historia”37 och exemplifierar detta med Richard Slotkin 

som döpt ett av sina kapitel i sin bok Gunfighter Nation till ”Västern är amerikansk 

historia” vilket ger en intressant koppling mellan diegetisk och icke-diegetisk tid. 38 

 

Västernfilmen både etablerar och/eller förstärker många av de myter som utgör grunden 

för det nordamerikanska samhället fram till idag. En av de mest etablerade teorierna i 

den amerikanska historieskrivningen är myten om gränsen, ”The Frontier”. Den 

lanserades av den amerikanske historikern Fredrick Jackson Turner 1893 som the 

                                                 
34 Jönsson, s 1 
35 Jönsson, s 213. 
36 David Bordwell/Kristin Thompson, Film Art. An Introduction.Ninth Edition. MacGraw-Hill, New 

York, 2010, s 459. 
37 Författarens översättning 
38 Janet Walker (ed). Westerns Films Through History. Routledge, New York, 2001, s 1. Författarens 

översättning. 
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”Frontier Thesis” eller ”Turner Thesis”. Turners grundidé var att den amerikanska 

demokratin var beroende av en flyttbar gräns för att landet inte skulle stagnera. Det var 

USAs möjlighet till utveckling västerut som lagt grunden till den nya nationen och 1893 

hade utvecklingen nått Stilla havet och man blev beroende av att hitta nya vägar för att 

kunna förflytta utvecklingen vidare.39  

 

Richard Slotkin har analyserat utvecklingen av myten om ”The Frontier” i en trilogi 

böcker som spänner över tiden 1600-1980. 40 Han argumenterar att den amerikanske 

presidenten Theodore Roosevelts myt om ”The Frontier” dvs gränsen mellan 

civilisationen och den vilda västern som skulle flyttas västerut låg till grund för och 

rättfärdigade USAs expansiva politik under 1900-talet. Slotkin exemplifierar denna 

gräns som hela tiden flyttas med bland annat Kennedys bekämpande av 

gerillakrigföring och infiltration i andra länder samt Lyndon B Johnsons utökning av 

kriget i Vietnam som har tydliga kopplingar till samtida västernfilmer.41 Vissa 

bedömare som till exempel Zander anser att Slotkin övervärderar rollen av kriget i 

Sydostasiens men om tesen att västernfilmen speglar USAs utveckling är riktig så ger 

den även stöd för Slotkins tes. Myten om gränsen som flyttas allt längre bort 

rymdkapplöpningen gav Kennedy möjlighet att flytta gränsen ända till månen i samband 

med Apolloprojektet. 

 

 

5 Analyserade filmer 
 

Det finns stora skillnader vad gäller den akademiska forskningen när det gäller The 

Magnificent Seven och The Wild Bunch. Både filmerna och deras regissörer skiljer sig åt 

väsentligt när det gäller uppmärksamhet och analyser. Det gäller inte minst det fokus 

som filmerna har fått inom filmvetenskapen. 

  

                                                 
39 Zander, s 84-87. Philip Jenkins, A History of the United States,, s 151-152. 
40 Slotkin, s 4. Regeneration Through Violence: The Mythology of the American Frontier 1600-1860 

(1973), The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization 1800-1890 

(1985), Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in 20th-Century America (1992). 
41 Richard Slotkin, Gunfighter Nation, s 484-497 
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5.1 The Magnificent Seven 

 

The Magnificent Seven har inte fått stor uppmärksamhet inom den akademiska världen. 

Den är i akademiska filmkretsar mest känd som en dålig remake av Shichinin no 

samurai (De sju samurajerna, 1954) med ett bra soundtrack av Elmore Bernstein. I en 

intervju med R.B. Gadi har Akira Kurosawa har sagt att "The American copy of the The 

Magnificent Seven is a disappointment, although entertaining. It is not a version of 

Seven Samurai. I don’t know why they call it that".42 Professorn i engelska och kreativt 

skrivande Joan Mellen går ännu längre i boken Seven Samurai där hon anser att The 

Magnificent Seven bara kan bli en ”[…]pale American imitation[…]” av Kurosawas 

verk då det japanska klassystemet inte har någon motsvarighet i västern.43 Hon anser att 

detta slår undan mycket av syftet med de scener som Sturges mer eller mindre direkt 

fört över till sin filmatisering från Kurosawas version. Joan Mellen går så långt att hon 

kallar användningen av revolvermän som substitut för samurajer för ”[…]an 

embarressment”.44 

 

Men trots Mellens åsikter är The Magnificent Seven en populär film. Enligt 

dokumentären om filmen, Guns for Hire (Heaton, 2001), så var The Magnificent Seven 

vid millenieskiftet den näst mest visade filmen i amerikansk TV. I Storbritannien köpte 

BBC loss rättigheterna till The Magnificent Seven 1974. När filmen visades vid julen 

samma år hade den en publik på 22, 5 miljoner tittare vilket motsvarade 40 procent av 

landets befolkning.45 Uppenbarligen har filmen under den icke-diegetiska 

konsumtionstiden fått en ny roll vilket också påverkas av distributionen via TV istället 

för den traditionella biografen. 

 

Även om Akira Kurosawa själv inte tyckte detta så är The Magnificent Seven allmänt 

sedd som en remake av Shichinin no samurai. Filmens manus bygger på Kurosawas 

originalmanus även om den är betydligt kortare än originalet.46 Filmrättigheterna köptes 

                                                 
42 R.B Gadi “An Afternoon with Akira Kurosawa” i Bert Cardullo (ed). Akira Kurosawa: Interviews. 

University Press of Mississippi, Jackson, 2008, s 42. 
43 Joan Mellen, Seven Samurai. BFI, London, 2002, s 71.  
44 Ibid, s 69.  
45 Brian Hannan, The Making of the Magnificent Seven. Behind the Scenes of the Pivotal Western. 

McFarland, Jefferson NC, 2015, s 235. 
46 The Magnificent Seven är 128 minuter medan Shichinin no samurai är 207 minuter i sin restaurerade 

version. www.imdb.com (2016-08-26) 

http://www.imdb.com/
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av producenten Lou Moreheim för 250 USD.47 Både Moreheim och  

huvudrollsinnehavaren Yul Brynner ansåg att det var den perfekta historien för en 

västernfilm och båda ville producera den. Men efter flera turer stod till slut regissören 

John Sturges som producent för filmen tillsammans med Moreheim och Walter 

Mirish.48  

 

Filmen spelades in i Mexico av flera skäl. Screen Actors Guild hade aviserat en strejk 

för sina medlemmar vilket innebar att inhemska produktioner skulle stoppas. Filmer 

som spelades in utomlands omfattades inte av strejken vilket gjorde Mexico intressant.49 

Enligt Brian Hannan fanns det dock en ekonomisk aspekt då en inspelning i Mexico 

skulle ge Yul Brynner lägre skatt.50 Valet av Mexico som inspelningsplats skulle 

komma att få stor påverkan på filmen. 

 

Det tog dock tid innan The Magnificent Seven tjänade in sina kostnader. Den första 

releasen i USA blev en flopp och filmen försvann snabbt från repertoaren. Det var för 

först när filmen visades Europa som publiken fick upp ögonen för den. Detta ledde till 

att den släpptes på biograferna igen i USA. Men som tidigare konstateras skulle det 

slutliga genomslaget komma när filmen släpptes på amerikansk TV. 

 

The Magnificent Seven fick flera efterföljare och remakes. Det gjordes tre filmer på 

samma tema Return of the Seven (Kennedy, 1966), Guns of the Magnificent Seven 

(Wendkos, 1969),  och The Magnificent Seven Ride! (McCowan, 1972), men ingen av 

filmerna hade samma kvalitet eller blev samma succé som den första filmen. Dessutom 

gjordes en TV-serie med samma namn som sändes under två säsonger 1998-2000. En 

variant på samma tema var filmen Battle Beyond the Stars (Kriget bortom stjärnorna, 

Murakami/Corman, 1980) där Robert Vaughn repriserar sin roll från The Magnificent 

Seven. Även Three Amigos (Tre Amigos, Landis, 1986) kan nämnas i sammanhanget då 

den skildrar tre skådespelare som av misstag kommer till undsättning till en mexikansk 

by i tron att det är en filminspelning.51  

                                                 
47 Guns for Hire 
48 Walter Mirisch skapade tillsammans med sin bror Harold Mirisch The Mirisch Corporation som i 

början av 1960-talet producerade filmer som Some Like it Hot (I hetaste laget, Wilder, 1959), West Side 

Story (Robbins/Wise, 1961) och The Great Escape (Den stora flykten, Sturges, 1963). 
49 Hannan, s 78-80, 97. 
50 Hannan, s 57. 
51 Elmer Bernstien som skrev musiken till The Magnificent Seven skrev även musiken till Three Amigos. 
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En remake av The Magnificent Seven hade premiär den 22 september 2016, The 

Magnificent Seven (Antoine Fuqua, 2016).52 Berättelsen baseras på mordet av en man 

och det är hans fru som rekrytererar revolvermän för att få hämnd.53 Mexikanerna har i 

denna version ersatts med nybyggare som den grupp som behöver hjälp. Filmen kallas 

av journalisten Jane Crowther i Total Film för en re-boot av orginalet snarare än en 

remake.54 

 

Den diegetiska tiden i The Magnificent Seven är sekelskiftet mellan 1800-talet och 

1900- talet. Det är en tid av förändring. Vilda västern inte längre är så vild och de 

revolvermän som finns kvar blir att mer malplacerade i den nya och mer civiliserade 

världen. Förändringen bidrar till att stötta berättelsen och de val som karaktärerna gör. 

Den icke-diegetiska tiden är slutet av 1950-talet i USA och den brytningstid som leder 

fram till det omvälvande 1960-talet. De första förändringarna värderingarna har börjat 

visa sig men varken Vietnamkriget, medborgarrättskampen eller ungdomsrevolterna 

hade börjat påverka gemene man i USA.  

 

The Magnificent Seven inleds med att banditerna tillsammans med sin ledare, Calvera 

(Eli Wallach), rider in i den mexikanska byn och kräver mat för att inte förstöra byn. 

Calvera skjuter en av byborna och därefter rider banditerna i väg med hot om att komma 

tillbaka när skörden är klar. Bönderna rådgör med byäldsten och får rådet att rekrytera 

revolvermän som kan skydda byn från banditerna. Tre av bönderna ger sig i väg till 

närmaste stad för att hitta revolvermän. 

 

I staden blir bönderna vittne till hur två revolvermän hjälper till att begrava en gammal 

indian. Bönderna kontaktar den ene av revolvermännen, Chris (Yul Brynner), och ber 

honom hjälpa dem att skaffa vapen. Chris rekommenderar dem att skaffa revolvermän 

istället då dessa är billigare än vapen. De lyckas rekrytera ytterligare fem revolvermän 

samt en ung mexikansk man, Chico (Horst Buchholz), som vill bli revolverman. 

 

Tillsammans med bönderna utvecklar revolvermännen en plan för att bekämpa 

banditerna. När Calvera och hans banditer kommer tillbaka för att plundra byn blir de 

                                                 
52 http://www.imdb.com/title/tt2404435/?ref_=fn_al_tt_1. (2016-01-10). 
53 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Magnificent_Seven_(2016_film) (2016-08-30) 
54 Joan Crowter, “Avengers Assemble”, Total Film, September 2016, s 56-59 

http://www.imdb.com/title/tt2404435/?ref_=fn_al_tt_1
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Magnificent_Seven_(2016_film)
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förvånade över att finna revolvermännen på plats. Calvera har svårt att förstå varför 

revolvermännen ska försvara byn men bedömer att banditerna är numerärt överlägsna 

revolvermännen. Efter en eldstrid tvingas banditerna ta till flykten efter att ha förlorat 

nästan tio man. 

 

Byborna och revolvermännen firar då de tror att banditerna har gett sig av  men de blir 

beskjutna av banditernas krypskyttar. Chico, som nu blivit accepterad som en av 

revolvermännen infiltrerar banditernas läger och får reda på att banditerna tänker göra 

ett nytt försök att plundra byn och besegra revolvermännen då de saknar mat. Chris och 

revolvermännen tar sig till Calveras läger för att genomföra en överaskningsattack men 

upptäcker att det är tomt. När Chris och revolvermännen kommer tillbaka till byn blir de 

övermannade av Calvera och hans män. Calvera låter revolvermännen lämna byn då han 

inte tror att de kommer att komma tillbaka och att han inte vill ha några problem med 

USA. 

 

Revolvermännen bestämmer sig för att återvända och försvara byn från Calvera. Efter 

en eldstrid besegras Calvera och hans män. Men  fyra av revolvermännen dör och bara 

Chris, Vin (Steve McQueen) och Chico överlever. Chico som blivit kär i Petra, en flicka 

från byn bestämmer sig för att stanna kvar medan Chris och Vin rider i väg. 

 

 

5.2 The Wild Bunch 
 

Sam Peckinpahs The Wild Bunch bygger på en originalberättelse av Walon Green och 

Roy N. Sickner. Manus till filmen skrevs av Peckinpah tillsammans med Green. 

Peckinpah har enligt Paul Seydors dokumentär sagt:  

 

De laglösa i Västern har alltid fascinerat mig. De ansågs ha något av Robin Hood i 

sig vilket inte var helt sant. Men de var stora individer. I ett land som praktiskt 

taget var utan lag… skapde de sin egen. Jag antar att jag själv är lite av en laglös. 

Jag identifierar mig med dem. Jag undrade vad som hände med de laglösa i västern 

när det förändrades. Jag tyckte att Walon Greens historia dramatiserade det och 

visade det väldigt bra.55 

 

                                                 
55 The Wild Bunch: An Album in Montage (Paul Seydor, 1996) 
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The Wild Bunch saknar den rekryteringsfas av karaktärer som filmer baserade på 

Shichinin no samurai har. I stället bygger Peckinpah sin berättelse på en etablerad grupp 

och den vänskap, regler och samhörighet som finns både inom gänget och med tidigare 

gängmedlemmar. Huvudpersonen Pike Bishop säger ”When you side with a man, you 

stay with him! And if you can’t do that, you’re like some animal, you’re finished! 

We’re finished! All of us!” Den hjälp som gänget ger bönderna är ett resultat av den 

situation gänget hamnar i, kopplingen till den mexikanske gängmedlemmen Angel 

(Jamie Sanchez) och de händelser som sker som en följd av detta snarare än ett konkret 

beslut. 

 

Men att använda The Wild Bunch som jämförelse är intressant då den lyfter fram 

bönderna på samma sätt som The Magnificent Seven och Shichinin no samurai. 

Diegetiskt utspelar sig The Wild Bunch 1913 i gränstrakterna mellan Mexico och USA 

vilket är tiden för den mexikanska revolutionen. Jämförelsen är särskilt intressant när 

det gäller The Magnificent Seven då filmerna gjordes i början respektive slutet av 1960-

talet. Det innebär att den icke-diegetiskt tiden för The Wild Bunch är slutet av 1960-talet 

efter de stora förändringarna av det amerikanska samhället. 

 

The Wild Bunch börjar med att gänget genomför ett rån mot järnvägsbolaget i San 

Rafael. Vid rånet blir de beskjutna och de inser att de blivit lurade i en fälla av en 

tidigare medlem i gänget, Deke Thornton. Efter en kaosartad utbrytning lyckas fem av 

dem under ledning av Pike Bishop  ta sig över gränsen till Mexico och där ytterligare en 

medlemkompanjon väntar. Bytet från rånet visar sig vara en bluff och de kvarvarande 

medlemmarna i gänget beslutar sig ta sig till närmaste större by, Aqua Verde. På vägen 

dit stannar de i Angels hemby för att övernatta. De blir rekryterade att genomföra ett rån 

mot en av amerikanska arméns vapensändingar. Rånet genomförs men Angel vill inte 

ha pengar utan i stället en av lådorna med gevär som han vill ge till frihetskämparna i 

sin by för att försvara sig mot Mapache. 

 

Angel blir tagen av mexikanerna när det uppdagas att Mapache vet att Angel har fått 

gevären och gett dem till de mexikanska frihetskämparna. Gänget tvingas lämna honom 

hos Mapache men beslutar sig för att frita honom. Fritagningen av Angel urartar och 

leder till en massaker där alla i gänget dör. Deke Thornton kommer till Aqua Verde 

strax efter men deltar inte i plundringen av byn. Han stannar i Aqua Verde och när 
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mexikanska frihetskämparna kommer dit så bestämmer han sig för att slå sig samman 

med dem i stället för att återvända till USA. 

 

 

6 Representation, roller, genus och etnicitet 
 

Jag har utgått från de fyra områden som Philip Jenkins lyfter fram i sin bok som viktiga 

för perioden: genus, ålder, ras och etnicitet. 56 Jag har anpassat dessa fyra områden och 

valt att fokusera min analys på områdena representation, roller, genus och etnicitet. 

 

Men dessa fyra områden speglar bara en del av allt som förändrades under 1960-talet. 

Förändringar i värderingar och synsätt fick effekt på hela det amerikanska samhället och 

påverkade även andra filmproduktioner mellan de två produktionstillfällen som de valda 

filmerna representerar. 

 

Ett exempel på denna typ av förändring som skedde under 1960-talet var att den 

produktionskod som Motion Picture Association of America, MPAA, som använts för 

att reglera hur filmer fick produceras i USA och som funnits sedan 1930, ersattes av ett 

nytt klassificeringssystem 1968.57 Det nya klassificeringssystemet Code and Rating 

Administration, CARA, innebar en stor förändring mot tidigare då det införde klasser 

som riktade filmerna mot olika åldrar. CARA gav Sam Peckinpah en mycket större 

kreativ frihet när det gällde att skildra våld och till viss del naket i The Wild Bunch. 

Detta speglade den förändring som gällde för den icke-diegetiska tiden i det 

amerikanska samhället under perioden där bland annat nakenhet och prostitution tilläts 

diskuteras mer öppet. 

 

En annan icke-diegetisk tidsfaktor som påverkade publiken under 1960-talet var de 

filmer som gjordes mellan lanseringarna av The Magnificent Seven och The Wild Bunch. 

Västerngenren förändrades genom en ny typ av västern som inte kom från USA utan 

från Europa, den så kallade spagettivästern. De filmer som framför allt fick genomslag 

var Sergio Leones tre så kallade dollarfilmer med Clint Eastwood i huvudrollen: Per un 

pugno dollari (För en handfull dollar, 1964), Per qulache dollaro in più (För några få 

                                                 
56 Jenkins, s 233. 
57 Stephen Prince, “Introduction: Sam Peckinpah, Savage Poet of American Cinema” i Stephen Prince 

(ed). Sam Peckinpah’s The Wild Bunch. Cambridge University Press, Cambridge, 1999, s 15. 
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dollar mer, 1965) och Il buono, il brutto, il cattivo (Den gode, den onde, den fule, 

1966). Dessa filmer visade en ny nivå av våld som inte funnits tidigare och som höjde 

ribban när det gällde vad som kunde visas.58 

 

En amerikansk film som fick stor påverkan på Hollywoodfilmen var Arthur Penns 

Bonnie and Clyde (Bonnie och Clyde, 1967). Penn använde både kameror som kördes i 

olika hastighet och olika typer av effekter för att kreera en ”dödens balett”.59 Teknikerna 

var inte nya men kombinationen av dem fick stor uppmärksamhet, särskilt genom de 

mycket våldsamma slutscenerna. Ur ett icke-digetiskt tidsperspektiv blev mordet på 

John F. Kennedys utpekade mördare Lee Harvey Oswald 1963 en föregångare till 

användningen av slow motion i film. Mordet, som skedde framför NBCs TV-kameror. 

visades gång på gång i slowmotion på amerikansk TV. 60 

 

Sammantaget skapade dessa förändringar en stor skillnad av den icke-diegetiska tiden 

mellan lanseringarna av The Magnificent Seven och The Wild Bunch. Där The 

Magnificent Seven baserades på 1950-talets västern innebar regelförändringar, nya 

filmer och nya sätt att använda och utveckla tekniken att The Wild Bunch representerade 

en helt annan typ av västernfilm. En västernfilm för det nya USA. Skillnaderna som 

redovisas i den icke-diegetiska tiden får stor påverkan på hur den diegetiska tiden 

skildras.  

 

Båda filmernas narrativ bygger på att det sker stora förändringar i den diegetiska tidens 

samhälle. Det är förändringar som karaktärerna har svårt att hantera och acceptera. 

Detta leder till att de att de tvingas ta roller som de inte annars se som intressanta eller 

ens skulle acceptera. 

 

I The Magnificent Seven skildrar den diegetiska tiden sekelskiftet och den situation som 

uppkom när västern civiliserades. Västern blev allt mindre vild, expansionen i de 

territoriella gränserna av Nordamerika var över och mycket av landet var kolonaliserat. 

Den gamla ordningen förändrades snabbt och det var svårt för grupper som pionjärer 

och revolvermän att anpassa sig till förändringen. Denna förändring av USA vid den 

                                                 
58 David A. Cook, “Ballistic Ballestics: Styles of Violent Representation in The Wild Bunch and After” i 

Stephen Prince (ed). Sam Peckinpah’s The Wild Bunch. Cambridge University Press, Cambridge, 1999s 

136-137. 
59 Cook, s 140-141 
60 Cook, s 140. 
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dietiska tiden är en viktig del av filmens budskap och Sturges låter det första mötet 

mellan Chris och Vin skildra en västern i förändring då de inte har något mål eller ens 

någon plats längre. Detta skapar förutsättningen för att Chris, Vin och de övriga 

revolvermännen ska ansluta sig till bönderna för att försvara deras by.  

 

I The Wild Bunch är den diegetiska tiden 1913 och ytterligare ett decenium har passerat 

jämfört med den diegetiska tiden i The Magnificent Seven. Förändringarna blir ännu 

tydligare genom utvecklingen av bilar, flygplan och modernare vapen. och även här har 

karaktärerna svårt att acklimatisera sig till den nya världen. Peckinpah använder bilen 

som symbol för den nya tiden i The Wild Bunch. Han skulle återkomma till bilen som 

symbol för förändring även i sin nästa film The Ballad of Cable Hogue (Balladen om 

Cable Hogue, 1970). På samma sätt som bilen är en av symbolerna för slutet för den 

gamla tiden i The Wild Bunch då den bidrar till Angels död är den också symbolen för 

slutet även för Cable Hogue. Skillnaden mellan de båda filmerna är att Cable Hogue har 

accepterat att den nya tiden är här. Gänget däremot klarar inte omställningen och väljer 

själva att dö. Ironiskt nog låter Peckinpah även Cable Hogue dö genom att bli överkörd 

bilen det vill säga den nya tiden. Men det sker genom en olyckshändelse som kan tolkas 

som att Cable Hogue inte kunde klara av hantera den nya tiden. 

 

Gänget i The Wild Bunch söker sig till Mexico efter rånet i San Rafael. De är efterlysta 

och ser inte någon plats för sig i det nya USA. Eftersom Mexico inte har något 

utlämningsavtal med USA är de relativt skyddade efter sin kupp. Deras dröm är att 

genomföra den sista stora stöten och sedan kunna slå sig till ro. Men efter det 

misslyckade rånet efter ett besök i Angels hemby där gänget ser resultatet av Mapaches 

räd mot byn förändras deras synsätt. Gänget är dock inga hjältar i traditionell 

bemärkelse och det slutliga valet att försöka befria Angel kommer precis innan 

fritagningen ska genomföras. Och till skillnad mot de tal som normalt hålls vid den här 

punkten i Hollywood produktioner så inskränker sig dialogen i The Wild Bunch till 

Bishops ”Let’s go” och Lyles Gorchs (Warren Oates) svar ”Why not”.61 

 

Hur passar bönderna in i den digestiska tidens förändring? Genom att söka sig till 

Mexico och till bönderna i olika former får både revolvermännen och gänget en chans 

att leva på ett sätt som liknar deras tidigare liv även om det är tillfälligt. Både 

                                                 
61 Walon Green i The Wild Bunch: An Album in Montage. 
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revolvermännen i The Magnificent Seven och gänget i The Wild Bunch konstaterar att 

den värld de levt i för alltid är försvunnen. De passar inte in i den nya världen och söker 

sig till gränstrakterna och de möjligheter som kan finnas om de passerar gränsen till en 

annan värld. 

 

Bönderna representerar en fristad för både revolvermännen och gänget i den 

föränderliga världen runt omkring dem. Bönderna skapar, särskilt i fallet med The Wild 

Bunch, en skyddad bubbla mitt i verkligheten och våldet som de lever varje dag. 

Protagonisterna i båda filmerna tillhör en annan tid och det känns bestämt från början 

att detta är slutet inte bara för en era men det är också det rätta slutet för de som levt och 

formats av denna era. 

 

 

6.1 Representation 
 

I de analyserade filmerna kan representation läsas på flera plan. För The Magnificent 

Seven och The Wild Bunch är det i första hand den icke-diegetiska tidens politiska 

situation i USA som kan läsas in i den diegetiska tiden men även andra områden 

förändrades under den icke-diegetiska produktionstiden och kan läsas in i filmen. 

 

För revolvermännen i The Magnificent Seven är den icke-diegetiska tiden det kalla 

kriget. Hotet från Warzawapakten och risken för ett kärnvapenkrig samt det faktum att 

Sovjetunionen ledde rymdkapplöpningen hängde tungt över USA.62 Men också USAs 

nya roll efter det andra världskriget påverkas av filmens icke-diegtiska produktionstid. 

Det fanns ett behov att visa att USA inte bara kan försvara sig själv utan också hjälpa 

sina svagare grannar. USAs inblandning i Vietnam var vid den här tiden mycket 

begränsad och hade inte eskalerat till den omfattning det skulle få under andra halvan av 

1960-talet ännu. Bönderna representerar det Sydvietnamesiska folket och rövarna 

kommunisthotet från de kommunistiska Nordvietnam och Viet Cong.  

 

Filmen hade premiär den 23 oktober 1960 precis innan det amerikanska presidentvalet 

mellan demokraten John F Kennedy och republikanen Richard Nixon som genomfördes 

den 8 november. Kennedy vann valet med en minimal marginal vilket lade grunden för 

                                                 
62 R. Philip Loy. Westerns in a changing America 1950-2000. McFarland, Jefferson, NC. 2004, s 70. 
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ett demokratiskt styre av USA under 60-talet.63 John Sturges var enligt sonen Michael ” 

a funny kind of liberal conservative” men kallade sig själv ”a professional Democrat – 

very much on the liberal side”. Ändå gjorde gjorde han en film med ett budskap liknar 

det i The Alamo (Alamo, Wayne 1960).64 The Alamo gjordes av skådespelaren och 

republikanen John Wayne och var en hyllning till männen som kämpade till sista man 

mot Santa Annas mexikanska trupper vid missionsstationen Alamo nära San Antonio i 

Texas 1836. Filmen The Alamo var John Waynes officiella regidebut och filmen hade 

premiär dagen efter The Magnificent Seven, den 24 oktober.65 The Alamo speglar ännu 

tydligare än The Magnificent Seven det yttre hotet mot USA och de uppoffringar som 

måste göras för att försvara landet. 

 

I The Wild Bunch är kopplingen enligt Rickard Slotkin ännu tydligare en representation 

av Vietnamkriget och USAs militära insatser.66 När The Wild Bunch hade premiär den 

18 juni 1969 hade Vietnamkriget blivit en global angelägenhet. Massakern i Song My 

hade skett ett år tidigare och det har gjorts många kopplingar mellan denna och de 

indianmassakrar som skildrats i många filmer. Både Ulf Zander och filmkritikern Jan 

Anghed varnar dock för att överdriva inläsningen av kriget i Sydostasien i filmen.67 Det 

finns också andra aspekter än detta som påverkat filmen. Bland annat när det gäller 

gängets val att stanna i slutet av filmen när de har möjligheten att lämna Agua Verde 

efter att ha skjutit Mapache. Zander vill koppla det slutgiltiga offret som gänget gör till 

Peckinpahs förtjusing för Alfred Tennysons dikt The Charge of the Light Brigade.68 Det 

här är en syn som också stöds av doktor Paul Seydor i dokumentären The Wild Bunch: 

An Album in Montage (Paul Seydor, 1969) där han citerar Sam Peckinpah som säger att 

han lärde sig dikten utantill redan som barn och började uppföra slaget tillsammans med 

andra och att han inte slutat än.69 

 

 

                                                 
63 Jenkins, s 249. 
64 Glenn Lovell, Escape Artist: The Life and Times of John Sturges. The University of Wisconsin Press, 

Madison, 2008, s 4. 
65 http://www.imdb.com/title/tt0053580/?ref_=nv_sr_2. Access 2016-01-10. 
66 Richard Slotkin. Gunfighter Nation. The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America. Harper 

Perennial, New York, 1993, s 594. 
67 Zander,s 39 
68 Zander, s 39. The Charge of the Light Brigade eller ”dödsritten vid Balaklava” beskriver en misslyckad 

kavalleri insats vid slaget om Balaklava 25 oktober 1854. På grund av missförstånd anföll Lätta brigaden 

fel artillerienhet med stora förluster som följd. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/balaklava-(d%C3%B6dsritten-

vid) Access 2016-01-10. 
69 The Wild Bunch: An Album in Montage 

http://www.imdb.com/title/tt0053580/?ref_=nv_sr_2
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/balaklava-(d%C3%B6dsritten-vid)
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/balaklava-(d%C3%B6dsritten-vid)
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6.2 Roller 
 
6.2.1 Bönderna 

 

Böndernas roll är viktig i båda filmerna. Kurosawa lyfter i Shichinin no samurai fram 

bönderna som en grupp som behöver och söker hjälp. De blir symbolen för de svaga 

som behöver beskyddas eller få hjälp till självhjälp. Både Sturges och Peckinpah bygger 

vidare på samma koncept som Kurosawa men utifrån olika förutsättningar. Sturges 

modellerar sina bönder direkt på Kurosawas modell. Han låter bönderna vara ett 

kollektiv och skapar genom detta en vi och dom atmosfär där valet blir lätt om vad som 

är rätt för revolvermännen. 

 

Peckinpahs värld är betydligt mer komplex och inte lika polariserad som hos Kurosawas 

och Sturges. Bönderna hos Peckinpah är starkare och vana vid problem och att klara sig 

själva Det finns flera olika grupper av bönder och det är bara kopplingen genom Angel 

som öppnar en väg mellan gänget och bönderna i Angels by. Men det finns också 

mexikaner som sökt sig till Mapache. Dessa blir också ett kollektiv som skildras som 

betraktare, offer eller i några fall bönder i det större spelet. Både Sturges och Peckinpah 

använder också vissa individer hos bönderna för att skapa sidohandlingar, spänningar 

och alternativ i filmen. 

 

Det är också bönderna som framstår som de de slutliga segrarna i både The Magnificent 

Seven och The Wild Bunch. Kurosawa låter i Shichinin no samurai samurajernas ledare 

Kambei Shimada (Takashi Shimura) konstatera att bönderna är de som vann. Det är 

samma konstaterande som Sturges för över till The Magnificent Seven och till 

revolvermännens ledare Chris (Yul Brynner). 

 

Kambei Shimada: So. Again we are defeated. 

[Shichiroji looks puzzled at Kambei] 

Kambei Shimada: The farmers have won. Not us. 

Shichinin no samurai 

 

Chris: The Old Man was right. Only the farmers won. We lost. We’ll always lose. 

The Magnificent Seven 
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I The Wild Bunch är bönderna mer mångfacetterade och en del av det mexikanska 

folket. De är beredda att kämpa för Mapache, Pancho Villa och för sin egen sak. De är 

inte hjälplösa på samma sätt som bönderna i The Magnificent Seven, utan behöver i 

första hand hjälp med vapen och inte revolvermän. Peckinpah presenterar dem som en 

stark grupp med tydliga hedersbegrepp, puro Indio, som utan problem kan överraska 

gänget men följer uppgjorda avtal. 

 

Bönderna i Angels by är snarast att jämföras med alverna i Steve Jacksons filmer om 

Sagan om ringen. Bönderna finns här i en skyddad miljö och upplevs nästan som 

övernaturliga väsen även om även de råkar ut för Mapaches övergrepp. 

 

Under vistelsen hos bönderna ges också en helt annan bild av karaktärerna. Byn blir till 

en fristad om än bara för en natt och gängets uppträdande i byn kontrasterar kraftigt mot 

den bild som de gett vid rånet mot järnvägsbolaget och den efterföljande eldstriden och 

jakten ut i öknen. Don Jose (Chano Urueta), byns äldste, säger när Pike tycker att 

bröderna Gorch vänliga uppträdande mot en ung flicka är otroligt. ”We all dream of 

being a child again, even the worst of us. Perhaps the worst most of all”. 

 

Den enda karaktären som inte kan koppla av vid besöket i byn är Angel vars flickvän 

har lämnat byn i samband med att Mapaches soldater gjort en räd mot byn. Hon har valt 

att följa med Mapache och Angel kan inte släppa tanken på att hämnas på Mapache. 

Hans dröm om paradiset har krossats och det räcker inte med byns frid för honom. 

Mapaches agerande i byn och att hans flickvän anslutit sig till Mapache leder slutligen 

till att Angel till slut finner sitt kall i livet och beslutar sig för att stödja 

revolutionärerna. 

 

När gänget lämnar byn gör de det till tonerna av mexikansk visa som speglar 

övergången från den drömlika vistelsen i byn till den realistiska återkomsten till 

verkligheten. Enligt Sam Peckinpah var scenen inte med i manus utan idén föddes på 

plats i Mexico.70 En del av sekvensen när gänget lämnar den mexikanska byn används 

också i slutet av filmen i samband med eftertexterna. Sekvensen följer på ett antal klipp 

när gänget skrattar och scenen ger ett intryck av att gänget är på väg mot något nytt. 

 

                                                 
70 The Wild Bunch: An Album in Montage  
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The Wild Bunch är en mycket realistisk, hård film där miljöerna understryker detta 

genom att skildras som hårda och oförlåtande. Bilderna är anpassade till färgskalan i 

ökenlandskapet i gränstrakterna mellan USA och Mexico. I den relativt korta sekvens 

som gänget tillbringar hos bönderna använder Peckinpah en helt annan färgskala än 

filmen i övrigt. Den bleka och torra miljön byts ut mot en grön, skuggig och lummig 

miljö vilket ger en närmast trolsk och magisk effekt. Detta innebär att den diegetiska 

tiden blir svårare att bestämma. Även den icke-diegetiska tiden övergår i en mer 

obestämd form som kan tolkas som en illusion eller ett rus. 

 

Till skillnad från The Wild Bunch skildrar The Magnificent Seven landskapet som kargt 

men också med växtlighet och färgskiftningar.71 Landskapet i The Magnificent Seven 

ligger mellan The Wild Bunchs ordinarie färgschema och det mjuka, varma färgschemat 

under avsnittet med bönderna. Både Sturges och Peckinpah har strävat efter att använda 

terrängen på ett sätt som understryker berättelsen. 

 

I The Magnificent Seven påverkades den diegetiska tidens beskrivning av den icke-

dietiska tidens relation mellan Mexico och USA. I samband med visningarna av en 

tidigare film, Vera Cruz (1954), som spelats in i Mexico hade den mexikanska publiken 

slitit loss stolar på bion och kastat dem på filmduken då de inte tyckte om bilden av 

mexikanerna enligt Eli Wallach på kommentatorsspåret. Vera Cruz visar i flera scener 

bönderna som en massa utan några individuella egenskaper. Bland annat i slutscenerna 

så är bönderna i det närmaste omyndigförklarade. För att undvika samma problem med 

The Maginificent Seven utsåg mexikanska myndigheter en censor som skulle godkänna 

arbetet och den bild som gavs av mexikanerna. Resultatet blev att mexikanerna inte fick 

se fattiga ut trots att de saknar pengar. Det fick till följd att nästan samtliga bönder i 

filmen går med vita, nytvättade kläder trots att de arbetar och lever i en torr och dammig 

miljö. Här finns en tydlig koppling mellan tolkningen av den diegetiska tiden baserat på 

den icke-diegetiska produktionstiden. 

 

 

                                                 
71 The Magnificent Seven saknade den omväxling i vädret som Kurosawa använde för att förhöja 

stämningen i sina filmer. Vädret i Mexico vid inspelningen var mycket torrt och Sturges tvingas använda 

öknens fasetter i stället för vädret vilket gör att de mer dramatiska effekterna av regn hos Kurosawa blir 

mer subtila hos Sturges. 
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6.2.2 Banditerna 

 

Det finns en tydlig skillnad mellan de banditer eller rövare som Kurosawa skildrar i 

Shichinin no samurai och de som skildras i de övriga filmerna. Kurosawa väljer att 

skildra rövarna som en massa. De skiljs delvis åt genom sina kläder och vapen men 

Kurosawa tillåter inte att de byggs upp som karaktärer. Rövarnas hövding känns igen på 

sin huvudbonad men får aldrig någon chans att utvecklas till en personlighet utan utgör 

ett anonymt hot genom hela filmen. I stället lyfts olika rövare fram beroende på 

narrativet och oftast genom andras handlingar. 

 

Även om vissa individer från Kurosawa kan kännas igen hos rövarna i The Magnificent 

Seven så är det stor skillnad på hur Sturges presenterar sina figurer. Banditernas ledare, 

Calvera presenteras redan i inledningsscenen som en komplex karaktär och Sturges låter 

honom utvecklas under hela filmen. Inledningsvis både för att visa hur han och hans 

banditer hotar bönderna men också för att låta honom ge sin egen syn på den 

verksamhet han bedriver och det ansvar som han känner för sina män. Sturges använder 

också Calvera för att skapa en personlig relation mellan banditerna och revolvermännen. 

Det innebär att alla parter i filmen får ett ansikte och relationen begränsar sig inte bara 

till karaktärerna i filmen utan inkluderar även publiken. 

 

The Wild Bunch presenterar en annan, mer komplex, struktur av grupper och karaktärer 

än de övriga filmerna. Det finns flera huvudgrupper av banditer i olika former hos 

Peckinpah. För det första Mapache, hans rådgivare och trupper. De representerar 

ondskan i den mexikanska grupperingen. Mapache får precis som Calvera ett ansikte 

och mejslas ut som en mer komplex karaktär. På den mexikanska sidan finns även 

Pancho Villa som motpol till Mapache. Villa utgör inte ett direkt hot mot gänget och 

även om hans handlingar av myndigheterna ses som kriminella så representerar han 

något nytt. Då den diegetiska tiden är tiden för den mexikanska revolutionen kräver 

detta att publiken vid den icke-diegetiska konsumtionstiden har kunskap om den 

mexikanska revolutionen och dess aktörer. Mot bakgrund av att den diegetiska tidens 

koder inom västerngenren inte är lika etablerade idag som vid den icke-diegetiska 

produktionstiden är det svårt att bedöma hur en nutida publik som är relativt ovan vid 

västerngenren uppfattar detta.  
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Den andra gruppen av banditer är järnvägen som representeras av Harrigan och de 

prisjägare som han har hyrt in för jakten på gänget. Harrington representerar den 

amerikanska makten och hans agerande har stöd i lagen. Ur ett icke-diegetiskt 

tidsperspektiv är det lätt att göra kopplingar både till produktionstidens händelser med 

studentprotester och konsumtionstidens rasproblem ända fram till våra dagars 

polisskjutningar av färgade. Även om område och ämne har förändrats över åren så har 

förhållandet mellan makten och folket funnits under hela den icke-diegetiska 

komsumtionstiden. Detta skapar också en relation mellan gänget och publiken som har 

kvar samma kraft i den icke-diegetiska konsumtionstiden idag som tidigare. 

 

Mellan järnvägens folk och gänget finns slutligen Thornton som slits mellan rädslan för 

att behöva gå tillbaka till fängelset i Yuma och den tidigare vänskapen med Pike. Han 

utgör ett hot mot gänget både genom sin kunskap om dem men också sin personliga 

skicklighet. Hans väg till att gå med de mexikanska frihetskämparna kan ses som en 

parallell till gängets men med skillnaden att han viljan att överleva och ser en plats för 

sig själv i den diegetiska tiden även om den förändrats. 

 

Till skillnad mot de övriga filmerna finns hos Peckinpah inte den tydliga polariseringen 

och uppdelningen i onda och goda. Det är bara bönderna som presenteras som goda och 

då bara den grupp som tillhör Angels hemby. 

 

 
6.2.3 Revolvermännen 

 

Varför representeras hjältarna i The Magnificent Seven av revolvermän från USA? 

Enligt Joan Mellen är det inte en trovärdig konvertering av samurajerna i Shichin no 

Samurai då revolvermännen saknar den hieriarki och hederssystem som samurjerna har. 

Enligt Eli Wallachs kommentar på DVD-utgåvans kommentatorsspår beror det på att 

filmen styrdes av produktionsbolaget och att det var en amerikansk film som bekostades 

med amerikanska pengar.72 I kommentatorsspåret tar James Coburn upp samma fråga 

efter en diskussion som han och Sam Packinpah medverkade vid i Santa Fe. En 

mexikansk deltagare ondgjorde sig över berättelsen och att mexikanerna inte skulle 

kunna ta tillvara på sig själva utan måste ta hjälp av amerikaner för att freda sin by. I 

                                                 
72 Guns for hire 
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båda filmerna poängteras att vare sig den japanske länsherren eller myndigheterna vare 

sig kan eller vill skydda byborna från banditerna. 

 

I The Magnificent Seven ser revolvermännen sig som konkurrenter till banditerna i 

relationen till bönderna men utan vilja att råna dem. Denna skillnad i synsätt är något 

som Calvera aldrig förstår och Sturges låter honom dö utan att förstå varför. Det blir till 

och med anledningen till att han dör. Detta ger utrymme för en intressant tolkning 

avseende Mexicos roll i relationen med USA. I filmen relateras Mexico till både den 

mexikanska armén och polisen som är hjälplösa och inte kan hjälpa bönderna och till 

banditerna som utgör det faktiska hotet. Eftersom filmen spelades in under det kalla 

kriget är det lätt att koppla hotet/banditerna till hotet från kommunismen. Det var främst 

Sovjetunionen som utgjorde ett hot mot USA med sitt direkta hot i form av missiler och 

kärnvapen. Men ur amerikanskt perspektiv utgjorde Sovjetunionen ett hot mot andra 

stater och dess invånare i olika delar av världen för sin förmåga att påverka och 

manipulera genom olika former av makt. 

 

I The Magnificent Seven föreslår Yul Brynner att bönderna istället för att köpa vapen 

ska hyra revolvermän eftersom revolvermän är billigare än vapen. Han pekar genom 

detta på förändringen i det amerikanska samhället vid den diegetiska tiden då myten om 

revolvermännen började spela ut sin roll och det inte fanns så mycket att göra för de 

pionjärer som erövrat västern. I orginalmanuset var revolvermännen veteraner från 

nordamerikanska inbördeskriget vilket inneburit att karaktärerna skulle vara betydliget 

äldre än vad som blev fallet i filmen om den diegetiska tiden skulle vara densamma. 

Sturges planerade att ge rollen som motsvarar Chris till Spencer Tracy som var 60 år när 

filmen spelades in.73 

 

 

6.3 Genus 
 

Genus i de analyserade filmerna är intressant då det visar tydliga skillnader i synen på 

på framför allt kvinnor mellan de olika filmerna. I Shichin no samurai väljer Kurosawa 

att skildra kvinnorna som relativt anonyma eller åtminstone underlägsna mannen. De 

följer det etablerade regelverk mellan kvinna och man men också klass. Kvinnorna 

                                                 
73 Hannan, s 56. 
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yttrar sig i samband med hotet från banditerna och finns även med hos banditerna men 

är liksom banditerna i stort sett anonyma. En intressant analys är huruvida detta 

stämmer med de kvinnliga värderingarna vid den diegetiska tiden. Sturges har samma 

skildring av kvinnorna om än med nästan större anonymitet.  

 

Kurosawa kompenserar anonymiteten då han låter den äldre kvinnan vars son dödats av 

banditerna få hämnd genom att döda en tillfångatagen bandit. Då hon inte klarar detta 

själv uppmanar byäldsten övriga medlemmar i byn att hjälpa till. Detta strider mot 

samurajernas regelverk och de väljer att se bort från detta. Sturges har inte med denna 

scen vilket ytterligare förstärker den kvinnliga annonymiteten i The Magnificent Seven. 

 

Kurosawa lyfter fram den unga flickan Shino som har en kärleksaffär med den yngste 

samurajen Katsushiro. I filmens slut möts Katsushurio och Shino men Katsushurio 

väljer att följa samurajerna och sin klass i stället för kärleken. Shino visar sin 

tillhörighet med bönderna och stannar i byn och hjälper till att plantera ris. Sturges 

använder samma kärlekshistoria som Kurosawa, mellan en bondeflicka och en av 

revolvermännen. Men här styrs slutet av amerikanska, och inte minst Hollywoods, 

värderingar. Kärleken är inte på det fysiska planet och till skillnad mot Kurosawa låter 

Sturges Chico stanna med Petra och både acceptera sin roll som bonde och att göra det 

rätta. Detta stämmer också väl med etablerade värderingar i Hollywood vid den icke-

diegetiska produktionstiden. 

 

Sturges löser dilemmat mellan revolvermän och bönder genom att låta Chico lämna 

revolvermännen och åter bli den bonde som han föddes till. Men Sturges låter resten av 

kvinnorna vara och förbli anonyma och vara en ännu mer anonym del av bönderna som  

som grupp och massa. Förutom Petra har ingen kvinnorna någon roll i filmen och deras 

repliker begränsar sig till att gråta över döda män eller ropa på barnen som förekommer 

i filmen. 

 

Peckinpah passerar den gräns som Kurosawa och Sturges sätter upp och visar kärleken 

mest i dess fysiska form. Gängets kärleksliv begränsas till prostituerade och de kvinnor 

de träffar hos bönderna. Men hos Peckinpah finns även den starka kvinnan, Theresa. 

Hon bryter med sitt liv hos bönderna av egen fri vilja då Mapaches män besöker byn. 
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Hon straffas av Angel som dödar henne då hans bild av henne som madonna har ersatts 

av bilden som hora då hon blivit Mapaches kvinna i Aqua Verde. 

 

Kurosawa presenterar en liknande relation mellan Rikichi och hans fru som tidigare 

kidnappats av eller följt med banditerna. I samband med en räd mot banditernas näste 

vid Washigamine upptäcker hon samurajerna men väljer att inte varna banditerna. När 

banditernas hus börjat brinna och banditerna och deras kvinnor tar sig ut väljer frun att 

springa tillbaka in i den brinnande byggnaden när hon konfronteras med sin make. 

Rickichi försöker nå henne men hans försök leder till att samurajen Heihachi blir 

skjuten. I Kurosawas fall tar kvinnan på sig skulden för att hon varit hos banditerna 

medan Peckinpah istället väljer att straffa den starka kvinnan och hennes val. 

 

Ur genussynpunkt så speglar både The Magnificent Seven och The Wild Bunch de 

etablerade värderingarna för den icke-diegetiska produktionstiden som gällde vid 

respektive films produktion. Här framkommer tydligt de förändringar i värderingar som 

skedde under 1960-talet i USA. Kvinnor får, om än begränsat, både plats i samhället 

och berättelsen i The Wild Bunch i jämförelse med skildringen i The Magnificent Seven. 

 

 

6.4 Etnicitet 
 

Medborgarrättsrörelsen var aktiv under båda filmernas icke-diegetiska produktionstid. 

Men båda filmerna saknar afroamerikaner i roller, dessa har istället ersatts med 

mexikaner som inte har samma roll i det amerikanska samhället. I nyinspelningen av 

The Magnificent Seven från 2016 spelas huvudrollen Chisholm av Denzel Washington 

och annan västernfilm som släpptes 2015, The Hateful Eight (Quentin Tarantino, 2015), 

spelas protagonisten av Samuel L. Jackson. Men trots dessa förändringar i 

rollbesättningen mellan de icke-diegetiska produktionstiderna på 1960-talet till idag fick 

2016 års Academy Awards mycket kritik för bristande mångfald.74 

 

I The Magnificent Seven används en död indian för att peka på den diegetiska tidens 

värderingar eller snarare förändringen av värderingar i ett allt mer civiliserat samhälle. 

                                                 
74 http://www.svt.se/kultur/film/kritik-mot-helvit-gala. Access 2016-10-22. 

http://www.svt.se/kultur/film/oscarsgalan-lockade-fa?regionalmeny=1&gmenu=search. Access 2016-10-

22. 

http://www.svt.se/kultur/film/kritik-mot-helvit-gala
http://www.svt.se/kultur/film/oscarsgalan-lockade-fa?regionalmeny=1&gmenu=search
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Den döde indianen Sam är den utlösande faktorn för revolvermännen i The Magnificent 

Seven. Chris och Win erbjuder sig att köra kistan med den döde indianen till 

kyrkogården vilket ett antal personer motsatt sig. Efter en kortare eldstrid får indianen 

bli begravd på kyrkogården vilket också är signalen för de mexikanska bönder som 

söker hjälp att de hittat rätt personer som för att hjälpa dem. Indianerna har spelat ut sin 

roll som hot och ersatts med banditerna som representanter för det kommunistiska hotet. 

 

Mexikanerna representerar både rollen som hjälpbehövande men också den trygghet och 

det hem som vare sig revolvermännen eller gänget kan uppnå. Både Sturges och 

Peckinpah utnyttjar mexikanerna som passiva betraktare och de utgör nästan kulisser i 

de flesta fall. De mexikaner som är med och påverkar narrativet är oftast barn som får 

en mer framskjuten plats hos båda regissörerna. 

 

Peckinpah låter de mexikaner som har befunnit sig hos Mapache bli de första som 

lämnar Aqua Verde när han dör. I filmens slutskede är de är på väg mot nästa starke 

aktör på arenan där de kan söka tjänst eller på annat sätt tjäna ihop sitt upphälle. De rör 

sig som en ansiktslös massa på väg mot horisonten och det som finns bortom denna. De 

ses inte som ett hot utan mer som en del av kretsloppet och när värden har dött söker 

gruppen sig vidare till nästa värd. 

 

 

7 Slutsats 
 

Behövs det nya begrepp för att beskriva tid i samband med analyser av film? Räcker 

inte begrepp som nutid, dåtid, produktion, reception och visning? Eller är dessa begrepp 

för generella och behöver kompletteras för att få avsedd effekt och precision i 

beskrivningen? Introduktion av begreppen diegetisk tid, icke-digetisk tid och meta-

diegetisk tid syftar till ge akademiker och forskare ett verktyg för att analysera och 

presentera tid vid analys och presentation av film. På samma sätt som begreppen 

används för att strukturera analyser av litteratur och filmmusik är syftet att 

tillhandahålla en begreppsapparat som bidrar till att strukturera begreppet tid. 

 

Begreppen diegetisk tid och icke-diegetisk tid ansluter till den indelning av film som 

både Ulf Zander och Mats Jönsson gör i sin forskning. Den diegetiska tiden kopplar 

som begrepp till den tid som skildras i filmerna på samma sätt som musik i filmmusik 
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och berättarnivåer i litteraturen. Den icke-diegetiska tiden är mer komplex då den 

relaterar till en ofta längre tidsperiod som beskriver både den tid då filmen produceras 

och den tid då den konsumeras. Det innebär att begreppet är betydligt mer omfattande 

med ett större antal möjligheter. Ett exempel på detta är skillnaden i läsning av The Wild 

Bunch. Ska fokus ligga på Zlotkins tolkning med betoning på Vietnamkriget eller ligger 

det närmare Zanders och Seydors koppling till The Charge of the Light Brigade? I det 

förstnämnda fallet är analysen direkt kopplad till den icke-diegetiska tiden vid filmens 

planering och produktion, den icke-diegetiska produktionstiden. I det senare fallet är 

analysen kopplad till Peckinpahs historiska värderingar som till och med föregår den 

icke-diegetiska produktionstiden. Båda är tolkningar som utgår från den icke-diegetiska 

tiden och kan presenteras tydligare om begreppet används för att beskriva sambandet 

mellan film och verklighet.  

 

Begreppet icke-diegetisk tid utgör som tidigare konstaterats en särskild utmaning. Den 

icke-diegetiska tiden sträcker sig från produktionens slut till nutid vilket idag för äldre 

filmer kan vara en period på över hundra år. För The Magnificent Seven är den 

femtiosex år och för The Wild Bunch fyrtiofem år vilket innebär att stora förändringar 

har skett under den icke-diegetiska tiden. För att inte bryta ner den övergripande 

strukturen av digetisk tid allt för mycket har jag valt att dela begreppet icke-diegetisk i 

två delar, produktionstid respektive konsumtionstid. Dessa begrepp stöder två av de 

faser som en film genomgår. Den tredje fasen, distribution, är också intressant men är 

relaterad till och integreras i någon av de två andra faserna, produktion eller konsumtion 

och jag har i min använding av begreppen inte sett något behov av begreppet 

distributionstid. 

 

Den icke-diegetiska produktionstiden avgränsar tiden från idé till premiär och ger 

tillsammans med det diegetiska tidsbegreppet en bra funktion för att jämföra det filmen 

beskriver med de värderingar, koder, tekniker och övriga förhållanden som gäller vid 

filmens produktion. Ett bra exempel är de förändringar av teknik och dess användning 

som är tydlig vid en jämförelse mellan The Magnificent Seven och The Wild Bunch. 

Under en tioårsperiod går tekniken från att i stort sett bara bygga på smällar och rök och 

skådespelarnas akrobatiska förmåga till att övergå i betydligt mer realistiska effekter 

och en stor användning av effekter och blod. Detta medges både genom utveckling av 

tekniken men och den förändring av regelverktet gjordes vad gällde konsumtion av film. 
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Detta regelverk i kombination med andra filmers användning av teknik och flyttande av 

gränser vad gällde presentation av våld gjorde att Sam Peckinpah kunde använda en helt 

annan beskrivningsteknik än John Sturges kunde göra tio år tidgare. Presentationen av 

våldet i The Wild Bunch som väckte mycket uppmärksamhet vid filmens premiär har 

inte samma effekt på dagens publik. Denna skillnad hanteras genom användning av 

begreppet icke-diegetisk konsumtionstid. Begreppet är ett stöd för till exempel 

receptionsanalys och markerar skillnaden i förhållandena runt filmen som skett efter 

filmens premiär. 

 

Utmaningen med att införa dessa två delbegrepp är att begreppsapparaten kan bli ganska 

komplex och riskerar att försvåra begreppens användning som verktyg. Min bedömning 

är dock att begreppen kan hanteras om de skrivs som icke-diegetisk produktionstid och 

icke-diegetisk konsumtionstid. Jag överlåter åt användarna att bestämma om de ska 

skrivas i sin fulla längd eller bara kort versionerna, produktionstid och konsumtionstid. 

Min rekommendation är dock att använda den längre formen då den innehåller hela 

begreppsapparaten och, enligt mitt bedömande, inte överskuggar eller påverkar texten 

negativt. 

 

Den meta-digetiska tiden som begrepp är mer av ett specialfall. Men som visades i 

samband med The Wild Bunch är begreppet användbart för att beskriva tid som den 

upplevs av en karaktär genom flashbacks. Ett par exempel har redan presenterats 

avseende Deke Thornton i The Wild Bunch. Ett annat exempel där meta-diegetisk tid är 

användbar är Frank Capras It’s a Wonderful Life (Livet är underbart, 1946). Den 

diegetiska tiden är grundberättelsen med George Bailey (James Stewart). När han 

hoppar från bron och räddar av ängeln går filmen över i meta-diegetisk tid, som den 

upplevs av George. Där Capra kan berätta vad Georges frånvaro skulle ha på samhället. 

Filmen går slutligen tillbaka till den diegetiska tiden när George inser att han har en 

viktig uppgift i samhället och att många personers lycka och framgång vilar på hans 

axlar. Capra avslutar filmen med att koppla samman Georges meta-diegtiska 

tidsupplevelse med den diegtiska tiden genom ängelns dedikation i boken och 

klockornas plingande i granen som signalerar att han fått sina vingar.  

 

Den turbulens som Philip Jenkins använde för att beskriva utvecklingen under 1960-

talet återspeglas till stor del i de två filmer som jag analyserat. The Magnificent Seven 
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belyser den icke-diegetiska tiden för det kalla kriget och Castros övertagande av Kuba. 

Revolvermännens agerande stämmer väl överens med de värderingar som gällde i USA 

efter andra världskriget under den icke-diegetiska produktionstiden. Under den hårda 

ytan presenteras revolvermännen med en hederskodex och även om de saknade det 

regelsystem som samurajerna hade så agerade de på ett liknande sätt. Under den icke-

diegetiska konsumtionstiden förändras regelverk, koder och värderingar vilket innebär 

att filmen representerar en äldre typ av västernfilm med rötter i 1950-talet. Regelverket 

vid den icke-diegetiska produktions skiljer sig allt mer från den icke-diegetiska 

konsumtionstiden vilket måste beaktas och kan jämföras på ett strukturerat sätt med 

stöd av dessa två begrepp. 

 

I The Wild Bunch har förutsättningarn ändrats vad gäller den icke-diegetiska 

produktionstiden vilket också innebär att Peckinpah kan släppa taget om den tidigare 

modellen för västernfilm och anpassa sin film till nya värderingar och regler. Den gode 

hjälten har ersatts av en ny typ av protagonist. En karaktär med fel och brister som 

tvingas till vissa ställningstagande som inte alltid innebär ett lyckligt slut. Skillnaden 

mellan The Magnificent Seven och The Wild Bunch speglar förändringen i USA. Den 

icke-diegetiska produktionstiden för de båda filmerna är helt olika och speglar väl den 

den stora förändring som det amerikanska samhället genomgick under 1960-talet. Med 

stöd av begreppen diegetisk tid och icke-diegetisk produktionstid blir en jämförelse 

tydligare och framförallt skiljer begreppen filmen från regelverket och värderingar kring 

filmen. Användningen av begreppen förenklar analys och presentation avseende den tid 

som skildras och den tid då filmen produceras. Begreppen strukturerar bedömningar och 

jämförelser på ett effektivt sätt. Då begreppen redan är inarbetade inom andra områden 

som filmmusik och litteraturvetenskap kan de på ett naturligt sätt användas för att 

beskriva tid i filmer där den diegetiska tiden skiljer sig från den icke-diegetiska. 

 

Användningen begreppen diegetisk tid, icke-diegetisk tid och meta-diegetisk tid fyller 

enligt min bedömning ett syfte som ett verktyg för analyser av filmer. När det gäller 

Mats Jönssons forskning blir värdet ännu större då han syftar till att använda filmen som 

underlag för annan historisk forskning. Här kommer begreppen att förtydliga vilket 

material som forskaren syftar på med hjälp av den struktur som begreppen 

tillhandahåller. 
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Besvaras frågeställningen om och i så fall hur begreppen diegetisk tid, icke-diegetisk tid 

och meta-diegetisk tid kan stödja och effektivisera arbetet vid analys av historiska 

filmer baserat på uppdelningen i den tid filmerna skildrar och den tid då de produceras 

eller konsumeras? Enligt min bedömning blir svaret ja i båda fallen. Användning av 

begreppen strukturerar ett område som lätt kan bli otydligt utan en fastställd 

nomenklatur. Då begreppen är etablerade inom litteraturvetenskap och musikvetenskap 

och på ett naturligt sätta kan implementeras inom konceptet tid så fyller begreppen på 

ett naturligt sätt behovet av en struktur för att analysera och jämföra film. I samband 

med med jämförelsen mellan The Magnificent Seven och The Wild Bunch upplever jag 

att både analys och presentation har blivit tydligare genom användandet av begreppen. 

Även övriga exempel som diskuteras i texten är lättare att relatera till med hjälp av de 

diegetiska tidsbegreppen. 

 

Jag anser också att syftet med uppsatsen har uppnåtts då en relativt komplicerad struktur 

kan analyseras och presenteras med stöd av ett strukturerat verktyg och 

begreppsapparat. Begreppen inte bara strukturerar informationen utan bidrar också till 

att göra presentationen tydligare. Den diegetiska tiden kan definieras tydligt vilket 

underlättar förståelse, analys och presentation. Skillnaderna mellan de båda filmernas 

icke-diegetiska produktionstid kan genom användning hanteras på ett tydligt sätt och 

bidrar till att ge presentationen en ökad tillgänglighet för läsaren. När det gäller den 

icke-diegetiska konsumtionstiden bidrar begreppet både till en bra struktur men också 

till att lyfta fram frågorna om reception och referenser på ett bra sätt. Den meta-

diegetiska är tiden är ett specialfall men för vissa filmer underlättar det här 

tidsbegreppet både analys och presentation. 

 

Kontentan av dessa resonemang är att även om de delvis bygger på min egen 

bedömning av resultatet så ger exemplen från jämförelsen mellan The Magnificent 

Seven och The Wild Bunch en verifering att användandet av de diegetiska tidsbegreppen 

bidrar på ett positivt sätt till analys och presentation av historiska filmer. 
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