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Abstract 
 

 

 

Den här uppsatsen handlar om vithetskritik, med utgångspunkt i Stig Wessléns tre 

kortdokumentärer Med Stig Wesslén i Lapplandsfjällen (1940), Med lapparna till fjälls 

(1944), samt Vårvinterrajden (1944). Analysen består av en genomgående närläsning av 

dessa, utifrån vithetskritiska infallsvinklar som formulerats av en rad olika forskare och 

med hjälp av begrepp som formulerats av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. 

Uppsatsen består av ett delfokus på filmarkivets visning av dessa. Det finns inga direkta 

slutsatser som så, men analysen lägger grund för en viktig diskussion kring relationen 

mellan vithet och filmmediet i en vidare bemärkelse. I slutändan argumenterar jag för 

vikten av fortsatt forskning på områden inom filmvetenskapen, med förslag på diverse 

tidsnedslag. 
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Först och främst vill jag rikta ett stort tack till mina kurskamrater och min handledare, 

Tommy Gustafsson, för era värdefulla, konstruktiva synpunkter på mitt arbete under 

vårterminen. Det har varit riktigt roligt att samarbeta och jag hoppas att vi tillsammans 

kan bilda nya gemensamma forskningsmiljöer, där vi tillsammans stärker normkritiska 

perspektiv och utvecklar normkreativa strategier inom det filmvetenskapliga fältet. Jag 

vill passa på att även uttrycka min tacksamhet till min familj, till min allra käraste vän 

och kollega, Renata och mina rumskamrater, Ellie och Shakib, för ert fantastiska stöd 

under den här skrivprocessen. Under arbetet har ni återkommande påmint mig om vikten 

att vårda kontakten och relationerna till varandra, samt också uttryckt ett genuint intresse 

för mitt arbete. 

 

Till sist finns tre personer som jag verkligen skulle vilja ta tillfälle i akt att hylla. Jag vill 

tacka dig, Therese Svensson, för ditt initiativ till kursen Litteratur och vithetskritik vid 

Göteborgs Universitet. Hade jag inte gått den, så hade den här uppsatsen aldrig blivit 

skriven. Din kurs gav mig nya perspektiv och fördjupade insikter kring vithetsnormen. 

Genom den här uppsatsen hoppas jag att kunna bidra mitt strå till stacken, dvs, bidra till 

avkoloniseringen inom den akademiska världen. Jag vill tacka dig, Cecilia Gärding, som 

stärkte mitt självförtroende och motiverade mig till att våga fortsätta med såväl 

manusskrivandet som forskningen. Under filmvisningen av BlacKkKlansman i Cannes 

under vår studieresa sade du något som jag aldrig glömmer: "... Det är bara tillsammans 

som vi gör skillnad". Och jag vill tacka dig, Peter Steggo, för dina inspirerande insatser 

med att levandegöra umesamiskan. Det är tillsammans vi gör skillnad. Therese, Cecilia 

och Peter fick mig att vilja vara en del av det framåtskridandet.   

 

 

Filip Hallbäck  

Juni 2019  
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Stig Wesslén (foto: svensk databas) 

 

Inledning 

 

Upprinnelsen till denna uppsats var att jag läste den fristående kursen Litteratur och 

vithetskritik vid Göteborgs Universitet under vårterminen 2018. Under denna kurs 

fördjupades min medvetenhet kring hur vithet, rasism och kolonialism framträds i den 

svenskspråkiga prosan från 1900-talet, men också insikter om att det faktiskt är möjligt 

att bidra till en dekolonisering av skönlitterära texterna. Den vithetskritiska analysen 

handlar inte om att döma ut vilken litteratur som är ”rätt” eller ”fel”, utan snarare att aktivt 

identifiera maktstrukturer i den tankevärld, i vilken texterna är skrivna inom, för att 

därigenom genomskåda dessa och reflektera hur det påverkar såväl människosynen som 

världsbilden i stort. I kursen läste vi alltifrån borgerlig litteratur till arbetarlitteratur, från 

urfolkslitteratur till migrationslitteratur. Med hjälp av teoretiska verktyg kunde vi 

studenter demaskera hur vithet uttrycktes mellan raderna i flertalet böcker.  
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Inom ramen för filmvetenskapen ville jag fortsätta vidare på det vithetskritiska spåret, 

och välja någon eller några filmproduktioner från 1900-talets första hälft för att analysera 

hur vithet kan identifieras. På Filmarkivets webbsida fann jag tre kortdokumentärerer av 

Stig Wesslén (1902-87), som var en svensk dokumentärfilmare och fotograf. Han 

regisserade och producerade en rad dokumentärfilmer om naturen i norra Sveriges 

vildmark på 1930- och 40-talen. Hans kortdokumentärer om samelivet har långt efter hans 

bortgång beskrivits i positiva ordalag. Därtill framhålls han ofta som en humanist som 

stod på samefolkets sida under en tidsperiod som präglades av rasbiologiskt tankegods.  

 

När jag ser dessa filmer på Filmarkivets webbsida får jag ett delvis annorlunda intryck. 

Av hans blick och vokabulär att döma tycks han ha varit en människa av sin tid. Det 

filmiska framställningssättet kring samefolket verkar vara tidstypiska, vilket på sätt och 

vis utmanar schablonmässiga föreställningar av ”godhet” och ”ondhet”. Här finns dock 

en intressant komplexitet, som skulle vara fascinerande att analysera. Som människor är 

vi inte antingen eller, utan allesammans ingår i det spindelnät som i vardagstal benämns 

som ”struktur”.  

  

Frågor om rör representation av urfolk och etniska minoriteter är alltid av stor vikt för 

forskningen inom humaniora. Genom vithetskritiska perspektiv åskådliggörs dolda 

dekorer, som genomsyrats av historiskt präglade rasifieringsprocesser. Dekoloniserade 

läsningar innebär inte bara medvetenhet kring de positioneringar och privilegier som 

produceras ur ojämlikheten, utan även att man kan genomskåda vithetens naturalisering 

och dess effekter på såväl läsningen som läsaren. Liksom feministiska utblickar belyser 

den hegemoniska genusordningen och queerteoretiska vyer belyser heterosexualitetens 

normbildande inverkan, klarlägger vithetskritiska glasögon olika maktmönster som har 

sin grogrund i rasism, kolonialism samt vithetsprivilegier. Jag tillhör dem som skulle 

beskriva dekolonisering och avkolonisering som två sidor av samma mynt. 

Dekolonsering är abstrakt och avkolonisering är mer konkret. Dekolonisering granskar 

vithet som ideologi, medan avkolonisering handlar om upphörandet av erövring och 

exploatering. På en individuell nivå kan förståelsen av vithetskritiska perspektiv innebära 

att ett nytt språkbruk som sätter ord på ens erfarenheter av rasism. På en samhällsnivå kan 

vithetskritik innebära en kunskap som leder till att betydligt mer träffsäkra insatser kan 

formuleras och därmed reducera oönskade effekter.  
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För filmvetenskap innebär vithetskritik i grund och botten att ställa den grundläggande 

frågan om vad en människa är? Eller rättare sagt, var är samhällets människosyn? 

Eftersom Europa idag lever i en politiskt laddad tidsperiod, där nationalistiska partier tar 

plats i de nationella parlamenten runtom inom den europeiska unionen och deras intåg 

påverkar den politiska dagordningen hos etablissemanget, anser jag att det är än mer 

angeläget att stärka de maktkritiska utblickarna och att majoritetssamhället måste göra 

upp med sitt förflutna, för att på det sättet påverka framtiden. Vithetskritik kan vara en 

nyckelfaktor för att främja ambitionen att bryta ner stereotypa uppfattningar kring ”ras” 

och etnicitet, men också att uppdaga om var den finns. För makten finns allra oftast där 

vi minst anar det. 

 

´ 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att sammanställa en dekoloniserad närläsning av Stig Wessléns 

kortdokumentärer om samelivet från 1940-talets första hälft. Med anledning av det utgår 

mina frågeställningar från tre centrala perspektiv: vem gestaltar, vem gestaltas, samt till 

vem som filmernas budskap är adresserade till? Ur vilka filmiska berättarkomponenter 

kan vithet som maktordning i Wessléns skildringar utläsas?  

 

 

Tidigare forskning 

 

Den här uppsatsen orienterar sig inom det ras- och vithetskritiska fältet. Vithetskritik är 

en brokig akademisk disciplin som vuxit i kraft de senaste två decennierna i Sverige, där 

det länge funnits tendenser att ständigt sammankoppla rasismbegreppet till extremism. 

Idéhistorikern Andréaz Wasniowski menar att diskussionen kring rasism i Sverige länge 

haft en benägenhet att handla mer om själva värdeordet än om sakbeskrivningen, samt att 

det råder skillnad mellan olika aktörer om tolkningarna av begreppet. För det första, enligt 

Wasniowski, är begreppet inte entydigt som vissa har för avsikt att göra det gällande, för 

det andra har olika innebörder av begreppet alltid existerat och än mer samexisterat. Så 

som läget sett ut under 2010-talet har det inträffat en förskjutning av de intellektuella 



  
 

4 

överläggningen kring rasism mot den politiska utvecklingen som bakgrund, alltså 

högerextrema partiers framgångar i hela Europa och i USA.1 Det är en analys jag delvis 

delar, varför jag valde att skriva om vithetskritik med utgångspunkt i Wessléns filmer. 

Det råder dock heller ingen enhetlig definition om vad exakt vithetskritik är, utan de 

teoretiska ingångarna har utvecklats på varierande sätt inom ramen för olika kontinenter. 

I USA har vithetskritik kopplingar till arvet från slaveriet till medborgarrättsrörelsen och 

Black Lives Matter. Teorier har under lång tid formulerats och vidareutvecklats av bland 

annat W.E.B. Du Bois, George Yancy, bell hooks, Audre Lorde och Toni Morrison. I 

Europa ligger vithetskritik jämförelsevis desto mer nära till hands med postkolonialism, 

med tanke på att länder som exempelvis Storbritannien, Frankrike, Spanien och Portugal 

varit kolonialismens högborgar. De långvariga efterverkningarna i tidigare koloniserade 

länder återspeglas i skönlitterära verk av exempelvis Marguerite Duras (1914-96), Assia 

Djebar (1936-2015) och Mahasweta Devi (1926-2016).  

 

Emellertid finns heller ingen enhetlig definition av rasismbegreppet, precis som 

Wasniowski påpekar. Rasifieringsprocessen varierar för olika grupper, beroende på dess 

historiska kopplingar, även om det kan finnas likheter. Rasismen mot svarta (afrofobi) 

bär spår av slaveriet på afrikanska kontinenten, rasismen mot romer och resandefolket 

(antiziganism) bygger på myter, rasismen mot såväl judar (antisemitism) som muslimer 

(islamofobi) grundas oftast på en kollektiv skuldbeläggning. Gemensamt för all form av 

rasism är att det har utmynnats i inskränkning av rättigheter och avhumanisering, som 

upprätthålls från politiskt håll via bristen på rättigheter och skydd i lagstiftning, men 

också i historieskrivningen.  

 

I Sverige har forskare inom tvärvetenskapliga discipliner, däribland Tobias Hübinette, 

May-Britt Öhman och Ylva Habel utvecklat vithetskritiska teorier och metodologiska 

ingångar inom ramen för den svenska kontexten. Den allra första doktorsavhandlingen i 

Sverige om förhållandet mellan vithet och filmhistoria skrevs av Hynek Pallas.2 I den 

undersöker han hur representationen inom svensk film sett ut från 1989 ända fram till 

2010, från Berlinmurens fall till Sverigedemokraternas intåg i Sveriges riksdag, och 

behandlar representationsfrågan, utifrån ett genomgående intersektionellt perspektiv. 

                                                 
1 Wasniowski, Andréaz, "Rasismens former - om vetenskapligt och ideologiskt rastänkande", ed. Hübinette, Tobias, Rasrelationer: 

idag och I går (Studentlitteratur AB, Lund, 2017), sid sid. 25 

2 Pallas, Hynek, Vithet i svensk spelfilm 1989-2010 (Stockholm Universitet, 2011) 
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Avhandlingen är dessvärre inte relevant för min studie, eftersom denna analys rör sig 

inom en annan tidszon. Pallas har dock en viktig poäng som även jag vill understryka. 

Han menar att vithet länge varit naturaliserad, dvs. hamnat i bakgrunden, okommenterad 

och osynliggjord till den grad att många inte reagerar på den. Det gäller inte bara filmer 

från ”förr”, utan även filmproduktion idag. Av det skälet räcker det inte med att kvotera 

in normbrytande rollfigurer som rasifieras som ”icke-vita” utan egentligen bör själva 

narrativet kritiskt skärskådas. 

 

Det finns annan befintlig forskning därutöver att tillgå, när det gäller avbildningar av 

urfolk och etniska minoriteter. Filmprofessorn Rochelle Wright har skrivit en historisk 

översikt (som är den allra första av sitt slag) över framställningen av etniska minoriteter 

i allmänhet och den judiska minoriteten i synnerhet inom den svenska filmproduktionen 

från 1930-talet ända fram tills mitten av 1990-talet. Det är en genomgående komparativ 

analys, där hon jämför bilden av den judiska befolkningen med framställningen av andra 

etniska grupper, däribland romer, resandefolket, finländare och samefolket (som är ett 

urfolk), men även invandrargrupper som greker, turkar, jugoslaver och italienare. I sin 

tvärvetenskapliga studie involverar hon historikers och sociologers metodologiska 

ingångar, därtill samtidens recensioner, memoarer, biografier, intervjuer och kritiska 

samtal med aktörer från akademin och filmbranschen. I denna djupdykning tecknas en 

bild fram över hur sammanhanget mellan den etniska representationen på vita duken och 

den nationella självbilden speglar varandra.3  

 

Tommy Gustafsson har i sin avhandling fördjupat sig i 1920-talets svenska filmkultur, 

där han refererar bland annat till Wright. Eftersom svensk film under tidiga 1920-talet 

gjorde internationell succé, har bilden av detta decennium delvis mytologiserats. Flera 

forskare har tidigare undersökt dess kännetecken. Enligt Gustafsson har ”framgångarna” 

i själva verket berört ett 20-tal filmer, medan ett 100-tal däremot hamnat på historiens 

skräpkammare. Med detta omfattande källmaterial nära till hands kan den svenska 

filmhistoriens ”guldålder” (som filmen under 1920-talet ofta benämns som) kritiskt 

ifrågasättas, vilket Gustafsson gör med utgångspunkt i representationsfrågor som rör 

genus, sexualitet samt etnicitet. En av hans slutsatser är att filmerna inte enbart avspeglade 

                                                 
3 Wright, Rochelle, The Visible Wall: Jews and Other Ethnic Outsiders in Swedish Film (Southern Illinois University Press, 1998) 
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samtiden, utan de påverkade densamma likaväl.4 Film har alltså ett reellt inflytande, då 

audiovisuella avbildningar skapar sinnesbilder av olika fenomen. Det är förvisso en annan 

diskussion, som gärna får författas vid annat tillfälle. Men, jag nämner detta endast för att 

lyftaa frågan vilka sinnesbilder som finns bland personer som rasifieras som "icke-vita". 

De är många och är inte sällan gestaltade av personerna själva, utan av representanter från 

det "vita" majoritetssamhället. 

 

Den här uppsatsen kommer dock att skriva in sig i det vithetskritiska forskningsfältet 

genom att framställa en analys som fokuserar på tre specifikt utvalda kortdokumentärer. 

Tolkningsmöjligheterna utifrån vithetskritiska infallsvinklar inom filmvetenskapen har 

ännu inte tömts. Forskningen om Wesslén har överlag varit ytterst modest. Det senaste 

material som har tillkommit är idéhistorikerna Erland Måralds och Christer Nordlunds 

antologi Kamerajägaren. Stig Wessléns skildringar av naturen och det samiska (Umeå 

Universitet, 2010), som lyfter fram aspekter på Wesslén och dennes avtryck. Dessvärre 

innehåller antologin inga filmvetenskapliga perspektiv som så, men jag får anledning att 

återkomma särskilt till det kapitel som berör Wessléns engagemang i samefrågan, för att 

rama filmernas tillblivelse in i en större historisk kontext.  

 

 

Material, metod och teori 

 

Primärmaterialet är kortdokumentärerna Med Stig Wesslén i Lapplandsfjällen (1940), 

Med lapparna till fjälls (1944), samt Vårvinterrajden (1944). Det är betydelsefullt att 

analysera filmer från 1940-talets första hälft, med tanke på andra världskriget pågick då. 

och att samefolket utsattes för statliga övergrepp,i form av rasbiologisk forskning. För 

mig ingår samtliga filmer i en helhet; de "går in och ut i varandra"; det finns ingen radikal 

skillnad, då alla orienterar sig på samma fysiska och georgafiska platser. Av det skälet 

kommer jag att försöka få till ett sammanhållet och inte fragmenterat perspektiv, när det 

gäller den vithetskritiska dimensionen. Jag ser heller inte historieskrivning som en rak 

linje, utan mer som en spiral där röster och motröster bemöts, där det idealistiska möter 

                                                 
4 Gustafsson, Tommy , En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 

1920-talet  (Sekel Förlag Lund, 2007), sid 259 
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det materialistiska, där nutiden möter dåtiden, etc. Det finns alltså alltid aktioner och 

reaktioner nära till hands, och alla delar hänger ihop och speglar varandra. 

 

Till sekundärmaterialet hör olika postkolonialt orienterade forskares teoretiska ramverk 

kring vithet, rasifiering och kolonialitet. För att uppfylla uppsatsens syfte kommer den 

metodologiska ingången vara närläsning av ovannämnda filmer, i vilket vithetskritik 

kommer att utgöra dess kärna. Inom ramen för uppsatsen är det viktigt att betona att vithet 

inte primärt handlar om hudfärg, utan om en ideologi som upprätthålls av flera kulturella 

markörer. Det biologiska är något som snarare understödjer det kulturella förtrycket, som 

inkorporerats i den västerländska blicken gentemot omvärlden. Jag kan inte framställa en 

heltäckande bild över varken den svenska eller internationella kritiska vithetsstudiers 

framåtskridande. Här presenterar jag enbart de teorier som ligger till grund för denna 

studie. Uppsatsen kommer att tillämpa både postkoloniala och dekoloniserade perspektiv, 

vilket betyder att inte ”bara” konkreta, geografiska platser är koloniserade, utan även 

åskådarblicken är präglad av kolonialismens logik innan vi ens börjat se filmerna. Den 

vithetskritiska tolkning som denna uppsats ansluter sig ett eget begreppsliggörande som 

kombinerar visningskontext, perception och representation.  

 

Richard Dyer är inne på filmmediet som verktyg för att konservera en bild av förgångna 

tider och menar att västvärldens industriella utveckling bör belysa sin sammankoppling 

till vithetens mångfacetterade sammansättning. Fotografi och rörlig bild är sedan dess 

begynnelse beroende av samspelet mellan ljus och skuggor när platser och mänskliga 

subjekt ska avbildas.5 Utifrån den grundvalen konstrueras vithet som maktordning och 

landar i en rad positioner. Detta positionerande har sedan dess lagt grunden för en 

vidareutveckling av en visuell kultur som konserverat sinnebilden av den västerländska 

människosynen.6 Ulrika Kjellman är inne på liknande spår som Dyer, när hon skriver om 

både rörligt och stillbildmaterial som producerades under 1920- och 30-talen på uppdrag 

av det rasbiologiska institutet. Fotografierna hade två funktioner: dels för att dåtida 

forskare skulle kunna bekräfta tesen om rasmässiga karaktärsdrag i människornas 

fysionomi, dels att kunna exponera och kommunicera ut dessa idéer till allmänheten. 

Kamerans förmenta objektivitet iscensatte framställningar av olika människogrupper och 

                                                 
5 Dyer, Richard, White (Routledge, London, 1997), Sid 35-36 

6 Ibid, sid 89 
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bidrog till att legitimera föreställningen om den nordiska ”rasen” som överlägsen.7 

Fotografi och den rörliga bilden som medium har alltså historiskt sett använts för 

koloniala syften. Filmkonsten inrymmer ett kolonialt präglat förflutet, som försummats i 

filmens historieskrivning när det beskrivs som att film fångar in levande bilder ”så som 

det är”. 

 

Vad är det som åskådare besvittnar på vita duken? Och vilka invanda perspektiv präglar 

åskådarblickarna, i förhållande till det som bevittnas? Hur förhåller sig blickarna till 

vithet? Genusvetaren Judith Butler har skrivit att verkligheten inte förmedlas inom för 

ramen för bilden, utan snarare ”genom utmaningen av representation som verkligheten 

levererar”.8 Det är därför intressant att ställa sig frågan vilka utmaningar som dessa filmer 

bidrar med? En utmaning är vad som sker med analysen när andras tolkningar av vithet 

tillämpas. Samtidigt är det viktigt att understryka att det är skillnad mellan intention och 

effekter. Noël Carroll påpekar att filmers narrativ inte nödvändigtvis motsvarar 

sakargument i vardagspratet. Däremot sammanvävs filmiska narrativ med ideologiska 

tankeströmningar, som inlindar de ideologiska tankegångarna till budskap, som i sin tur 

kommuniceras ut via det audiovisuella.9 Berättarstrukturer, i form av dramaturgier, leder 

smidigare till att budskap upprätthålls över längre tid. Samtidigt är det viktigt att markera 

att alla filmer inte avsiktligt behöver innehålla ideologiskt färdigpaketerade budskap, från 

första början, utan den uppfattningen kan vara en konsekvens av visningskontexten10  

 

Överlag förhåller jag mig till en tolkning av Butlers teori kring att identitet bör ses som 

resultat av performativa handlingar, i vilket mänskliga subjekt ständigt konstrueras. 

Identitet på film blir således inte endast summan av ens livserfarenheter som format en, 

utan en aktiv handling hos ett subjekt, som inte produceras av inre erfarenheter utan av 

synliga ideal och prediskursiva förlopp med normerande effekter.11 Butlers ingång 

handlar dock om genus, medan min utgångspunkt handlar om ”ras” och etnicitet. Filmer 

producerar synliga händelselopp, där handlingar praktiseras i samverkan med filmers 

narratition och ett narrativ som bottnar i en logik. Denna logik menar jag många gånger 

                                                 
7 Kjellman, Ulrika, "Fysionomi och fotografi – den rasbiologiska konstruktionen av den nordiska rasen som vit" i Ras och vithet: 

svenska rasrelationer igår och idag, red. Tobias Hübinette (Lund Studentlitteratur, 2017), sid. 47 

8 Butler, Judith Genustrubbel, 1990; Daidalos AB, 1999, sid 150 

9 Carroll, Noël, Theorizing the moving image (Cambridge University Press, 1996) sid 280-281 

10 Ibid. 285 

11 Ibid, sid 69-70 
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är färglad av kolonialiteten, som behöver dekoloniseras för att därigenom skärskåda dess 

koloniala prägel. Semiotikern Walter Mignolo förordnar dekolonialitet, men sociologen 

Silvia Rivera Cusicanqui ställer sig skeptisk till just Mignolos resonemang.  

 

Mignolo förespråkar ”avlänkning” av modernitet-begreppet, för att därigenom förändra 

premisserna för hegemoniska idéer kring vad ”kunskap” och ”förståelse” är. I praktiken 

innebär en avlänkningsstrategi att avnaturalisera begrepp som gör anspråk på en typisk 

verklighetsbeskrivning.12 Ledstjärnan bör alltså vara att tala om dekolonialitet snarare än 

postkolonialism. Rivera Cusicanqui ställer sig frågan vad ”dekolonialitet” betyder, och 

huruvida det är en idé eller en diskurs? För om dekolonialitet vore en diskurs, lär den vara 

sprungen ur praktikaliteter ur västvärlden – tankegods som dekolonialitet säger sig vilja 

avlänkas från. Det kan heller inte finnas diskurser eller teorier för dekolonialitet, utan 

tillstymmelse till förankring för praktiska handlingar. Mångkulturalismens diskurser blir 

majoritetssamhällets historiserande och essentiella tolkningar, som förnyar handgrepp för 

fortsatt kolonisering. De långsiktiga följderna blir att den gängse uppfattningen om att 

förtryck mot urfolk endast hör till det förflutna och är numer något som inte längre finns.13 

Ovannämnda debatt mellan Mignolo och Rivera Cusicanqui synliggör att det inte finns 

enkla svar eller tillvägagångssätt på diskussionen kring dekolonisering, men de erbjuder 

kritiska perspektiv som breddar bilden av dekoloniseringens process och som pekar på 

luckor som kan fyllas i – eller i vart fall, medvetandegöras. Det finns inget s.k. "quick 

fix" för att avmönstra koloniala tankemönster, utan sammantaget är det hela en långsiktig, 

systematisk, organisatorisk process, som kräver kritiskt reflekterande perspektiv utifrån 

den kunskap och forskning som finns i dagsläget.  

 

Mignolo ger uttryck för en viktig insikt om att kunskapsproduktionen på sätt och vis är 

och varit en västerländsk konstruktion. Genom kunskapsproduktionen har västervärldens 

epistemologiska anspråk kunnat bevara en hegemonisk ställning på den globala arenan, 

då inte bara västerländska tankemönster varit en grogrund för bland annat vetenskapen. 

Det handlar om makten över informationen, vem som har den, vem som får tillgång till 

den, vem som kan dela med sig den, osv. Mignolos poäng kring att dekolonisera denna 

kunskapsproduktion, som fabricerats inom den akademiska världen är central, men det 

                                                 
12 Mignolo, Walter, Avlänkning (Tankekraft Förlag, 2014), sid 34-35 

13 Rivera Cusicanqui, Silvia, Ch’ixinakax utxiwa: A Reflection on the Practices  and Discourses of Decolonization (Duke University 

Press, 2012), sid 100-101 



  
 

10 

innebär inte att okritiskt hylla dennes ingång. Däri har Rivera Cusicanqui en viktig 

poäng, att kritiskt reflektera över huruvida dekolonisering är en diskurs eller en idé. 

Bidrar jag, Filip Hallbäck, till den koloniala maktordningen för att jag skriver denna 

uppsats? För egen del ser jag detta arbete som en del av en mycket större process och att 

det är genom praktiskt arbete, dvs att gå från ord till handling, som forskningen kommer 

någon vart. Annars blir risken att det uppstår destruktiva låsningar som motverkar all 

utveckling av kritiska perspektiv och i allra värsta fall bidrar till en reproduktion av de 

reella maktstrukturer som man säger sig vilja bekämpa.  

 

 

Begreppslista 

 

I den löpande texten kommer jag att använda mig av olika begrepp. Innan dess 

sammanställer jag några av dessa här nedan. Samtliga beskrivningar härrör från 

Nationella Sekretariatet för Genusforskning. 

 

Andrafiering – svensk översättning från det engelska ordet othering, ett begrepp som 

beskriver en process om uppdelningen mellan ”vi och dem”. Föreställningen kring ”vi” 

baseras oftast på den grupp som tillhör normen, medan de som faller utanför normen 

pekas ut som ett ”dem”. Den här maktstrukturens specifika funktion är att bevara en 

kolonial ordning, som möjliggör och legitimerar bilden av ett överlägset ”vi” och ett 

underlägset ”dem”. Processen kan pågå på såväl politisk nivå som i det vardagliga.14 

 

Diskurs – ”Ordet diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 

Inte bestämt på så sätt att det regleras juridiskt, utan på ett sätt som justeras genom det 

sociala samspelet. […] ”Oftast är en diskurs dominerande i ett visst samhälle/plats vid en 

viss tid men flera diskurser pågår parallellt och ändras beroende på var du befinner dig 

och vid vilken historisk tid.”15 

 

Intersektionalitet – En teoretisk och metodologisk förståelse för hur olika 

maktordningar, till exempel kön, klass, ålder, funktionalitet och ras/etnicitet, på samma 

                                                 
14 Nationella Sekretariatet för Genusforskning https://www.genus.se/ord/andrafiering/ (2019-06-14) 

15 Ibid https://www.genus.se/ord/diskurs/ (2019-06-14) 

https://www.genus.se/ord/andrafiering/
https://www.genus.se/ord/diskurs/
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gång samverkar och förstärker varandra. Det intersektionella perspektivet synliggör 

jämlikhetsfrågans komplexitet och se hur flera former av diskriminering kan ske 

samtidigt.16 

 

Makt – Ett begrepp som åsyftar till att skapa strukturell förståelse till hur samhällen, 

system och relationer konstrueras. Motstånd kan också uppfattas som en form av makt.17 

Den tolkning av maktbegreppet jag avser att använda handlar om något som utövas, inte 

något som någon ”är”. Basen för maktutövning bottnar i olika identitetsdimensioner och 

dess kopplingar till normativa föreställningar. 

 

Norm/normkritik – ”Ett samlingsbegrepp för metoder och teorier att förskjuta 

perspektivet från den som avviker från normen till att belysa den norm som tas för given. 

[…] I ett normkritiskt arbete är utgångspunkten […] att det är rådande normer och inte 

den som utsätts för diskriminering som är problemet. Målet är inte att skapa samhällen 

eller sociala sammanhang utan normer. Men normer förändras i samspel med ekonomiska 

och materiella förhållanden i samhället, och de är möjliga att påverka genom aktivt 

förändringsarbete.”18 

  

Performativitet – En förståelse av kön som social och kulturell konstruktion i dynamisk 

mening, det vill säga: kön är något som en människa varken är eller har, utan något som 

konstrueras genom kroppsliga och språkliga yttringar. Begreppet performativitet åsyftar 

till att synliggöra makt som omgivningen utövar, med målet att kategorisera människor 

in i tvåkönsnormen. När mönster av yttringar upprepas, uppfattas kön som något stabilt.19   

 

Postkolonialism – En förståelse för hur kolonialism som något som inte upphört, utan att 

dess spår och konsekvenser fortsätter att påverka världen och reproducera ojämlika 

maktrelationer i vår samtid. Den röda tråden i de postkoloniala teorierna handlar om 

vilken roll som det koloniala arvet spelar idag och hur det kommer till uttryck.20 

 

                                                 
16 Ibid https://www.genus.se/ord/intersektionalitet/ (2019-06-14) 

17 Ibid https://www.genus.se/ord/makt/ (2019-06-14) 

18 Ibid https://www.genus.se/ord/normnormkritik/ (2019-06-14) 

19 Ibid https://www.genus.se/ord/performativitet/ (2019-06-14) 

20 Ibid https://www.genus.se/ord/postkolonialism/ (2019-06-14) 

https://www.genus.se/ord/intersektionalitet/
https://www.genus.se/ord/makt/
https://www.genus.se/ord/normnormkritik/
https://www.genus.se/ord/performativitet/
https://www.genus.se/ord/postkolonialism/
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Rasifiering – En process som pågår på en strukturell nivå och innebär att personer i olika 

sammanhang tillskrivs egenskaper, utifrån majoritetssamhällets myter och föreställningar 

kring samhällsgrupper. Dessa uppfattningar kan exempelvis baseras på yttre egenskaper, 

till exempel hudfärg och hårfärg, och resulterar i ett socialt konstruerat system som 

innebär såväl diskrimineringsmekanismer som privilegier.21 När jag använder begreppet 

i min analys avser jag personer som i sammanhanget blir rasifierade. Att bli rasifierad är 

inte samma sak som att vara ”invandrare”. 

 

Vithetsnorm – En teori inom kritiska vithetsstudier som åsyftar på vithet som norm och 

ideologi som upprätthålls av olika markörer. Att ”vara vit” handlar egentligen inte i första 

hand om hudfärg, utan om en global struktur som systematiskt och hierarkiskt 

positionerar människor utifrån grupptillhörigheter – vilket i sin tur resulterar i en ordning 

som präglas av skeva fördelningar av makt och resurser.22 

 

 

Disposition, avgränsningar och etiska överväganden 

 

Analysen kommer att inledas med en historisk bakgrundsförklaring kring Wessléns 

engagemang i samefrågan, för att därefter placeras i en kronologisk ordning, där jag 

analyserar filmerna en efter en. Två av filmerna är producerade samma år, så där får jag 

helt ta dem efter bokstavsordning. I analyserna kommer jag att problematisera framför 

allt narrativet, försöka att vrida och vända på perspektiven i den mån det är relevant och 

motiverat. Jag kommer även att inkludera "försvarande" perspektiv för Wessléns uppsåt 

med dessa dokumentärer, i syfte att bredda bilden av analysen. Det handlar dock varken 

om äreräddning eller fördömande, utan snarare om att tillfoga ytterligare en dimension; 

en historisk inramning som kan ge en bakgrundsförklaring av samers politiska situation i 

Sverige under 1900-talets första decennier.  

 

Uppsatsen kommer inte heller att göra avstamp i varken intersektionella maktperspektiv 

och inte heller inkludera röster från varken Filmarkivet eller samiska filminstitutet. 

Däremot kommer jag som en del av uppsatsens delfokus att inkludera en presentation 

                                                 
21 Ibid https://www.genus.se/ord/rasifiering/ (2019-06-14) 

22 Ibid https://www.genus.se/ord/vithet/ (2019-06-14) 

https://www.genus.se/ord/rasifiering/
https://www.genus.se/ord/vithet/
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kring Filmarkivets visningskontext av dessa filmer, för att på det viset påvisa dagens 

visningskontext av dessa filmer.  

 

Uppsatsen kommer vissa andra avgränsningar. Stig Wesslén är avliden sedan 1987 och 

av förklarliga skäl vet vi därför inte hur han själv hade ställt sig kring dagens språkbruk, 

kunskapsproduktion och forskningsläge kring kritiska perspektiv på den rörliga bilden 

och representationsfrågor. Det finns alltså en påtaglig risk med anakronistiskt präglade 

perspektiv på dennes dokumentärer att sammanblanda dåtida värderingar med dagens 

synsätt. Inom den filmvetenskapliga forskningen är det dock ändå betydelsefullt att 

synliggöra reella maktförhållanden, men det är av yttersta vikt att skilja mellan sak och 

person för att därigenom vidmakthålla analysen på en strukturell nivå. Det handlar inte 

om att "sätta dit" någon, utan snarare påvisa hur vithetsnormen länge varit naturaliserad 

och på vilka sätt detta tar sig i uttryck. Jag kommer inte att gå djupare på presentationen 

av de samer som medverkar i filmerna, även om flera av dem numera finns namngivna. 

Eftersom Filmarkivet visar dessa på sin webbsida, som en del av arbetet med att skriva 

fram svensk filmhistoria strävar jag efter ett sammanhållet perspektiv på analysen och 

inte ett fragmenterat, som en fokusering på de enskilda individerna, såväl samerna som 

expeditionsmedlemmarna, dessvärre kan medföra. Detta kan självafallet uppfattas som 

problematiskt och självmotsägande, med tanke på att jag tydligt klargjort att jag strävar 

efter en dekolonisering. För att dock möjliggöra en dekolonisering, ser jag åtminstone en 

teoretisk nivå blir en viktig grundläggande förutsättning. Det analyserande perspektivet 

behöver naturligtvis inte stanna där, utan det hela kan utvecklas, breddas och fördjupas. I 

det här sammanhanget blir det dock en avgränsning som jag får göra, för att kunna främja 

uppsatsens syfte och ändamål. 

 

Till sist vill jag understryka följande, av etiska skäl. Uppsatsen skrivs inte för att jag, Filip 

Hallbäck, vill lägga beslag på det trauma som samefolket genomlevt, utan jag vill bidra 

till en dekolonisering av filmvetenskapliga perspektiv. En sådan process genomförs 

kollektivt. Mitt fokus kommer främst vara visningskontexterna av Wessléns skildringar. 

Dessa kommer att klarläggas med hjälp av vithetskritiska teorier. Jag kommer därtill att 

konsekvent använda citationstecken kring ordet ”lapp”, då detta ordval i själva verket är 

ett djupt kränkande och otidsenligt. Begreppet är laddat med historiska kopplingar till 

statligt förtryck av samefolket, som resulterat i koloniserad mark och avhumanisering. De 
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gånger jag använder ordvalet gäller vid enbart citeringar av andras texter, inte ett ord jag 

själv valt. 

 

 

Analys/Sammanställning 
 

Historisk kontext 

 

Mot slutet av 1800-talet etablerade den svenska staten en officiell och sammanhållen 

samepolitik, vars ideologiska ramverk utgick från bilden av samer som nomadiserade 

renskötare. Tesen var att renar var skapade för samer och samer var skapade för renar, 

samt att samefolket ansågs ha en lägre kulturell nivå än det svenska majoritetssamhället. 

Den politiska målsättningen var att bevara rennäringen i sin traditionella form, utan 

påverkan via moderniseringen – även om industrialismens utveckling i praktiken innebar 

ett geografiskt närmande till samefolket. Politiska beslut dikterades av svenska staten, 

däribland renbeteslagarna 1886, 1898 och 1928. Därtill inrättades specifikt utformade 

nomadskolor 1917 på initiativ av en enig riksdag, vars utbildningar var anpassade till 

samefolkets livsföring och natur. En konsekvens blev att enskilda samer delades in i 

gruppkategorierna ”äkta” samer och icke-samer. Den förstnämnda gruppen skulle direkt 

anpassa sig till nomadlivet, medan den senare skulle assimileras till det svenska 

majoritetssamhället.23  

 

En statlig myndighet (”lappväsendet”) inrättades 1885 och utvidgades under 1930-talet. 

Myndighetens samordningsuppdrag låg inom länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten 

samt Jämtland, men innan 1930-talet var denna myndighet isolerad. Deras uppgift var att 

ha ”uppsikt över renskötarna”, men i själva verket handlade det om att bevaka och 

kontrollera samisk mark. Under 1800-talet kunde renskötare röra sig förhållandevis fritt, 

vilket respekterades av staterna. I samband med staternas beslag av samisk mark för att 

understödja nationsgränser, inskränktes dock samefolkets rörelsefrihet alltmer och ledde 

                                                 
23 Lantto, Patrik, “Att leva sitt liv på färdrens vis: Stig Wesslén och samefrågan” (red.) Mårald, Erland och Nordlund, Christer, 

Kamerajägaren: Stig Wessléns skildringar av naturen och det samiska (Kungliga Skytteanska Samfundet, Umeå,2010), Sid 160-161 
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till tvångsförflyttningar till platser söderut i Sverige där det fanns betesmark. Parallellt 

med dessa missförhållanden pågick en laddad debatt under 1920- och 30-talen hur samer 

i allmänhet – och renskötare i synnerhet – borde leva. Från politiskt håll ansågs en 

nomadiserad livsföring en grundförutsättning för en framgångsrik renskötsel, men 

samtidigt fanns en ”oroande tendens”, enligt staterna, när samer började uppföra och leva 

i fasta bostäder.24   

 

Patrik Lantto menar att Wessléns engagemang i samefrågan bottnade i en idyllisk bild av 

naturen och därigenom en hård kritik mot det moderna samhället. I samband med 1930 

års ”lapputredning”, stärktes hans ställningstagande för samefolket. Utredningen gav 

förslag på stöd för renskötsel, men även förslag på inrättandet av jordbrukskolonat för de 

renskötare som inte kunde fortsätta med rennäring. Idén gick ut på att förhindra renskötare 

från att bli beroende av fattigvård, något som Wesslén kritiserade. Läget för renskötare 

redan var på ”utförsbacke”, menade han, till den grad att det bara var en tidsfråga innan 

renskötsel i samisk regi skulle upphöra. Han hävdade dessutom med bestämdhet att inget 

folk kan bestå som ”släpper kontakten med sin gamla kulturform för att tillägna sig ett 

för dess väsen och själ främmande folks”. Med denna utveckling i beaktande ville 

Wesslén dokumentera renskötarnas levnadssätt, innan det var försent.25  

 

Kjell-Åke Aronsson, forskare vid svensk fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, beskriver 

att drivkraften bakom Wessléns dokumentära skildringar handlar om kritiken mot en 

”maskinell, naturdödande epok”, något som kom att drabba samefolket bland annat i 

Jokkmokk.26 Även om Wesslén själv inte var same, så uttryckte han entusiasm av den 

”orörda naturen” i Sàpmi. Under efterkrigstiden infriades dock inte förväntningarna på 

framgångar, i form av hans samlade filmmaterial från en svunnen tid. Under 1950-talet 

inleddes ett tekniskt paradigmskifte, i vilket televisionen blev ett alltmer dominerande 

medium. Därtill tillkom nya ideologiska tankeströmningar och tongångar, i samband med 

införandet av folkhemmet. I ljuset av den utvecklingen framstod Wesslén som något av 

en bakåtsträvare, då han inte visade något som helst intresse för den nya tekniken och 

dess möjligheter.27 

                                                 
24 Ibid, Sid 162 

25 Ibid, sid 163-164 

26 Aronsson, Kjell-Åke, “ Stig Wesslén och bilden av det samiska” (red.) Mårald, Erland och Nordlund, Christer, Kamerajägaren: 

Stig Wessléns skildringar av naturen och det samiska (Kungliga Skytteanska Samfundet, 2010), sid 175 

27 Ibid, sid 187 
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Med Stig Wesslén i Lapplandsfjällen (1940) 
 

 

Filmen inleds med pompöst anrättad musik. Det första som visas är texten Med Stig 

Wesslén i Lapplandsfjällen på en kuliss som föreställer bergsfjäll och fåglar. Därefter 

presenteras en bild av vidöppet landskap av fjällmarker, med en berättarröst som med ett 

tillgjort högtidligt tonläge som förklarar vad platsen är. I nästa scensekvens visas två 

samer (som aldrig namnges) som ror i land med en eka. ”Och här kommer nu några små 

skönheter från de stora viddernas land” säger berättarrösten och fortsätter berätta att det 

”[inte] är svårt att se att de är på visit”. De två samerna vandrar mot en kåta och ut ur den 

dyker Stig Wesslén. Berättarrösten presenterar Wesslén att han är tillfälligt på plats 

tillsammans med sina expeditionsmedlemmar. Samerna undrar vilka grannar de fått, 

säger berättarrösten, och går in i kåtan. Det är ”bara” svenskar därinne i kåtan och samerna 

går ut igen, för att tekniken som står där utanför kåtan ”intresserar dem mer”. Samerna 

får ta del av en kikare (”som dom säkert aldrig sett förr”, säger berättarrösten) och kollar 

in den. I hastigt växlande scensekvenser visas stora landskap och renhjordar, innan 

samerna tittar bort från kameran och ser fascinerade ut.  

 

Om man stänger av ljudet och ser på filmerna, är skildringarna av närmast observerande 

karaktär. Det är först när berättarrösten tillämpas, som vithetsnormativa mönster kan 

utläsas. Wesslén framstår av analysen att döma som förtjust över naturens skönhet, men 

är samtidigt påverkad av dåtidens tankeströmningar, som avspeglas i fascinationen av "de 
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andras" levnadssätt. Berättarröstens tidstypiska språkbruk, tonfall och beskrivningar 

medför en specifik, om dimension till bildspråket, i vilket läckage av vithet kan utläsas. 

Utan berättarrösten framstår samefolket som relativt mer odefinierbar. Därtill tycks 

filmerna vara adresserade till majoritetssamhället, som – liksom filmskaparen – också vill 

låta sig fascineras av "de andras" liv och levnadssätt.  

 

Filmen kan på sätt och vis ge en turistisk känsla. Kulturgeografen Katarina Mattsson har 

analyserat den turistiska vitheten, när resenärer åker från en plats till en annan för att 

”uppleva nya miljöer” som ”kontrasterar” ens hemmiljö. Sinnebilden av ”exotiska” 

platser spåras till historiskt arv av koloniala diskurser, som (fortfarande) reproduceras i 

populärkulturen och media. Resenärens känsla av ”annorlundaskap” i ”exotiska” miljöer 

och dess lokalbefolkning (som sällan kommer till tals) baseras på ett nykolonialt tillstånd. 

Turismen blir således en performativ handling, med basis i ”ras” och etnicitet. Men det 

koloniala tankemönstret stannar inte enbart vid turismen, utan även kring synen på 

kunskapsinhämtning.28 Särskilt under 1930- och 40-talen framställdes samefolket som ett 

”naturfolk” som var ”mindre vetande” än Sveriges majoritetsbefolkning. Under 1930-

talet tillkom majoritetssamhällets bild av samisk mark som ”exotisk”. Flera dokumentärer 

om samelivet producerades, vars filmiska blick var färgad av kolonialismens logik.29 I 

denna kortdokumentär är flickorna ”vetgiriga” och undrar vad den ”stora kikaren” är för 

något. Det är en kamerakanon, berättar Stig Wesslén stolt, ”den största i skandinavium”. 

Flickorna får också ta del av ”den moderna teknikens underverk”.  

 

Scenloppet pendlar mellan att Wesslén ”lär ut” till flickorna hur kamerateknik fungerar, 

expeditionsmedlemmarna och samerna fikar tillsammans och ganska snabbt därpå beger 

sig expeditionsmedlemmarna med sin packning iväg ifrån platsen, går över kraftfulla 

älvar och drar en eka. När natten kommer, sover expeditionsmedlemmarna under ekan. 

De använder renskinn som värmer dem. I nästa sekvens visas de återigen på ett berg med 

blickarna utåt, bort från kameran. ”Vad gör ni då med era apparater?” undrar en 

kvinnoröst med finsk brytning. ”Filmar och fotograferar, naturligtvis” svarar en av 

expeditionsmedlemmarna. Filmen slutar med att en expeditionsmedlem konstaterar att de 

brukat sina instrument för att samla på sig kunskap om vildmarken att sprida vidare.  

                                                 
28 Mattsson, Katarina, Turistisk vithet och begäret till den andra (TankeKraft Förlag, Hägersten, 2016), sid 35-36 

29 Gustafsson, Tommy , En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 

1920-talet  (Sekel Förlag Lund, 2007), sid 259 
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Framställningen av Wesslén och expeditionsmedlemmarna ingår i det klassiska narrativ 

som internationellt benämns som ”white saviour complex”. Dyer menar att denna typ av 

framställning hänger samman med vithetsnormens anknytning till kristendomen, som 

alltid gjort anspråk på att vara en moralisk auktoritet gentemot omvärlden. I den kristna 

berättelsen är Jesus Kristus, som inom den västerländska estetiken alltid avbildas med en 

”vit” kropp, besjälad med godhetens kraft och anländer i en värld av mörker som han 

ämnar frälsa.30 Wesslén framställs som en sorts frälsare, i det narrativ vilket han skildrar 

naturen och samefolket. Till och med filmtiteln indikerar att det är en representant från 

det svenska majoritetssamhället som besöker en ”annan” plats och skall utforska den. 

Skildringarna präglas därtill av en sammanblandning mellan samefolket och naturen 

runtom i fjällen, när samer och fåglar skildras genom sekvensväxlingarna. Som ett 

illustrativt scenexempel vandrar han på våtmarker och ser måsar flyger över honom. 

Fåglarna har precis fått ungar i närheten vid den här tidpunkten och fåglarna försöker få 

bort honom från deras nästen. Han får syn på en liten fågelunge (som filmas i närbild) 

och greppar tag i den. I det ögonblicket spelas den pompösa musiken på nytt.  

 

Dyer menar att filmmediet i sig har ett kolonialt präglat tankegods som det talas lite om. 

Av det skälet blir det minst lika intresseväckande att se hur filmmediet och dess genrer 

utvecklats till att numera bli så pass naturaliserat i vardagen att få ens reflekterar över 

användandet av filmmediet. Möjligtvis skulle denna film ur dagens perspektiv kunna 

betraktas som naturfilm, med tanke på Wessléns fascination av djuren och naturen på 

fjällmarkerna? Till skillnad från dokumentärer som handlar om människor, så benämns 

dokumentärer som handlar om djur för ”naturfilmer” eller ”naturhistoriska filmer”. Den 

traditionen varierar dock i olika länder. I exempelvis Storbritannien hänger naturfilmens 

historia samman med universitetens ambitioner att stärka det zoologiska fältet med hjälp 

av den rörliga bilden, medan de amerikanska utgår från dramaturgier som inbegriper 

tillspetsade händelseförlopp.31 Det finns en specifik invändning mot det resonemanget: 

naturfilmer är ett relativt senkommet fenomen. David A. Kirby hävdar att film som 

verktyg för naturforskningen fick sitt genomslag först i slutet av 1990-talet.32 Varken djur 

på film eller dokumentärer är något nytt, utan tvärtom finns banbrytande filmer redan 

                                                 
30 Dyer, Richard, White (Routledge, London, 1997), sid 16 

31 Blousé, Derek, Are Wildlife Films Really ”nature Documentaries”? (Critical Studies in Mass Communication, 1998), sid  126 

32 Kirby, David, A. Film, Radio and Television (?), sid 430   
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under stumfilmsepoken, däribland Nanook – köldens son (Robert Flaherty, 1922). De 

audiovisuella medierna har skiftat från decennium till decennium, från vita duken till 

televisionen – något som ställt nya teknologiska anpassningskrav på mediebranschen, 

men även subgenrer som sorterar ut filmer efter de audiovisuella stilgreppen. Oaktat den 

genre-mässiga placeringen tycks filmens syfte bottna i en kunskapsförmedling, som kan 

problematiseras utifrån Mignolos kritik. Wesslén och expeditionsmedlemmarna ämnar 

samla in och därefter kommunicera kunskap om naturen på fjällmarkerna och om den 

lokala befolkningen. "Kunskapen" både formas och förmedlas av representanter från det 

svenska majoritetssamhället, via filmmediet. 

 

 

 

 
 

 

Med lapparna till fjälls (1944) 
 

 

Filmen inleds med att ett gäng samer och en hund åker ut på en sjö med sin eka, med berg 

i bakgrunden, och anländer på andra sidan sjön. Wesslén berättar att ”sommaren är på 

väg och att isen smäller”. Den sceniska framställningen av resan har en dramaturgi som 

liknar kolonisatörers äventyrliga resor när de skall iväg för att ”upptäcka” nya delar av 

världen och bemöter de utmaningar som det medförs av naturen. Filmens innehåll är 

informativt och dess kunskapsförmedling tycks adresseras till majoritetsbefolkningen, 

som aldrig tidigare satt sin fot i Sàpmi. I den här filmen har musiken delvis en annan 

funktion än tidigare. I scenerna visas hur samer och renar samverkar på stora fjäll, med 

en mjuk, lite ”svensk” midsommarmusik som icke-diegetiskt ljud. Framställningarna av 

samefolket framstår överlag som romantiserade, utifrån ”vita” fantasier. Det är i alla fall 
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en av många konsekvenser av framställningssättet att skildra utifrån en berättarröst, som 

representeras av en som tillhör majoritetsbefolkningen. 

 

Till skillnad från Med Stig Wesslén i lapplandsfjällen syns inte Wesslén på filmen, men 

ändå finns han närvarande. Det är Wesslén som styr narrationen genom sin berättarröst 

och sin koloniala blick. Wesslén ställer bland annat frågan om vad ”ett oväder [betyder] 

för dessa människor?” och beskriver solen som ”en gnistrande ädel diamant mot en 

klarblå himmel, ibland med stora cigarrliknande molntappar svävande kring sina toppar, 

och ibland höjd de av storm piskade mörka ovädersmoln”.  

 

Kunskapsförmedlingen tycks hämtas ifrån samefolkets resa, eller möjligen rättare sagt 

orienteringen i fjällmarkerna, i vilket publiken passivt ”deltar” igenom åskådarskapet. 

Kulturteoretikern Sara Ahmeds begreppsliggörande av orientering (som myntats av 

filosofen Edmund Husserl) syftar på att ”finna väg” på okänd mark, dvs. att skaffa 

kunskap utifrån ens livserfarenheter i en värld som från allra första början är färgad av 

vithet och som därmed också tilldelar kroppar olika utfall, beroende hur nära vithet de 

befinner sig.33 I denna film är samefolket som ”fångad” i fjällmarkerna, medan Wesslén 

förmår att röra sig obesvärat mellan samiska och svenska marker – inte bara i konkret 

betydelse, utan i i kunskapsförmedlningen. Genom Wessléns observationer under resans 

gång förmedlas kunskaperna från ett ställe till ett annat, från fjällmarkerna till 

majoritetsbefolkningen framför digitala skärmar (numera). Hade representanter från 

samefolket vid den här tidpunkten samma priviligier och göra detsamma som Wesslén? 

Utifrån ett Ahmeds resonemang är det ytterst tveksamt, på grund av att kroppar som 

rasifieras som ”icke-vita” inte åtnjuter samma mått av rörelsefrihet, jämfört med ”vita” 

kroppar. Tvärtom begränsas och misstänkliggörs ”icke-vita” kroppar av vithetens 

representanter på ett sätt som ”vita” kroppar undslipper.34 I det narrativet förhåller alla 

kroppar sig omedvetet till vithet och tillsammans genomgår en rasifieringsprocess, i vilket 

kroppen blir en social och historisk konstruktion. Ju närmre vithet en enskild individ 

befinner sig, desto högre statuspositioneringar tillfaller en. Ahmeds resonemang bär spår 

av bland annat Frantz Fanon (1925-61), som skrivit om den psykologiska effekten av att 

vara en svart kropp i ”vita” miljöer. Förtrycket hämtar sin ”näring” ur det förflutna, inom 

vilket svarta kroppar fortfarande är förslavade. Frigörelsen måste därför inledas med ett 

                                                 
33 Ahmed, Sara, Vithetens Fenomenologi (Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2 2010), sid. 50-51 

34 Ibid, sid. 63 
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upphörande av den vita blicken på svarta kroppar, som tillkommit som ren 

överlevnadsstrategi.35 En blick som är övervakande, men aldrig erkännande.  

 

Den samiska litteraturforskaren Vuokko Hirvonen omtolkar litteraturforskaren Edward 

Saids begrepp orientalism,36 när hon beskriver maktförhållandet mellan samefolket och 

kolonisatörerna. Den samiska historieskrivningen har erövrats av kolonisatörer – något 

som under mycket lång tid reproducerats i språket.37 Utifrån ett historiskt perspektiv har 

en grundförutsättning för att återta rätten till sin egen historieskrivning varit att värna det 

egna språket. För att först genom makten över språket kunde man definiera sin egen 

verklighetsbeskrivning och sin omvärld, och därmed manifestera sin självständighet 

gentemot kolonisatörerna.38 Just kopplingen mellan språkets makt och antikolonial kritik 

gör exempelvis den kenyanska författaren Ngugi Wa Thiong’o gör i en afrikansk kontext, 

när han beskriver den kulturella självständigheten som en avgörande maktfaktor för 

koloniserade röster, jämte den ekonomiska och den politiska makterna.39 Den maoriske 

forskaren Linda Tuhiwai Smith är inne på liknande linje som Thiong’o och beskriver 

antikolonial kritik som en omkastning av det eurocentriska tankegodset och dess 

polarisering mellan dels vem som står i centrum, dels vem som betraktas att stå på utsidan. 

Ett återkommande tematiskt inslag i denna maktkonstruktion handlar om att relationen 

mellan kolonisatörer och koloniserade bedöms som två antagonistiska krafter i kampen 

på den konkreta platsen. Kolonialism handlar inte enbart om erövrande, utan det handlar 

i hög grad även om koloniseringens inverkan på människors medvetande, tankar, känslor 

och den kulturella marginalisering som medföljer.  

 

Under resans gång i filmen beskrivs exempelvis inte samefolkets tankar eller känslor med 

varken egna ord eller sitt eget samiska språk. Det är Wesslén som styr narrativet genom 

det svenska språket och effekten blir att hans "vita" blick färgar filmens händelselopp. 

Samefolket framstår överlag som på gränsen till romantiserade, utifrån ”vita” fantasier, 

                                                 
35 Fanon, Frantz, Svart hud, vit mask (1952; Daidalos AB, Göteborg, 1995), sid 200-201 

36 Edward Said beskrev i sin epokgörande Orientalism (1978; Ordfront, Stockholm, 2004) om den globala maktordningens indelning 

i öst och väst, varav den förstnämnda länge benämndes som ”orienten” och tillskrevs beskaffenheter av västvärldens akademiska 

institutioner och kulturliv. ”Orientalismen” används allmänt som ett sammanfattande begrepp och disciplin som beskriver västvärldens 

närmande av ”orienten”. Under 1800- och 1900-talen uppträdde orientalismen i varierande former, som avspeglas i kulturella, 

materiella och intellektuella förbindelsers historieskrivning.  

37 Hirvonen, Vuokko, Voices from Sápmi. Sámi Women’s Path to Authorship, Kapitel 2, (DAT, 2008), sid 30-31 

38 Ibid, sid 32 

39 Wa Thiong’o, Ngugi, Decolonizing the Mind: The Politics of Language in African Literature (James Currey Ltd, Oxford, 1986) 
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och blir därmed fråntagna sin subjektivitet. Som åskådare får man aldrig veta namnen på 

de medverkande. Några familjemedlemmar namnges i Filmarkivets informationstexter på 

sin webbsida. Det är dock ett tidstypiskt inslag att inte låta samer själva komma till tals 

under 1940-talet. Det var för övrigt först på 1970-talet som en vitalisering av samiska 

språk påbörjades i flera nordiska länder, något som ledde till framväxten av en samisk 

författarkår.40 Därmed lades i praktiken grunden för en långsiktig dekoloniseringsprocess 

av samisk historieskrivning och samefolkets egna verklighetsbeskrivningar. 

 

 

 
 

Vårvinterrajden (1944) 
 
 

Anslaget visar spirande anrättad anslagsmusik med en animerad bild på en ren och en 

same på kälke. I nästa bildsekvens en same som rökar utanför sin kåta. I text presenteras 

Wesslén som fotograf och berättare. Än en gång markeras att det är en representant från 

det svenska majoritetssamhället som ämnar berätta för åskådaren och förmedla kunskap 

kring "de andras" levnadssätt. I praktiken är det alltså Wesslén som sätter ramarna för 

filmens händelseförlopp, som kan beskrivas så här: en same går ut ur en kåta och går på 

en stig i snön mot björnfjäll. Wesslén berättar att våren är på väg, vilket innebär en 

omställning. Samiskt barn leker dragoxe, obekymrade över sakernas tillstånd (”det är bara 

de äldre som oroas”). Vuxna förbereder inför våren, barnen leker ”vuxnas arbete”. 

Wesslén berättar att flyttningen kallas för ”rajden” och att det är för ”renhjordens skull 

som man flyttar”. I kommande scensekvenser visas renar och oxar, samiska kvinnor och 

                                                 
40 Heith, Anne, Särskiljandets logik i en kolonial och en antikolonial diskurs - Nils-Aslak Valkeapääs Beaivi áhčážan 

(Universitetsförlaget 2010  Volum 110), sid 336-337 
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män som hugger ner träd samt renar som äter från träden. Wesslén säger: ”dagarna går; 

tiden för avflyttning kommer allt närmare”. Solen som skymmer i dimbankerna beskriver 

Wesslén som ”[…] som en fe bidrar byn med sin trollstav”. Solen lyser; samefolket 

packar ihop för rajden (”ett långt tåg som ringlar fram genom skogar och över fjäll både 

under dagar som nätter”). Wesslén berättar att det tar många dygn i anspråk; det knarrar 

och knirrar i marken. Samefamiljen resa framåt med renar och barnen skildras med episkt 

anrättad musik till vandringen i stora vinterlandskap. På plats sätts kåtor upp (”det blir en 

hel stor by som likt ett indianläger växer fram på fjällslättens strax dova för trädgränsen 

med tält intill tält”). Hundar kommer ut och skäller; någon skall vakta de andra. Nu är det 

morgon; samefamiljen gör sig redo att bege sig vidare (”så levs livet uppe på 

vildmarkerna från dag till dag; ett hårt, härdande liv för både män, kvinnor och barn”). 

Med samma tidigare episkt anrättade musik avrundar Wesslén med ”till höst flyttar man 

till skogarna; till dess flyttar man norrut”. 

 

Utifrån ett vithetskritiskt perspektiv, så är det en närmast en poetisk klang i berättandet, 

som dikteras av Wesslén. Än en gång uttrycker han fascination över samspelet mellan 

samefolket och naturen; att det blir som en sorts dialektik som för handlingen framåt. 

Naturen är okontrollerbar, vilket innebär i praktiken att samefolket måste organisera sig 

inför det som komma skall. Det tycks finnas ett anspråk på att få fram fragment av 

mänsklighet i form av att närbilder på barn och deras föräldrar, men i samma andetag 

andrafieras som "samefolket". Den samiska identiteten är i det filmiska sammanhanget 

en rasfierande markör för positionen som "de andra", vars levnadssätt fascinerar den 

svenska majoritetsbefolkningen. På likartat sätt hade det kunnat handla om exempelvis 

romer och resandefolket, om den svenska majoritetsbefolkningen velat få en inblick i de 

romska traditionerna. 

 

Vithet framträder alltså än en gång, likt tidigare filmer, i form av romantisering, utifrån 

"vita" fantasier, som uttrycks i Wessléns berättarröst, tonfall och kunskapsförmedling. 

Bildspråket är överlag förhållandevis observerande, men när berättarrösten framträder 

uppstår en kolonial prägel genom narrationen och därigenom narrativet. Andrafieringen 

upprätthåller på så vis uppråtthålls en kolonial maktordning, i och med att samer syns på 

bild – men inte själva får komma till tals. Det blir som en performativ handling, så som 

Butler beskrev det, där åskådarskapet iakttar samefolket likt besökare på en djurpark. 

Samer blir aktörer för underhållning, som vars "regissör" samtidigt gör anspråk på att 
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förmedla kunskap om "de andras liv". Det kan te sig paradoxalt, med tanke på Wessléns 

välvilliga intention att bevara audiovisuella minnen av samefolkets traditioner. 

 

 

Filmarkivets visning 

 

 

Stig Wessléns tre kortdokumentärer finns numera digitaliserade och restaurerade på 

Filmarkivets webbsida, och är öppen för allmän visning. Det går att se dessa filmer när 

som helst. Det förekommer informationstexter under visningsrutorna om dessa filmers 

tillblivelse, om vart materialet funnits, vilka som varit involverade under produktionen, 

vem Wesslén var, etc. Längst ner finns möjlighet för åskådaren att skicka information via 

mejl, om någon vet något mer om de enskilda filmerna. Filmarkivet är ett samarbete 

mellan Svenska filminstitutet och Kungliga Biblioteket, som tillsammans skapat ett arkiv 

för att återspegla den rörliga bildens utveckling i Sverige under 100 år. På Filmarkivets 

webbsida finns ca 1600 filmer. Kortfilm, dokumentärfilm, journalfilm, reklamfilm, etc. i 

digitaliserad form. I dagsläget finns cirka 2600 långfilmer och 6700 kortfilmer i 

gammaldags filmrullar.  

 

Innan Sveriges inledde sitt digitaliseringsarbete av äldre filmmaterial, släppte EU-

kommissionen en rapport 2011 som fastslog att filmer från Europas medlemsländer som 

producerats sedan slutet av 1800-talet utgjorde en nyckelfaktor till kontinentens 

nutidshistoria och därmed kan betraktas som en andel av den unionens gemensamma 

kulturarv. Även om medlemsländernas filminstitut varierar i storlek och resurser, ingår 

de i ett och samma uppdrag: att samla, bevara, återställa och tillhandahålla åtkomst av 

sina filmer.41 I Sverige finns ett särskilt stort intresse för bred representation inom vad 

som visas på filmarkivet. I sina riktlinjer skriver de: ..."För att undvika godtycklighet i 

valet av filmer för digitalisering finns ett antal  kriterier baserade på Filminstitutets 

uppdrag och mål. Samtliga kriterier kan  sällan uppfyllas av en enskild film, men det är 

                                                 
41 Mazzanti, Nicola, ”Digital Agenda for the European Film Heritage – Challenges of the digital era for Film Heritage Institutions” 

(antagen den december 2011 av EU-kommissionen) 
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viktigt att helheten visar på en  god variation av filmer. Av den anledningen finns det 

olika kriterier för helheten  respektive för val av enskilda titlar." 42 

 

Just frågan om representation i diskussion kring filmarkiv är angelägen, menar Dagmar 

Brunow. Filmbilder bär en större funktion än enbart ”spår i det förflutna” och är mer 

än”synliga bevis”. Filmer är en kombination av specifika medietekniker, ikonografiska 

traditioner och andra diskurser.43 Urvalet arkivmaterial hos Filmarkivet är en lång process 

som involverar en rad aktörer, som har kriterier som i sin tur formulerats av ytterligare 

aktörer. Brunow argumenterar för att betrakta filmarkiv som en performativ handling 

snarare än en passiv, statisk produkt, på grund av den roll filmarkiv har i konstruerandet 

av det mediala minnet. Filmarkiv bör således aldrig ses som neutrala eller objektiva, utan 

upprätthåller en maktordning. Alternativa dokumentsamlingar – från gräsrotsnivå till 

statliga arkiv – om exempelvis hbtq- och kvinnohistoria, eller för den delen urfolk och 

etniska minoriteter – kan både erbjuda alternativa berättelser, men samtidigt befästa den 

maktordning som resulterar i den marginalisering officiella arkiv bidrar med. Utifrån 

detta perspektiv betonar Brunow kuratorns roll, vars formella beslut lägger grund för 

historieskrivningens utformning i olika visningskontexter.44  

 

Brunow har därtill studerat effekterna av riktlinjer av inkvoterad representation inom 

nationella filmarkiv, särskilt med fokus på queera minoriteter.45 Varför har det blivit så 

populärt med ökad representation, menar Brunow? Jo, därför att mångfaldsbegreppet på 

senare år blivit en central värdegrund i arkivprocessen hos nationella filminstitut, men 

inte i syfte att för stärka marginaliserade grupper utan snarare för att majoritetssamhället 

ämnar nyansera sin historiografi som kartläggs med hjälp av befintliga filmproduktioner 

och som på lång sikt sammantaget bildar ett mönster som illustrerar en tidsanda.46 Risken 

med kvotering, menar Brunow, blir att ytan poleras medan maktstrukturerna bekräftas 

och befästs. En lösning att förorda är att involvera fler aktörer i processen för att skapa 

                                                 
42 Svenska Filminstitutet, Riktlinjer för det redaktionella arbetet med digitaliseringen av filmarvet (fastställd 2018-03-12), sid 5 

(hämtad 2019-05-28) 
43 Brunow, Dagmar, ”Den rörliga bildens kulturarv: minne, arkiv och videoband”, i Johan Hegardt och Trond Lundemo (red.), 

Historiens hemvist. Volym III: Minne, medier och materialitet. Göteborg: Makadam förlag 2016, sid 66 

44 Brunow, Dagmar, “Curating Access to Audiovisual Heritage: Cultural Memory and Diversity in European Film Archives” Image 

and Narrative, vol 18, No 1, 2017, sid 102 

45 Brunow, Dagmar, Naming, shaming, framing: The ambivalence of queer visibility in audio-visual archives (2018) 

46 Ibid, sid 178 
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dialog, utifrån insikten om att arkivering är en performativ handling, och noggrannt 

tillämpa ett intersektionellt perspektiv.47  

 

Restaureringen av Wessléns filmer ingår alltså i ett större nationellt uppdrag med att 

skriva filmhistoria genom offentliga framställningar av befintligt rörligt bildmaterial, 

utifrån specifikt utformade kriterier. Vikten av mångfald är en av dessa punktinsatser. 

Gällande mångfaldsperspektivet visar dessa filmer förvisso samiska personer som lever 

och verkar inom Sàpmi, men dess narrativ styrs av majoritetssamhällets representanter. 

Blicken gentemot samefolket och Sàpmi är i hög grad präglad av kolonialismens logik 

och kommer till både stora som små uttryck i dessa filmer. Den här problematiseringen 

innebär inte att dessa filmer inte bör visas eller att Wesslén bör osynliggöras till förmån 

för Filmarkivets ambition att främja breddad representationen i sin filmvisning. Inte heller 

att filmhistorien bör revideras för att strikt anpassas till dagens ideal, då Sverige har en 

kolonial historia som åtminstone anser bör lyftas upp och belysas. Det är en process som 

vuxit i takt med stärkta rättigheter (både formella och reella), inte minst äganderätten till 

ens egen berättelse. Från att samer varit omtalade av majoritetssamhällets representanter 

och utpekade som "de andra", till att samer själva börjar tala om sina livserfarenheter av 

att orientera sig inom (post)koloniala strukturer. Äganderätten till sin historia har inte 

alltid varit garanterade de grupper som rasifierats som "icke-vita". Som litteraturforskaren 

Anne Heith beskriver: 

 

När det gäller samers syn på koloniseringen av sitt land och 

marginaliseringen av sin kultur finns både uppfattningen att det rör sig om 

kolonisering av land och kolonisering som lett till förlust av samisk kultur, 

med följder som identitets- och språkförlust. I de nordiska länderna har 

statlig assimileringspolitik haft som följd att antalet människor som lärt sig 

samiska minskat.48 

 

Vad de vithetskritiska perspektiven erbjuder i detta sammanhang är en skärskådning av 

rasifieringens subtila uttryck. Exempelvis repliken "och här kommer nu några små 

skönheter från de stora viddernas land", som härstammar ur en av dokumentärerna, 

                                                 
47 Ibid, sid 190 

48 Heith, Anne, Särskiljandets logik i en kolonial och en antikolonial diskurs - Nils-Aslak Valkeapääs Beaivi áhčážan 

(Universitetsförlaget 2010  Volum 110), sid 337-338 
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indikerar på att blicken är kolonial. En enda mening kan innehålla så mycket kolonialt 

tankegods. Liksom Laura Mulvey skrev redan 1975 sin inflytelserika essä49 kring den 

manliga blicken, gäller det i hög grad även vithet, kolonialitet och rasism - dvs. att blicken 

även är "vit". 

 

Genom tillfogandet av den historiska bakgrunden till Wessléns engagemang för samer, 

så dras mattan undan för en dogmatisk tolkning av de vithetskritiska perspektiven och 

istället berikar den med en dimension som på ett teoretiskt plan borde ha gjort analysen 

komplicerad. Men för mig väcks en viktig insikt. Det har mer eller mindre alltid funnits 

en motstånd från representanterna från majoritetssamhället självt, men detta motstånd är 

också färgad av koloniala tongångar. Så länge det funnits rasism och kolonialitet, så har 

det funnits ett motstånd. Kanske behöver detta motstånd belysas utifrån vithetskritiska 

perspektiv för att därigenom dekoloniseras? Samtidigt är det viktigt att poängtera att det 

finns en risk med att analyser kan bli alltför enkelspåriga, om personer enbart tillskrivs 

åsikter i egenskap som representanter för en specifik identitetsdimension. Utifrån en 

teoretisk infallsvinkel får analysen får förvisso en logik, men det är inte alltid som att 

logiken överensstämmer med den komplexa verkligheten. Men, genom att förena de 

teoretiska perspektiven med den historiska bakgrunden till diverse filmproduktioner 

framträder en förhållandevis mångfacetterad bild som illustrerar frågornas invecklade 

natur. Det behöver naturligtvis inte alltid vara så, beroende på den politiska kontexten och 

dess dominerande diskurser. 

 

Sedan 1960-talet har ett flertal universitet – åtminstone i Finland – varit knutpunkter i 

politiska kamper som försökt dekolonisera vetenskap i enlighet med främjandet av 

demokratiska ideal. Kulturforskaren Laura Junka-Aikio menar att denna utveckling har 

inneburit nya utmaningar för urfolk och etniska minoriteter att göra sina röster hörda inom 

”postkoloniala” och ”postmoderna” akademier som säger sig sträva efter ”objektiva 

sanningar”. Att dekolonisera vetenskap blir inte möjlig att uppnå, om det inte förändrar 

maktstrukturerna i grunden. Det räcker alltså inte med att inkludera röster i befintliga 

rum, utan själva rummen måste bli annorlunda från första början.50 Vidare pekar Junka-

Aikio på en infallsvinkel som belyste maktförhållanden mellan majoritetssamhället och 

                                                 
49 Mulvey, Laura, Visual pleasure and narrative cinema (1975; Grin Publishing, 2008) 

50 Junka-Aikio, Laura, “Can the Sámi speak Now?” - Deconstructive research ethos and the debate on who is a Sámi in Finland 

(Journal Cultural Studies, Vol. 30, 2016), sid 206 
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samefolket: kritiskt reflekterande frågeställningar kring vilka som kommer till tals. När 

det talas exempelvis om ”debatter”, vems debatter talas det om och på vilka premisser? 

Och kanske framför allt, vilket språk och ordval används i diskussionerna som rör frågor 

kring den samiska identiteten?  

 

Den medverkande kraft som upprätthållit den koloniala maktordningen är våld. Med 

”våld” åsyftas det koloniala våldet som sker gradvis och är sällan linjärt. Ruana 

Kuokkonen, professor i urfolksstudier, menar att våld uttrycks i nedmonteringen av den 

samiska kulturen. Den institutionaliserade kristendomens omfattning sedan 1000-talet, 

nationaliseringen av urfolkets mark sedan 1800-talet, brister på rättigheter via lagstiftning 

(däribland ratificeringen av FN-konventionen ILO:169, som erkänner samefolket som 

urfolk) samt uteblivna finansiella medel för att sköta sin verksamhet är bidragande 

förtrycksmekanismer.51 De långvariga konsekvenserna av det strukturella och kulturella 

våldet utfaller i vad den västerländska psykologin benämner som ”posttraumatiskt 

stressyndrom” (PTSS). Det bottnar i en överväldigande känsla av missanpassning i såväl 

den samiska miljön som majoritetssamhällets.52 För att läka kollektiva trauman, enligt 

Kuokkonen, bör ett samhälle upprätthålla minnet till de som fallit offer för kolonismens 

våld och förtryck. Vidare bör en återanslutning till släktens gemensamma läkande-

metoder vara nära till hands och därtill bör läkandet nå ut till andra utanför den samiska 

kontexten. Framför allt bör urfolkets egna bärande idéer återställas på sitt eget villkor.53 

För att motverka förtryck och marginalisering innebär det att majoritetsbefolkningen 

måste erkänna det koloniala arvet. Det går alltså inte att uppnå jämlikhet, utan att göra 

upp med ens förflutna. Som tidigare framhölls, så handlar detta än en gång om språkets 

avgörande betydelse.  

 

Av den anledningen tillhör jag dem som mer börjat tala i termer av historiskt perspektiv 

snarare än struktur. Förvisso använder jag ordet "struktur" också, men jag har kommit att 

inse att det finns en statisk och passiviserande klang i termen. Ordvalet "historiskt 

perspektiv" tyder mer på att allt är i en ständig utveckling; att vissa saker och ting når nya 

nivåer, samtidigt som det förflutna ständigt finns i backspegeln. Det finns arv av normer, 

ideal och ideologier som lever kvar, men som medvetandegörs genom språket, som leder 

                                                 
51 Kuokkonen, Ruana, “Healing the impact of colonization, genocide, and racism on indigenous populations”, (red.) Krippner, 

Stanley och McIntyre, Teresa M. The Psychological impact of war trauma on civilians (Praeger, 2003), sid 25-26 

52 Ibid, sid 30 

53 Ibid, sid 31-32 
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till en handling och därtill ett nytt kapitel i historieböckerna. Viktigt att komma ihåg att 

historia alltid är en konstruktion som är dynamisk, för att den ständigt öppnar för förnyade 

ingångar och därmed väcker ny förståelse för nutidens beskrivning av det förflutna. För 

att avrunda det hela, så inkluderar jag Caroline Fricks resonemang: filmarkiv har överlag 

bidragit till att producera kulturarv, snarare än att bevara filmernas historik i sina 

ursprungsskick.54 Kulturarv kan i det avseendet ses som en konstruktion för politiska 

syften, även om idealet sägs handla om tillgänglighet. Frågan är hur vithet formas i det 

här sammanhanget och vilka kort- och långvariga konsekvenser det får för den förmenta 

kunskapsförmedlingen. 

 

 

Slutdiskussion 

 

 

 

Uppsatsen når inga entydiga och direkta slutsatser som så, men däremot öppnar den för 

en fortsatt diskussion kring vithet och filmmediet. Själv har jag en rad olika reflektioner 

kring vithetskritik som teoretiskt fenomen och dess betydelse för fortsatt forskning inom 

filmvetenskapen. Det handlar inte nödvändigtvis enbart om just Stig Wesslén, men hans 

dokumentärer har utgjort ett illustrativt exempel på hur en dekoloniserad närläsning kan 

gå till i praktiken. Uppsatsen har praktiserat en tillämpning, vars teorier formulerats av en 

rad forskare som förordnar en dekolonisering av åskådarperspektiven och därigenom den 

västerländska hegemonin i synen på kunskap. I uppsatsen har inte någon särskild kritik 

riktats mot Filmarkivets visning av dessa, då det skulle falla utanför uppsatsens ramar. 

Däremot är delfokuset med Filmarkivet ett betydelsefullt inslag, då den påvisar motiv och 

effekter av aktualiseringen av dessa filmer i 2010-talets digitala revolution.  

 

När det gäller samisk film och litteratur generellt, fiktiv eller dokumentär, så är det inte 

ovanligt att det finns en dramatisk spännvidd mellan nuet och det förflutna. I alla fall är 

det en vanlig utgångspunkt för analyser av samiska berättelser, att det finns ett förtryck i 

det förflutna som påverkar nuet hos protagonisten. I Sameblod (Amanda Kernell, 2016) 

illustrerades hur huvudpersonen bokstavligt talat flydde undan kolonialismens förtryck 

genom att undanröja sin samiska identitet. Hon brände sina kläder, flydde från Norrland 

                                                 
54 Frick, Caroline, Saving Cinema – The politics of preservation (Oxford University Press, 2011), sid 177 
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till Uppsala, bytte namn och assimilerade sig själv in i den svenska kulturen. Allt detta 

internaliserade hat mot samelivet bar hon, på grund av trauman som hon utsatts för av 

koloniala strukturer och dess representanter. Även vid ålderns höst undvek hon allt med 

kopplingar till det samiska, för att traumat satte sina djupa spår. I Annica Wennströms 

roman Lappskatteland (Wahlström Widstrand, 2017) skildras en släktkrönika om fyra 

generationer kvinnor med starka band sinsemellan, men även där det finns en förnekelse 

som omöjliggör att de når varandra. Till skillnad från skönmålande utläggningar av 

naturen i Wessléns kortdokumentärer, så använder Wennström naturen som ett element 

som maskerar vithetens brutalitet och därmed visar den subversiva kraften i berättandet. 

Det bottnar i åskådarblicken, som utformar narrativet. Varken Kernell eller Wennström 

är dock ute efter att konservera ett offerskap gällande samefolket, men snarare visa den 

psykologiska inverkan av koloniseringen. Wessléns kortdokumentärer är jämförelsevis 

psykologiskt primitiva, då han av förklarliga skäl i gladlynta tongångar visar mer yta än 

karaktärsfördjupning. Under den ytan finns stoff, färgat av vithetens vidsträckta vidder. 

 

Det är viktigt att vara medveten om att det finns maktförhållanden mellan exempelvis 

samefolket och majoritetssamhället, liksom mellan kvinnor och män, unga och gamla, 

heterosexuella som hbtq-personer. Det handlar inte om personkonflikter på individuell 

nivå, utan om konkreta och reella maktojämlikheter, som resulterar i olika villkor, vad 

gäller makt och resurser. Denna maktordning organiseras och upprätthålls politiskt. En 

viktig insikt i sammanhanget är att rasism finns i alla sektorer, på alla nivåer och inte 

isolerad i ett enda rum medan allt annat är frizoner. Rasism handlar om makt och makt är 

alltid en relation. Om någon utövar makt, sker det på någon annans bekostnad. Även inom 

grupperna i fråga finns inbördes förvecklingar, varför en intersektionell analys alltid är 

ett nyttigt verktyg som synliggör maktförhållandenas sammanvävda trådar. Dock bör det 

inte bli en sorts "tävling" i vem som är mest utsatt, utan snarare reflektera kring utrymme, 

privilgier och möjligheter. Ja, till och med den subversiva kraften och potentialen inom 

ramen för en specifik identitetsdimension, i förhållande till vad som anses vara normen.  

 

Det finns fortfarande utrymme för tolkningsmöjligheter, när det gäller de vithetskritiska 

perspektiven på enskilda filmer. Inte sällan sammanfogas vithetskritiska perspektiv med 

intersektionella och fenomenologiska ansatser. Wessléns dokumentärer visar att även 

implicita antirasistiska intentioner kan vara påverkad av kolonialitetens logik och att det 

går att skärskåda genom att dekonstruera, analysera och reflektera kring hur vithet som 
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makordning inkorporeras – varav de allra vanligaste ingångarna handlar om fysiska 

kroppar, ljuden och den flimiska blicken. Dokumentärerna utgör ett viktigt material för 

att få en utblick över en del av svensk filmhistoria, som handlar om dokumentärgenren 

och dess anspråk på att komma så nära sanningen som möjligt. Inom filmvetenskap har 

flertalet forskningsstudier annars undersökt gestaltningar av samisk identitet och många 

gånger har det konstaterats att filmmediet blivit allt viktigare för självrepresentationen 

hos många grupper som genom historien utsatts för förtryck. Mónica Hernández Rejón 

fördjupade sig kring betydelsen av (själv)representation och konstaterar att den filmiska 

representationen av samer gått från att reproducera en romantiserad stereotyp till att 

alltmer diskutera själva kolonialiseringen av Sàpmi. Under 2000-talet har en generation 

av samiska filmskapare återtagit rätten till sina egna berättelser. Hernández Rejón 

undersöker vilka resonemang som förekommer, när primitiva avbildningar av samisk 

representation ifrågasätts och en slutsats är att samiska filmskapare idag återger en bild 

av samefolket som komplexa och mångfaldiga, med hjälp av sina val kring genre och 

egen inställning till identitet som en dynamisk process.55 En process som står i bjärt 

kontrast till tidigare framställningarna som gestaltades av kolonisatörernas händer, men 

också "vita" motståndare till koloniseringen. 

 

En central utmaning handlar om att emellertid att erkänna att samtiden är postkolonial 

och att Sverige har ett kolonialt förflutet, som påverkar den rasism som återfinns i 

samhället idag. Som tidigare påpekades, så varken kan eller bör rasism kopplas enbart till 

extremism. Det är en betydligt djupare rotad sammansättning, som stärkts under lång tid 

– i vilket konst och estetiken varit bidragande faktorer. Vitheten har länge gått hand i 

hand med nationalism, dvs. svenskhet har definierats av vitheten och därmed lagt en 

föreställning om en "enfaldig dåtid och mångkulturell nutid". Det är en diskurs som 

normaliserat det offentliga samtalet, inte bara i Sverige utan i stora delar av västvärlden. 

I exempelvis USA skanderade Donald Trump under valrörelsen 2016 "Make America 

Great Again", en slogan som anspelar på "vita" fantasier om en återgång till ett samhälle 

som egentligen aldrig funnits. I svensk politik har vithetens yttringar främst kommit till 

uttryck i föreställningen om "svenska värderingar". "De" som kommit "hit" ska minsann 

lära sig om "landets kultur och historia", lyder tesen.  

 

                                                 
55 Hernández Rejón, Mónica, Like Sámis do: A postcolonial and intersectional analysis of the contemporary film representations 

and self-representations of the Sámi people (Stockholm Universitet, 2016) 
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Parallellt med ovannämnda diskursförskjutning vill jag tillägga att det samtidigt växer ett 

motstånd - inte minst bland feminister, som fördjupat en medvetenhet kring vikten av 

intersektionellt förhållningssätt. Även bland filmvetare stärks den här medvetenheten 

kring kritiska perspektiv på audiovisuella representationer, vilket ändå tyder på en god 

förutsättning för att normalisera (norm)kritiska perspektiv i bred bemärkelse. När man ser 

Wessléns dokumentärer på nytt, efter att ha läst denna uppsats är min förhoppning att en 

medvetenhet kring hur blicken tillika narrativet är föreskrivet en representant av det 

svenska majoritetssamhället, de välvilliga avsikterna till trots. De komplexa sambanden 

mellan den historiska bakgrunden, de vithetskritiska analyserna på dennes filmer samt 

filmarkivets visning visar att dekoloniseringen blir en mångtydig process, som bottnar i 

strävandet efter att utmönstra reproduktion av tankegångar som länge funnits i 

bakgrunden och indirekt påverkat synen på moral, kunskap och inte minst människosyn.  

 

 

Förslag på fortsatt forskning 

 

Jag skulle argumentera för att fortsätta med att kritiskt analysera svenska filmer, utifrån 

vithetskritiska perspektiv och vidareutveckla densamma. Andra ingångar går alldeles 

utmärkt, till exempel genre, manus, ljud, foto, kostym, mise-en-scène,etc. Vithetskritik 

behöver inte enbart rikta sig mot filmer med representationer av människor som av 

historiska skäl rasifieras som "icke-vita". Exempelvis menar Therese Svensson att alla 

människor rasifieras i åtskilliga sammanhang, antingen i ett markerat eller omarkerat 

avseende. Problemet med just rasifieringsbegreppet, enligt Svensson, är att den tenderar 

att uteslutande fokusera på de individer och de grupper som på olika sätt står utanför 

vithetsnormen, utan att diskussionen kring vilka egenskaper som ingår i att rasifieras som 

”vit” fördjupas. För att undvika ett olyckligt förhållningssätt svänger Svensson på 

maktperspektivet och använder hellre ordformen ”vitifierad” för att på så vis peka på 

vithetsnormens uppbyggnad, dess materialitet och diskursinriktning som utvecklas under 

en pågående process.56  

 

                                                 
56 Svensson, Therese, "Vita män på gränsen: om vitifierad underklassmaskulinitet i Dan Anderssons roman Chi-mo-ka-ma, ed. 

Hübinette, Tobias, Rasrelationer: idag och I går (Studentlitteratur AB, Lund, 2017), sid. 139 
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Med Svenssons resonemang i beaktande vore det intressant att analysera hur vithet som 

maktordning kan identifieras i filmer av exempelvis Ingmar Bergman (1918-2007), eller 

i vart fall hur en dekoloniserad närläsning av hans filmer kan genomföras. Hur kan 

exempelvis representationen i medeltidsballaden Jungfrukällan (1960) tolkas utifrån 

vithetskritiska perspektiv, när den blonda Karin våldtas och mördas av tre mörkhåriga 

män? Vilka egenskaper tillskrivs Karin, när hon vitifieras i sammanhanget? Hur kan 

tematiken i Persona (1966) tolkas, utifrån vithetskritiska närmanden? Hur konstrueras 

och vitifieras Alma och Elisabet i samspelet mot varandra? Hur kan vithet expliceras i 

Sven Nykvists foto i Viskningar och rop (1972), Höstsonaten (1978) eller Fanny och 

Alexander (1982)? Det finns självfallet andra filmproduktioner och regissörer, vars 

bildspråk, ljud och dramaturgier kan utforskas utifrån en dekoloniserad närläsning. Det 

gäller alltifrån stumfilmer, till exempel i regi av Mauritz Stiller (1883-1928) och Victor 

Sjöström (1879-1960), till filmer som producerats under 2010-talet där frågor som rör 

identitet och representation med intersektionella förtecken, till exempel Äta, Sova, dö 

(Gabriela Pichler, 2012), Nånting måste gå sönder (Ester Martin Bergmark, 2014) och 

Skörheten (Ahang Bashi, 2015).  

 

Eftersom Pallas tidigare skrev om vithet inom ramen för den svenska filmproduktionen 

utifrån tidsperioden 1989-2010, så skulle nästa följdriktiga steg kunna vara 1970- och 80-

talen. En avgränsad tidsram skulle kunna vara Olof Palmes tid som partiordförande för 

Socialdemokraterna, från det att han blev vald 1969 ända fram till mordet på honom 1986. 

1970-talet är ett brokig tidevarv, med ett flertal samhällskritiskt laddade budskap och 

vänsterorienterade rörelser med olika bokstavskombinationer. På Filmarkivet finns flera 

fiktiva och dokumentära kortfilmer, som belyser samhällsfrågor som idag faktiskt går att 

analyseras utifrån vithetskritiska perspektiv. Även långfilmer från 1970-talet som 

exempelvis Utvandrarna (Jan Troell, 1972), Äppelkriget (Tage Danielsson, 1973) och 

Mannen på taket (Bo Widerberg, 1976) kan studeras utifrån vithetskritiska ingångar, 

liksom filmer från 1980-talet som Mitt liv som hund (Lasse Hallström, 1985), Amorosa 

(Mai Zetterling, 1986) och Bröderna Mozart (Suzanne Osten, 1986).  

 

Självfallet kan man gå ett steg längre bak i tiden, exempelvis 1946-1968, alltså vid andra 

världskrigets slut ända fram till Pragvåren 1968. Hur kan filmer som exempelvis Hets 

(Alf Sjöberg, 1946), Flicka och hyacinter (Hasse Ekman, 1951), Hon dansade en sommar 

(Arne Mattsson, 1951), Älskande par (Mai Zetterling, 1964), Att angöra en brygga (Tage 
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Danielsson, 1965), Här har du ditt liv (Jan Troell, 1966) och Jag är nyfiken - Gul (Vilgot 

Sjöman, 1967) tolkas utifrån vithetskritiska vyer?  

 

Vithetskritik är ett omfångsrikt perspektivområde som har potential att vidareutvecklas, 

för att förstå vithetens naturaliserade ställning inom en svensk kontext och därigenom 

dess inverkan på nationalitet, kulturhistorien och demokratin, men också i slutändan oss 

själva som åskådare, konsumenter och medmänniskor.  
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