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Abstract 

Film är något som använts i skolan under en lång tid. Film är dock något som används relativt 

okritiskt. Den källa som lärare normalt använder för att visa film är AV-Media. I denna 

undersökning  har fyra av AV-Media Kronobergs filmer om hinduismen undersökts: Världens  

religioner: Hinduismen och tre delar ur serien Kort om Indien. 

Teorin bygger i huvudsak på tre böcker, Umberto Ecos Den frånvarande Strukturen, Bill Nichols 

Representing Reality, Mattew Bernstein och Gaylyn Studlars Visions of the East, Orientalism in  

Film. Samt Edward Saids Orientalism. Eco används för att spåra en struktur i filmerna, strukturen 

framträder genom att motsatspar identifieras. Bill Nichols används för att se vilken påverkan 

filmernas stil har. 

I undersökningens analys framträder en struktur med motsatspar. I hela filmerna finns ett 

överliggande motsatspar som är Indien – västvärlden. Detta motsatspar förstärks av en mängd andra 

motsatspar som tillskriver Indien och västvärlden olika egenskaper. I analysen blir det tydligt att 

filmernas stil leder till att de sänder ut orientalistiska budskap. Det framkommer också att det finns 

en latent orientalism hos såväl tittare som filmskapare. 

Sökord: Orientalism, Edward Said, Umberto Eco, Poststrukturalism, Hinduism, AV- Media 

Kronoberg, Religionsdidaktik, Läromedelsfilm, Läromedelsanalys.  
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1 Inledning och syfte

Film har under lång tid har används  som ett hjälpmedel i skolan, och med teknikens hjälp har  

möjligheterna att visa film ökat. I dagsläget har de flesta lärare tillgång till filmmaterial via AV-

Media, AV-Media är en mediecentral som tillhandahåller film, både fysiska filmer och så kallad 

strömmande media. Som lärarstudent har jag noterat att film i och med teknikens framgång blivit 

vanligare än när jag själv gick i skolan, jag har också noterat att film ofta används ganska okritiskt. 

Därför finner jag det viktigt att undersöka den film som finns tillgänglig i den svenska skolan. 

I denna uppsats kommer jag med utgång i Edvard W Saids teorier om orientalism att undersöka hur 

hinduismen framställs i det utvalda filmmaterialet. Undersökningar av olika typer av läromedel är 

vanliga och när det kommer till olika läroböcker så är det ett område som är väl utforskat, dock 

saknas det forskning om film och hur filmen framställer de olika religionerna. Jag anser att det är 

viktigt att det material som AV-Media tillhandahåller undersöks och analyseras, speciellt med tanke 

på att film ofta används okritiskt av lärare. Syftet med uppsatsen att undersöka hur hinduismen 

framställs i AV-Medias filmer, samt hur orientalismen påverkar den bild som ges. 
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2 Tidigare forskning 

Det  finns  ingen  tidigare  forskning  där  läromedelsfilm  har  undersökts  mot  bakgrund  av 

orientalismen. Det har dock gjorts en hel del forskning om hur hinduismen och andra religioner 

framställs i olika läroböcker. Denna forskning tar upp aspekter som är av intresse även för denna 

undersökning. En av Sveriges mest framstående forskare på ämnet är Kjell Härenstam som i flera 

verk undersöker hur främst islam och buddhism framställs (Härenstam, 1993, Härenstam, 2000). 

Härenstam har  även  undersökt  hur  hinduismen  framställs  i  läroböcker  (Skolverket,  2006:35ff). 

Hinduismen är inte Härenstams huvudfokus men hans forskning är användbar då den undersöker 

förekomsten  av  orientalism i  läromedel.  Det  finns  också  forskning  om hur  orientalism tar  sig 

uttryck i filmen. Ett verk som beskriver orientalism i film är Bernstein och Studlars (Red.) Visions 

of the east. I boken går en mängd författare igenom hur orientalismen uttryckts i spelfilm och vilka 

konsekvenser  det  får  för  toklningen  av  en  film,  denna  bok  beskrivs  i  uppsatsens  teorikapitel 

(Bernstein&Studlar, 1997). 

Härenstam  menar  i  sin  bok  Kan  du  höra  vindhästen?  att  framställningen  av  buddhismen  är 

beroende av kulturklimat och världsbilder i väst både när det kommer till själva framställningen 

men också när det kommer till vad som tas upp i läroböcker (Härenstam, 2000:78). I Kan du höra 

vindhästen  undersöker Härenstam hur den tibetanska buddhismen har framställts i läromedel de 

senaste trettio åren. Härenstam menar att det har varit vanligt att buddhismen har framställts som 

primitiv  och  irrationell  i  läromedel.  Detta  var  speciellt  vanligt  under  1970  och  1980  –  talet 

(Härenstam,  2000:81).  Enligt  Härenstam har  framställningen av  buddhismen blivit  bättre  bland 

annat genom att läroböcker försöker att ge en mer heltäckande bild. Buddhismen lyfts under 1990 – 

talet fram som en fredlig religion. Även om framställningen av buddhismen blir bättre med åren så 

lever  ändå  föreställningen  om  att  buddhismen  är  primitiv  och  irrationell  kvar  (Härenstam, 

2000:93ff). 

2006  publicerade  Skolverket  en  rapport  som  heter  I  enlighet  med  skolans  värdegrund  som 

undersöker hur olika läroböcker stämmer överens med den värdegrund som finns i skolan. Religion 

är ett ämne som får en hel del uppmärksamhet i rapporten. Härenstam beskriver där hur islam och 

hinduismen framställs  i  läroböcker och menar att  Hinduismen ofta framställs  som våldsam och 

primitiv.  Hinduismen  får  också  skulden  för  de  konflikter  som  funnits  mellan  Indien  och 

Storbritannien.  Härenstam  menar  vidare  att  Ghandi   ofta  får  representera  tolerans  och  fred  i 

läroböcker  (Härenstam  i  Skolverket,  2006:35).   Det  går  alltså  att  se  att  det  finns  en  dubbel 
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beskrivning av hinduismen i svenska läroböcker. Islam beskrivs enligt Härenstam mer negativt än 

vad hinduismen  gör  i  olika läroböcker,  till  exempel  framställs  islam som en våldsam religion 

(Härenstam i Skolverket, 2006:36). 
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3 Teori 

En av denna uppsats syften är att finna strukturer för att på så sätt spåra  orientalismen i de filmer  

som undersöks. Det finns en risk att materialet övertolkas för att på så sätt kunna hitta de problem 

som jag som författare av uppsatsen vill  ha.  För att  undvika en sådan tendens kommer jag att 

försöka skapa en teoretisk bakgrund som är väl underbyggd. En väl underbyggd teori kommer att 

hjälpa mig eftersom allt material ska passera det teoretiska nät som jag bygger upp i uppsatsen. Den 

teoretiska bakgrunden till uppsatsen kommer jag att hämta ur tre huvudkällor, Umberto Ecos Den 

frånvarande Strukturen,  Bill  Nichols  Representing  Reality,  samt  Mattew Bernstein  och Gaylyn 

Studlars Visions of the East, Orientalism in film. 

3.1 Semiotiken 

Eco skapar i sin bok en modell för tolkning av kommunikation, som kommer att ligga till grund för 

tolkningen av filmernas innehåll. Modellen är i sin grund enkel, den består av en sändare och en 

mottagare,  mellan  dessa  två  sänds  meddelanden  som  är  kodade.  För  att  meddelandet  ska  bli 

begripligt  krävs  en  tolkningsmodell  för  att  göra  meddelandet  begripligt.  Kan inte  meddelandet 

tolkas blir det bara ett brus som inte blir begripligt (Eco, 1971:54).

Denna tolkningsmodell kallar Eco för en struktur. Den kännetecknas av två saker, (1) dess värde 

bestäms av positioner och differenser och (2) strukturen framträder först när olika fenomen jämförs 

med varandra, genom att återföra dem till samma relationssystem (Eco, 1971:54). 

Enligt Eco skulle denna modell vara enkel att förstå om det var maskiner som kommunicerade med 

varandra, eftersom då skulle tolkningen av meddelandet vara enkelt att förstå. Det skulle också vara 

lätt att kontrollera var ett eventuellt fel uppstår. När det istället är människor som finns i modellen 

blir mycket svårare eftersom det då inte är säkert hur meddelandet tolkas som det ska eller att det 

tolkas överhuvudtaget (Eco, 1971:60).

Eco  använder  ett  mängd  begrepp  för  att  förstå  kommunikationen,  dessa  begrepp  är  innebörd, 

kulturell enhet,  interpretant,  denotation,  konnotation,  kod och underkod. Dessa begrepp definieras 

för  att  skapa  de  verktyg  som  behövs  för  att  tolka  och  förstå  en  kommunikation  (Eco, 

1971:66ff,68,93,99).

Innebörd och kulturell enhet  fungerar enligt Eco tillsammans. En kulturell enhet är något som i ett 

samhälle ur kulturell synvinkel blivit definierad som en enhet, till exempel en person, en plats eller 

en känsla. Det behöver inte vara något som finns i fysisk form. Utan kan vara en speciell idé eller  
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en norm. Det  är  olika kulturella  enheter  som skapar  innebörd hos  en bild  eller  i  en text  (Eco, 

1971:66ff).

Intepretanten är  ett  begrepp  som  hjälper  till  att  skapa  mening  och  förståelse.  Eco  förklarar 

interpretant på följade sätt ”att se intrerpretanten som ett annat slags framställning som hänför sig 

till samma föremål” (Eco,1971:68). Detta innebär att en interpretant är något som med en annan 

symbol eller ett annat tecken kan förklara ett tecken. Ett bra exempel kan vara språket som med sig 

självt kan förklara sig själv. I detta begrepp ligger alltså tolkningen, genom att en mottagare har 

interpretenten kan meddelandet tolkas. 

Denotation beskrivs av Eco på följande sätt, ”den omedelbara referens som koden tillägger termen i 

en given kultur” (Eco, 1971:93). Detta innebär att denotationen hänger samman med de möjliga 

kopplingar som ett tecken eller symbol kan ha i ett system. Beroende på hur systemet ser ut finns  

det olika många möjliga denotationer. Denotationen avgör också hur många betydelser ett ord kan 

han, ju mer komplext ett begrepp är desto fler denotationer har det. 

Konnotation syftar till hur en symbol kan uppfattas. Det är alla de möjliga kulturella enheter som en 

symbol kan kopplas till (Eco, 1971:99). Konnotationen skapar en mer riktigt betydelse för ett tecken 

eller en symbol. Det är genom konnotationen som en större betydelse skapas genom associationer 

som skapas  till  andra objekt.  Konnoteringen skapar  kopplingar  till  andra kulturella  enheter,  till 

exempel  kan  en  man  i  uniform  konnotera  polis,  men  den  kan  också  konnotera  militär  eller 

tulltjänsteman. 

Enligt Eco uppstår meningen i motsatserna mellan objekt, i motsatserna finns det ofta en underkod 

som kommer att  leda till  att  en sida av motsatsparet får en positiv laddning och en sida får en 

negativ laddning. Laddningen sker genom att de konnoteringar som uppstår i en motsats ställs mot 

varandra  och  genom underkoder  skapas  en  positiv  eller  en  negativ  laddning.  Hur  underkoden 

fungerar beror på i vilken miljö ett motsatspar finns och i vilken kultur de uppstår men också vilken 

ideologi som finns i denna miljö (Eco, 1971:87). 

Utöver de begrepp som redan presenteras använder Eco begreppet  semantiskt fält för att förklara 

varför  något  uppfattas  som den  kulturella  enhet  den  gör.  Det  semantiska  fältet  hjälper  oss  att 

kartlägga vilka konnoteringar som ett  tecken kan ge.  Det skapas kedjor av ord som ingår i  ett 

semantiskt fält. Enligt Eco är dessa semantiska fällt uppbyggda kring en speciell kultur, och kan 

vara  olika  stabila  plötsliga  händelser  som  till  exempel  kan  vända  upp  och  ner  på  en 

associationskedja.  Genom  att  använda  sig  av  associationskedjor  kommer  man  djupare  ner  i 

strukturen och får på så sätt en djupare förståelse av ett fenomen. I det semantiska fältet skapas 
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också innebörden av ett tecken i motsatsen till andra tecken, hav får sin betydelse för att det inte är 

land och så vidare. (Eco, 1971:79ff). 

Genom att försöka skapa semantiska fält för olika områden går det att se hur olika tecken får sin 

betydelse i förhållande till andra saker. Detta betyder också att även aspekter som inte är med i en  

film eller  i en bild kan vara betydelsefulla för en tolkning eftersom att  de hjälper till  att  skapa 

system och betydelser. Eco menar också att olika semantiska system är olika komplicerade, i vissa 

system har något bara en innebörd men i andra kan olika saker ha en mängd beteckningar (Eco,  

1971:91). 

Eco menar att en av de viktigaste funktionerna hos semiotiken är att försöka att avslöja och påverka 

de omständigheter som ett meddelande tolkas i. Eco beskriver det på följande sätt ”Det är så mycket 

viktigare i en tid då masskommunikationerna ofta visar sig vara manifesterandet av en makt, som 

skärper den sociala kontrollen genom en planering av meddelandenas utsändning” (Eco, 1971:422). 

Detta blir än mer viktigt då det är film som ska analyseras, även om förutsättningar, ideologi och så 

vidare kan analyseras, kan de inte påverkas. Det som däremot går att påverka är hur meddelanden 

som sänds ut i film tas emot av dess tittare. Den del av semiotiken som ovan är beskriven är från 

början  utvecklad  av  lingvister  och  tänkt  att  fungera  på  språk.  Eco  tar  dock  upp  den  visuella 

semiotiken där han presenterar några kompletterande begrepp som behövs för att göra semiotiken 

användbar även på bilder och filmer (Eco,1971:188ff). 

3.2 Visuell semiotik

Eco  menar  att  alla  visuella  fenomen  kan  betraktas  som  tecken  även  om  det  inte  ingår  i  ett 

semantiskt  system,  som exempel  kan  ett  oväntat  ljussken  få  oss  att  fysiskt  reagera  genom att 

ögonlocket stängs för att skydda våra ögon. Denna företeelse är inte av en semantisk tolkning utan 

snarare om en impuls. Det finns dock vissa typer av tecken som tillhör ett semantiskt system och 

som kräver en tolkning, nämligen ikoniska tecken. Ett ikoniskt tecken är ett tecken som genom sin 

likhet, eller att det delar karaktäristiska drag med ett objekt, skapar kopplingar till ett objekt. Det är 

de ikoniska tecknen som undersöks i film (Eco, 1971:188). 

Hur  mycket  av  ett  objekts  egenskaper  som ett  ikoniskt  tecken  behöver  ha,  för  att  det  ska  bli 

begripligt hos en mottagare styrs till stor del av mottagarens omgivning. Men också i vilket medium 

som ett tecken framställs, och hur komplext objektet är. Vissa objekt låter sig beskrivas med bara ett 

enda streck, men andra behöver en avbildning som består ett stort system av streck och färger (Eco, 

1971: 196)
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Precis som i ett språk behövs det koder för att kunna tolka ikoniska tecken och de meddelanden som 

sänds  ut  ifrån  dem.  Denna  kod  kallas  för ikonografisk  kod och  det  är  den  som  bestämmer 

likvärdigheten i ett grafiskt tecken med ett utmärkande drag i igenkänningskoden (Eco, 1971: 190). 

Koden  är  alltså  det  som  ser  till  att  denotationen  kopplas  till  en  konnotation.  Det  är  den 

ikonografiska  koden  som ser  till  att  en  speciell  logotyp  får  betraktaren  att  tänka  på  ett  visst  

varumärke. Det kan också vara den ikonografiska koden som ser till att vissa speciella egenskaper  

konnoteras till detta speciella varumärke. När ett ikoniskt tecken tolkas av dess betraktare är det en 

rad olika koder som fungerar tillsammans. De koder som är användbara för denna undersökning är: 

Varseblivningskoder, som avgör om det finns tillräckligt med information för att en varseblivning 

ska kunna äga rum och  Igenkänningskoder  som strukturerar de intryck som tas in så att de kan 

kopplas till något som redan är känt, dessa koder hänger samman med mottagarens bakgrund (Eco, 

1971:233ff) 

3.3 Den filmiska och den kinematografiska koden 
För att förstå filmen menar Eco att det finns två koder som är viktiga att känna till. Det är den 

filmiska  och  den  kinematografiska  koden.  Den  filmiska  koden är  den  kod  som  skapar 

kommunikation på berättar  nivå och den  kinematografiska är  den som skapar möjligheterna att 

återskapa verkligheten med kinematografiska apparater, till exempel tv eller bio. Dessa två koder är 

starkt sammankopplade och bygger på varandra, den ena kan inte finnas utan den andra. Det finns 

de som menar att den kinematografiska koden ska kallas för audiovisuell kod men det anserr inte 

Eco eftersom att man då blandar ihop ljud och bild, Eco menar istället att de ska tolkas var för sig. 

Dock menar Eco att den kinematografiska koden är den som är lättast att studera och upptäcka, 

denna kom är även uppdelad på underkoder som måste upptäckas först (Eco, 1971:237).

Det som studeras i filmen är bilder, och de skiljer sig från språket genom att de inte förklarar sig 

själva, det behövs en kod för att förstå dem. Eco menar att det går att skilja på två olika koder för 

bildtolkningen, det är den ikoniska koden tillsammans med den berättande koden, dessa koder är 

uppbyggda av underkoder som kommer ifrån den kultur där betraktaren är uppväxt och uppfostrad. 

En annan avgörande underkod är den som finns ideologin (Eco, 1971:240)

En bild i en film består av många ikoniska utsagor, och innehåller referenser till verkliga föremål, 

hur  dessa  ikoniska  utsagor  tolkas  beror  på  tolkaren,  och  vad  denna  ser  för  kopplingar  till  sin 

verklighet.  Till  en  början  finns  det  antagna  ikoniska  figurer som  som  beror  på  mottagarens 

bakgrund, dessa ikoniska figurer sätts sedan samman till ikoniska tecken som kombineras ihop till 

ikoniska utsagor. Dessa ikoniska utsagor bildar senare  fotogram, som alltså är ett slags symboler 
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uppbyggda av många ikoniska utsagor, en bild som har tolkats och av sitt sammanhang och på 

grund av mottagarens bakgrund fått sin betydelse. (Eco, 1971:246).

Det  finns  hela  tiden  ett  samspel  i  filmen  mellan  den  verklighet  som avbildas  och  hur  denna 

avbildning tolkas av de som ser på filmen. Tolkningen är även beroende av hur filmtittarna ser på 

verkligheten kommer de också att tolka filmen efter det. Eco menar att det bör skiljas på bild och 

ljud (Eco, 1971:235). Det kan trots detta  vara på sin plats att fundera på hur ljud påverkar och 

kanske då främst musik och andra ljudpålägg. Musik och andra pålägg kan ses som en del i den 

ikoniska figuren, eftersom musik och ljud kommer att medverka till de kopplingar som görs till  

verkligheten och till mottagarens bakgrund, ljudet kommer bidra till tolkningen. 

3.4 Ideologins betydelse

Något som Eco menar är avgörande för hur ett meddelande kan tolkas och förstås är den ideologi 

som avsändare och mottagare befinner sig i. Enligt Eco är ideologin väldigt betydelsefull för att 

kunna förstå en kommunikation. Han skriver följande om ideologin betydelse:

Ett metasemioitiskt omdöme skulle visa hur sambandet mellan en bestämd användning av språket och ett 
vist  semantiskt  system  historiskt  utkirstaliserats  och  därvid  blockerat  varje  möjlighet  till  en 
metasemioitisk  diskussion.  Urskiljandet  av  andra  semantiska  system  skulle  däremot  utgöra  den 
metasemioitiska mekanism som skulle göra det möjligt att avmystifiera den falska unionen mellan ett 
förstenat retoriskt bruk av ett (men endast ett)av de semantiska system som på konstlad väg skiljts från  
den allmänna kartan över de semitiska systemen (Eco,1971:161)

En ideologi medverkar alltså till en likriktning av tolkningen och skalar bort andra system. Genom 

att identifiera en ideologi kan man med hjälp av den kommunikationsmodell som Eco beskriver 

skapa  en förståelse för  hur  ett  meddelande ska förstås,  och  på vilket  sätt  en ideologi  påverkar 

meddelandet.  Det  stora  problemet  är  att  försöka  se  vilken  eller  vilka  ideologier  som påverkar 

förståelsen  av  filmer  och  bilder.  Eftersom  att  uppsatsens  intresse  ligger  i  att  undersöka  hur 

hinduismen framställs och om det finns några spår av orientalism i filmerna kommer orientalismen 

vara den ideologi som i första hand kommer att fokuseras på och försöka spåra i materialet. 

Bill Nichols menar precis som Eco att ideologi är avgörande för hur en film uppfattas. Nichols 

anser  att  en av de  tidigaste  och mest  inflytelserika ideologierna  för  människan är  kön.  Kön är 

betydelsefullt eftersom att det är något av det första som människan identifierar sig med. Nichols 

menar vidare att ideologi är avgörande för vilka bilder och semantiska system som både avsändare 

och mottagare har. Nichols påpekar också att det finns ideologier och diskurser som är kopplade till 

specifika  dokumentärfilms  stilar,  de olika  typer  av dokumentärfilm som finns  har  således  egna 

diskurser om de ämnen de behandlar (Nichols, 1991:9).
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Ett begrepp som också hänger samman med ideologi i film är  stil. Med stil avses hur filmen är 

utformad.  Genom att  en filmskapare använder  en viss stil  och teknik avslöjas  också en del  av 

skaparens ideologi,  de olika stilarna kommer ofta med en viss typ av diskurs som även den är 

kopplad till en viss stil. Med en viss stil kommer också speciella tekniker och liknande. Nichols 

menar att  något som är utmärkande är att  det som filmas i  dokumentärt  syfte  är på riktigt,  till 

skillnad från det som är med i spelfilm, detta leder till att filmarens etik och ideologi blir extra 

viktig. Eftersom att dokumentären utger sig för att återspegla något verkligt kommer filmarens urval 

att styras av dennes ideologi och etik. Filmaren kommer också att använda sin kamera på olika sätt, 

en viktigt dimension är hur närgången filmaren blir. Genom att gå nära kommer beskrivningen bli 

mer detaljerad och noggrann, och en filmning från avstånd kommer att blir mer övergripande och 

generell. Används ett stort avstånd (i tid och rum) kommer det att handla om hur objektivitet och 

god journalistik, vid en närgången film är det snarare om vad som ska filmas och hur detta görs 

(Nichols, 1991:80ff).

En viktigt del i dokumentären som hänger ihop med ideologier och etik är vilka roller som filmaren 

och den filmade får, och de bådas möjligheter att komma till tals, Nichols skriver följande om den 

saken.

When both filmmaker and social actor coexist whitin the historical world but only one has the authorothy 
to represent it, the other, who serves as subject of the film, expiriences a displacement. Though bodily  
and ethically absented, the filmmaker retains the controlling voice, and the subject of the film becomes 
displaced into a mythic realm of reductive, essentialized stereotype, most commondly romantic hero or  
powerless victim (Nichols, 1991:91).

Här ser vi alltså en struktur som finns inbyggd i filmandet, där filmaren blir den som får möjlighet  

att skapa världen, och berätta om den, han får också möjlighet att skapa olika roller och stereotyper.  

Detta sätter filmskaparen i en maktposition, beroende på vilken typ av film han eller hon väljer att 

göra kommer detta fenomen bli olika starkt. 

Bill Nichols tar upp olika typer av dokumentärfilmer, han menar att det finns fyra typer av filmer 

som på olika sätt hjälper till att förstå hur en dokumentärfilm är uppbyggd, dessa olika typer av film 

har alla varsin tydlig inriktning och ställer olika krav på både filmskapare och på den som ska se 

filmen (Nichols, 1991:32).

Den  första  av  Nichols  fyra  typer  av  dokumentär  är  förklarande  dokumentär.  Denna  typ  av 

dokumentär kännetecknas av en  berättarröst som är inspelad i  efterhand, och av bilder som är 

poetiska och spännande, bilderna kan också vara väldigt starkt ihopklippta. Bilderna är sekundära 

och tjänar endast som illustrationer till det som sägs. Den förklarande dokumentären försöker att  

avslöja fakta om den historiska verkligheten. Denna typ talar också direkt till tittaren, och betonar 
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objektivitet och korrekthet. Det är dock vanligt att bilder visas utan förklaring och att bilder som 

egentligen inte hänger samman visas tillsammans. Eftersom ljudspåret inte är inspelat i fält utan i 

studio ges goda möjligheter att förklara och analysera, något som inte alltid utnyttjas. Berättandet  i  

dessa dokumentärer utgår ofta från berättarens situation (Nichols, 1991:34ff).

Nichols andra typ av dokumentär är observationsdokumentären. Denna typ utvecklades när kameror 

och annan utrustning blev mer mobil och möjligheterna att direkt spela in vad som händer och på så 

sätt låta bilderna tala för vad som händer i filmer. Att fånga händelser precis som de är, utan att 

arrangera dem är ett viktigt mål för denna typ av film. Att använda sig av externa källor så som 

musik berättarspår  och  liknande är  inte  så  vanligt  i  dessa filmer  utan fokus ligger  på det  som 

verkligen händer i filmerna. Trots att dessa filmer försöker att beskriva det som verkligen händer är 

det inte så vanligt att de som observeras intervjuas, däremot är det vanligt att ljud fångas upp under 

tiden som något händer, detta ljud kommenteras senare av en berättare eller liknande, trots detta är 

det inte berättaren som är i fokus utan händelsen som filmas (Nichols, 1991:39ff)

Den tredje kategorin av dokumentärer är  interaktiv dokumentär. Denna typ bygger som namnet 

antyder på att det ska finnas en integration mellan filmskapare och de medverkande, de får själva 

komma till tals. Den interaktiva dokumentären är väldigt lik observationsdokumentären men med 

den stora och viktiga skillnaden att den låter de medverkande komma till tals genom intervjuer och 

liknande. I denna typ av film är det vanligt att de medverkande själva får kommentera och förklara 

det  som  händer,  detta  leder  till  dokumentären  får  en  bredare  förklaring  där  fler  än  bara 

filmskaparens perspektiv kommer med (Nichols, 1991:44ff).

Fjärde typen av dokumentärfilm är reflexiv dokumentärfilm, som använder sig av de andra typernas 

tekniker men har ett större fokus på reflektion. I dessa filmer funderar filmskaparen mycket över 

hur  han/hon  och  utrustning  som  används  påverkar  filmskapandet.  Det  är  också  vanligt  att 

diskussioner  om  hur  filmen  kommer  till  förekommer  i  själva  filmen,  detta  för  att  visa  att 

filmskaparen har tänkte igenom sitt arbete. Nichols menar att det går att se en utveckling mot mer 

reflexiva dokumentärer, och att varje typ haft en tid då de var den dominerande typen, men att alla 

typer trots detta lever kvar och används (Nichols, 1991:56ff). 

Med hjälp av dessa kategorier går det att bestämma vilken typ av dokumentärfilm som betraktas. 

Det blir också lättare att se vilken typ av meddelande och budskap som finns i filmerna eftersom att 

förutsättningarna för hur berättandet går till blir mer klara och synliga. Det kan också vara till hjälp 

för  att  kunna  komma  åt  vilken  ideologi  som filmskaparen  befinner  sig,  detta  eftersom att  de 

kännetecken som ges hos de olika typerna av dokumentärfilm. De olika typerna är också skapade i  
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olika tidsåldrar vilket kan vara till hjälp för att få reda på vilken ideologi som är den dominerande i 

en film. Dock krävs en djupare analys för att förstå det hela. 

För att kunna identifiera en ideologis påverkan på en film är det nödvändigt att utforma någon typ 

av definition av tänkta ideologier. Det finns allt för många ideologier för att det ska gå att undersöka 

förekomsten av samtliga, det är då rimligare att försöka identifiera en eller två typer av ideologier.  

Uppsatsens syfte är att undersöka om det förekommer orientalism därför är det denna ideologi jag 

försöker identifiera  för att på så sätt undersöka hur den påverkar kommunikationsprocessen. 

3.5 Orientalism

Edward S Said  undersökte  i  sin  bok  Orientalism  hur  västvärlden har  framställt  Orienten.  Said 

undersöker i sin bok hur orienten har framställts i främst litteraturen men också i den akademiska 

världen (Said, [1978], 2000). Matthew Bernstein och Gaylyn Studlar har i boken Visions of the East  

tillämpat Saids resonemang om hur öst framställer orienten i spelfilmen. Bernsteins och Studlars 

tillämpning leder till att Saids teorier blir mer användbara i filmen och kommer därför att vara det  

verk som får identifiera orientalismen (Bernstien & Studlar, 1997).  I boken  Visions of the East  

undersöker ett antal författare hur orientalismen tagit sig uttryck i olika typer av film och under 

olika  perioder  av  filmens  historia.  I  denna  bok  förekommer  en  mängd  kännetecken  för 

orientalismen,  som kommer  från  spelfilmen  och  inte  dokumentärfilmen.  De  kännetecken  som 

presenteras kan dock appliceras på dokumentärfilm. Eftersom dokumentärfilm och spelfilm har en 

hel del gemensamt. 

Edward S Said skrev sin bok Orientalism 1978. Boken riktade en stark kritik mot hur västvärlden 

behandlande Orienten. Han menade att orientalismen är en ideologi som väst skapat för att kunna 

kontrollera öst. Matthew Bernstein beskriver den på följande sätt:

Orientalism describes a stand of colonialist discourse in the ideological arsenal of western nations – most  
notably Great Britain, France, and the United States – for representing the colonies and cultures of North 
Africa and the ”Middle East” (and eventually, those of asia). It is a way of perceiving these areas that has  
been  supported,  justified,  and  reinforced  by  the  West´s  colonialist  and  imperialist  ventures.  Most 
generally, orientalism is a distinctive means of representing race, nationality and Otherness (Bernstein i  
Bernstein&Studlar, 1997:2). 

Citatet belyser på vilket sätt väst utövat makt över öst, genom att skapa en diskurs om ”orienten” 

och genom att beskriva den på ett vist sätt så kunde de gamla kolonialmakterna behålla sin makt 

över Orienten. Orientalismen har historiskt sett tagit sig många uttryck, Said själv fokuserar på den 

akademiska och den litterära världen. Men orientalismen hade spridit  sig utanför dessa kretsar, 

även till filmen. När filmen började växa sig stor i början av 1900 – talet tog den till sig flera av 

orientalismens sätt att beskriva öst. Även om orientalismen kom in i filmen redan i början av 1900 
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– talet, fortsatte den att verka i filmen genom hela 1900 – talet. (Bernstein i Bernstein&Studlar, 

1997:5). 

Said menar att orientalismen uttrycks på två olika sätt: dels den  manifesta och den  latenta. Den 

manifesta orientalismen är den som direkt uttrycks i en text eller en film, den är också lätta att 

upptäcka och är enligt Said inte det stora problemet. Den latenta orientalismen är till skillnad från 

dem manifesta orientalismen inte tydlig utan ligger dold i strukturer och i diskurser. Den latenta 

orientalismen är enligt Said svår att upptäcka eftersom att den ligger dold, för att kunna upptäcka 

den krävs det att strukturer blottläggs och förklaras. På grund av att den latenta orientalismen är 

dold blir den också svår att värja sig från och det kan hända att en person blir orientalist utan att 

själv veta om det (Said [1978], 2000:323).

Enligt  Ella  Shohat  uttrycks  orientalismen på en rad olika sätt  i  filmen,  bland annat  genom en 

speciell  syn  på  kön.  Orientalismen  bygger  mycket  på  identitetsskapande,  speciellt  för 

västerlänningar. Genom att tala om hur orienten är talar man samtidigt om hur västerlänningen är. I 

de  flesta  fall  är  de  varandras  motsatser.  En  viktig  motsats  som  enligt  Ella  Shohat  finns  i 

orientalismen är  den mellan manligt  och kvinnligt,  där manligt kopplas  samman med väst och 

kvinnligt med öst (Shohat i Bernstein&Studlar, 1997:20) 

Shohat menar att öst ofta beskrivs som en en kvinnlig oskuld som väntar på att bli upptäckt och 

dominerad av västerlänningen. Österlandet beskrivs också som vilt och okultiverat. Shohat menar 

också att öst ofta beskrivs som primitivt vilket ger kopplingar till ett land och en befolkning som 

behöver tämjas (Shohat i Bernstein&Studlar, 1997:20). 

Detta liknar den struktur som Nichols beskriver (Nichols, 1991:91), där endast en part får komma 

till  tals  och  där  man  med  en  viss  typ  av  språk  skapar  tydliga  roller.  Strukturen  som finns  i 

orientalismen går att dela upp i olika motsatspar som tillsammans bildar kedjor av motsatspar. Öst 

– väst blir det första paret. Utifrån detta kan man sedan se manligt – kvinnligt som leder till kontroll 

– natur, som leder vidare till  stark – svag. Dessa motsatspar bildar sedan kedjor där öst – väst 

kommer att vara i toppen.  De andra paren läkas sedan samman med öst - väst och skapa en struktur 

som skapar orienten. Genom att finna dessa par och se vad de konnoterar och denoterar går det att  

avslöja hur något är uppbyggt och hur det är skapa. Det är på så sätt vi också kan förstå vilka 

meddelanden som går ut från en film och hur den ska tolkas och förstås. 

3.6 Teorianvändning
Ecos teorier om hur kommunikation fungerar blir i denna uppsats användbart för både det som sägs 
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i filmer och för det som visas på olika bilder. Det är också intressant att se till vad som händer i  

samspelet  mellan  ljud  och  bild.  I  samspelet  blir  Ecos  begrepp  denotation,  konnotation samt 

semantiskt fält användbara. Genom att undersöka vilka konnoteringar och denoteringar som ljud 

och bild skapar,  hur de skiljer  sig åt  och om de förstärker varandra kan det uppstå intressanta 

tankar. Ecos teorier används också för att försöka identifiera konnotationskedjor och för att se hur 

de  är  laddade,  om  det  skapas  positiva  eller  negativa  konnnotationer.  Genom  att  strukturera 

materialet på detta sätt kommer också olika semantiska fält att ta form. När konnotationskedjornas 

laddning blir synlig blir det också lättare att se hur ideologin fungerar eftersom att det då går att se 

vilka värden som är positiva och negativa. Ecos teorier om kinematografiska och filmiska koder är 

användbara  i  själva  analysen  av  uppsatsen  eftersom de  hela  tiden  används  för  att  tolka  vilka 

motsatspar  som  finns  och  hur  de  bildas.  När  dessa  koder  identifieras  blir  det  klart  hur 

konnotationskedjorna startas. 

Både Eco och Nichols menar att ideologi är centralt för att förstå och kunna tolka film. Ideologi är 

också viktigt eftersom att det är ideologin som skapar både skaparen och mottagarens semantiska 

fält.  Ideologin  är  också  central  för  koden  som finns  i  meddelandet.  Genom att  identifiera  en 

ideologi  uppenbaras  också  stora  delar  av  de  koder  som finns  för  att  ett  meddelande  ska  bli 

begripligt.  Även om inte  hela koden kan förstås med hjälp av ideologi  kommer stora delar  att 

avslöjas. 

För att kunna spåra och identifiera den ideologi som finns i filmerna har Nichols begrepp stil, en 

stor betydelse.  Stil  kommer att  användas för att  förstå vilken tanke som ligger bakom en film. 

Genom att se till de fyra kategorier som Nichols utvecklar blir det lättare att avslöja vilken ideologi  

som är  viktig.  Genom undersöka viken  stil  som finns  i  en  film kommer  en  struktur  visa  sig. 

Tillsammans  med  Ecos  begrepp  kommer  ett  system  av  motsatspar   framträda.  Motsatsparen 

används sedan för att spåra strukturer. Strukturerna kommer att visa om det finns orientalism eller 

inte. När stil studeras är det också intressant att se till vilka kulturella enheter som visas i filmerna,  

vilka dessa är hänger också samman med ideologin och stilen på filmen, även avstånd och tid är 

viktiga aspekter. 

Shohat  och  Bernsteins  teorier  kommer  att  vara  viktiga  för  spårandet  av  orientalismen. 

Identifieringen kommer också att underlättas av att strukturer och motsatspar visar sig i materialet. 

Shohats  syn  på  kön  är  också  intressant,  genom att  egenskaper  som är  manliga  och  kvinnliga 

tillskrivs olika länder. I idén om orientalism ligger en tanke om att det finns en motsättning mellan 

öst och väst. Denna motsättning kommer att fungera som ett övergripande motsatspar genom hela 
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uppsatsen. I uppsatsen kommer Indien representera öst. 
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4 Frågeställningar

I denna uppsats kommer jag att utgå från ett antal frågeställningar för att undersöka hur hinduismen 

framställs i AV-Media Kronobergs filmer. 

• Förekommer ett orientalistiskt anslag i de undersökta filmerna från AV-Media Kronoberg, 

och hur tar det sig i så fall uttryck?

• På vilket sätt påverkar en eventuell orientalism kommunikationen mellan filmskapare och 

tittare? 

• Går det att frigöra sig från en eventuell orientalism?

• Vilken påverkan har dokumentärfilmens stil för hur hinduismen framställs? 
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5 Metod 

De metoder  som kommer  att  användas  i  uppsatsen  är  främst,en  filminriktad  bildanalys  och en 

diskursanalys.  Bild  och  filmanalys  kommer  att  vara  den  metod  som  står  i  centrum  för 

undersökningen, eftersom jag tror att det är själva bilderna som främst är orientalistiska och att de 

är den största delen av filmerna. Att orientalismen används som teoretisk bakgrund beror på att, 

orientalism ofta är något som ligger dolt och som har byggts upp under en lång tid. Även om det har 

gått över trettio år sedan Said skrev sin bok tror jag fortfarande att grunden i den fungerar och är 

aktuell. Boken har också fått en hel del kritik vilket jag är medveten om men tycker trots detta att  

den är användbar. Av den anledningen är det också intressant att se om orientalismen fortfarande 

finns kvar trots att det är över 30 år sedan boken skrevs. Kritiken mot Said går i stort ut på att han 

har gjort ett snävt urval, och att boken fokuserar för mycket på vissa delar av öst och inte hela. 

Boken fick också kritik för att den bara fokuserade på litteratur och den akademiska världen. Enligt 

Daniel Martin Varisco kommer den skarpaste kritiken mot Said från amerikanske statsvetare och 

personer som på något sätt är involverade i Israel – Palestina frågan. Att kritiken kommer från USA 

beror på att en stor del av Saids bok behandlar USA:s förhållande till orienten (Martin Varisco,  

2008:9). En annan av Saids kritiker är Robert Irwin, han menar att Saids bok innehåller en mängd 

faktafel  vilket  leder  till  att  den  blir  mindre  trovärdig  (Irwin,  2006:328).  Även  om  det  kan 

förekomma faktafel i Saids bok är teorin om hur väst framställer öst intressant och användbar i 

denna uppsats. I boken Visions of the east menar Bernstein & Studlar, att orientalismen fortfarande 

är något som är väldigt tydligt i film och som under lång tid varit en del av filmen, då kanske främst  

spelfilmen, men också i dokumentärfilmen.  (Bernstein & Studlar, 1997:1)

Även om bilderna är det centrala i filmerna är inte det som sägs ointressant, därför kommer också 

en  diskursanalys  att  användas.  Det  jag kommer  att  koncentrera  mig  på  är  att  försöka  se  vilka 

strukturer som ligger bakom texterna som läses upp av filmernas berättare. Det kommer alltså att bli 

en strukturalistiskt analys av det talade innehållet. Tolkningen av både bild och ljud kommer att 

göras med hjälp av semiotiken, eftersom det är bra sätt att finna strukturer. Det är också lämpligt 

eftersom att semiotiken är intresserad av att analysera och förstå kommunikation. 

Ett problem med att använda en strukturalistisk metod är att den som författar uppsatsen och står för 

tolkningar och analys kommer att påverka innehållet. Jag som student i religionsvetenskap, kommer 

att finna strukturer och problem som någon annan med en annan akademisk bakgrund inte skulle 

hitta, jag kommer också att rangordna strukturerna på annorlunda sätt. 

De filmer som analyseras är tänkta att visas för elever som går i gymnasiet och kanske också sista 
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åren  av  grundskolan.  Det  är  stor  skillnad  mellan  elever  på  gymnasiet  och  mig  som student  i  

religionsvetenskap. Detta ser jag dock inte som ett så stort problem eftersom att jag anser att min 

bakgrund kommer att göra det lättare att analysera filmerna. Mina bakgrundskunskaper kommer att 

vara till hjälp när filmerna ska tolkas. 
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6 Material

Det material som används i uppsatsen är några av AV-Media Kronobergs filmer om hinduismen. 

Det skulle dock bli ett allt för omfattande material att analysera alla filmer som de har. Urvalet har  

baserats på två premisser, dels tillgänglighet, dels marknadsföring och popularitet. Uppgifterna om 

vilka filmer som är populära och om hur de har marknadsförts kommer från en telefonintervju med 

AV – media  Kronobergs  medieinformatör  Eva Mobeck.  Eftersom denna information inte  fanns 

tillgängligt på annat sätt. Sett ur tillgängligheten kommer valet att falla på den serie som heter Kort 

om Indien (Mobeck, 2010). Kort om Indien är en serie bestående av klipp om ca fem minuter där en 

speciell del av Indiens kultur, religion eller geografi behandlas. Serien är relativt lång vilket betyder 

att alla avsnitt  inte kommer att granskas utan fokus kommer istället att läggas på de avsnitt som tar 

upp hinduismen. Den film som AV-Media Kronoberg har marknadsfört och som enligt AV-Media 

Kronoberg också är populär heter  Världens religioner: Hinduism.  Detta är en längre film på ca 

femtio minuter, även den ingår i den serie, Världens religioner. Detta är en film där många delar av 

hinduismen behandlas och tas upp men där fokus ligger på historien och hur religion har växt fram 

(Mobeck, 2010).

6.1 AV-Media

AV-Media Kronoberg har  inte  publicerat  någon information om sig själva på sin hemsida eller 

liknande. Därför gjordes en telefonintervju genomföras med en av deras medieinformatörer som 

heter Eva Mobeck. AV-Media är en mediecentral för lärare och tillhandahåller främst filmer, men 

också andra medier,  till  exempel  radioprogram och liknande. AV-Media är rikstäckande men är 

uppdelade i regionala kontor. Utbudet varierar mellan kontoren, men vissa delar som finns som 

strömmande media är tillgängligt för alla kontor (Mobeck, 2010). I denna uppsats är det AV-Media 

Kronoberg som undersöks. 

AV-Media bedriver viss utbildning för lärare speciellt i frågor som rör media och it. AV-Media har 

filmer i både fysisk och i digital form via strömmande media. Valet att undersöka de filmer som AV-

Media har hänger ihop med upphovsrätten. Eftersom att det inte är tillåtet att visa film utan tillstånd 

är de filmer AV-Media tillhandahåller de som får visas i skolan. Ett rimligt antagande är också att  

lärare inte har all tid i världen att söka efter filmer vilket betyder att de filmer som AV-Media har  är  

de  som används.  Min  egen  erfarenhet  som lärarstudent  är  också  att  AV-Media  är  det  som är 

huvudkällan till film. AV-Medias medieserver kan användas av lärare i hela landet (Mobeck, 2010).
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6.2 Världens religioner: Hinduismen

Världens religioner: Hinduismen är en amerikansk film från 2004. Filmen är en del i den större 

serie som består av tretton olika filmer som alla behandlar världens religioner. Filmen lägger sitt 

huvudfokus på hinduismens historia. Den fokuserar på vedatexterna och hur de har utvecklats. Den 

lägger också mycket fokus på olika ritualer. Filmen varvar intervjuer med berättande, dock med 

främst berättande i centrum. Det filmade materialet blandas upp med mycket stillbilder som ofta 

föreställer olika gudar och ritualer. Filmens ljudspår är på engelska men det finns svensk text. I de 

översättningar  som finns  mellan engelska och svenska kan det  uppstå  problem och skapas  nya 

strukturer, men detta är inget som kommer att undersökas. 

6.3 Kort om Indien : Den dansande guden , Heliga platser och Kathakali 

Kort om Indien är en serie filmer som behandlar olika delar av den indiska kulturen och den indiska 

religionen. Filmerna är korta, ca fem minuter var och är producerade av engelska BBC år 2008. I 

Sverige har de sänds av Utbildningsradion. Filmerna bygger på att det finns en berättarröst som 

pratar och berättar om det tema som filmen har. Filmerna saknar intervjuer och liknande interaktiv 

verksamhet. De finns hos AV-Media med både svensk och engelsk text. När det är svensk undertext  

heter de Kort om Indien, och när det är engelska heter den Visions of India. I denna undersökning 

har de filmer med svensk text undersökts eftersom att de är mer tillgängliga. 

De olika avsnitten av  Kort om Indien börjar alla på samma sätt. Först presenteras själva serien, 

därefter avsnittets tema. I Kort om Indien  finns musik konstant i bakgrunden. De tre delar som är 

undersökta är Kort om Indien: Den dansande guden , Kort om Indien: Heliga platser och Kort om 

Indien  Kathakali.  Kort  om  Indien  består  som sagt  av  korta  avsnitt  om  ungefär  fem  minuter. 

Avsnittens  längd har  viss  betydelse  när  en film skall  produceras.  Det  finns  inte  riktigt  samma 

möjligheter att förklara och diskutera i dessa filmer som i  Världens religioner: Hinduismen.  Jag 

bedömer det dock som att om filmskaparen hade velat ha med intervjuer och liknande så hade detta 

varit fullt möjligt. 
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7 Analys 

Analysen  kommer  att  presenteras  i  teman  utifrån  Nichols  stilbegrepp  och  Ecos  teori  om  att 

skillnader uppstår i motsatser. De kategorier som kommer att användas är stil och olika motsatspar. 

Motsatsparen presenteras tillsammans för att det lättare ska gå att se om det finns en genomgående 

struktur i filmerna och för att den samlade bilden av hinduismen ska bli tydligare. Stilbegreppet 

kommer att delas upp i bildtyper, avstånd och roller. Filmernas stil kommer att presenteras var för 

sig, dock kommer de tre avsnitten från Kort om Indien att presenteras tillsammans eftersom de är så 

korta  och  dessutom så  lika.  Genom att  de  presenteras  tillsammans  kommer  det  bli  lättare  att 

redovisa dem i de olika kategorierna. 

7.1 Strukturer och motsatspar 

Enligt Eco är det i skillnader som förståelsen uppstår. När olika ting ställs mot varandra, skapas 

skillnader men också förståelse (Eco, 1971:54). De motsatspar som finns i filmmaterialet skapar 

sedan konnotationskedjor och semantiska fält, som kan hjälpa oss att förstå varför vissa motsatspar 

uppstår.  Resultatredovisningen  kommer  att  utgå  från  ett  antal  motsatspar  som  är  av  mer 

övergripande art. I dessa motsatspar går det se en rang mellan motsatsparen där de hänger ihop och 

bilder en vertikal struktur I denna struktur bygger de olika motsatsparen på varandra och kommer 

att skapa två vertikala strukturer som visar hur Indien och  västvärlden är. 

Indien västvärlden 

polyteism monoteism

irrationell rationell

kropp sinne 

Den grundläggande strukturen utgår från dessa fyra motsatspar men genom materialet förstärks de 

med andra underliggande motsatspar.  Dessa underliggande motsatspar tillskriver  respektive sida 

olika egenskaper som går att koppla till dessa fyra utgångspar, där till exempel väst är rationellt och 

Indien irrationellt. Det går också se att sidorna redan från början fått värdeladdningar där Indien 

framställs som negativt och västvärlden som positiv, vilket beror på att de värden som som tillskrivs 

väst genom olika underkoder som skapats med hjälp av den ideologi som finns i väst. Genom denna 

ideologi har vissa värden lyfts fram som positiva. När dessa värden sedan sätts i motsats till de 

värden som tillskrivs Indien framstår Indiens värden som negativa. 

20



7.1.1 Indien – västvärlden 

I inledningen till Världens religioner: Hinduismen skapas ett motsatspar som sedan återkommer och 

förstärks  genom hela  filmen.  Detta  motsatspar  återfinns  också  i  Kort  om Indien men inte  lika 

tydligt, motsatsparet är  Indien – västvärlden. Denna motsats skapas genom att de första filmade 

bilderna består av indier vid Ganges strand. Det är trångt och mycket folk som badar och står vid 

flodens strand. Nästa klipp går till  Washington DC följt av en bild på badande indier (Världens 

religioner: Hinduismen, 2004:00.01.36). Detta skapar ett tydligt motsatspar. Den bild som först ges 

av Indien är en stökig och rörig bild, med mycket folk. Washington DC är istället polerat och fint,  

den bild som visas föreställer de centrala delarna av staden med USA:s capitol i centrum (Se bild 2 i 

bilaga 1). Här skapas följande konnotatonskedjor: Indien → rörigt/stökigt och  USA:s capitol → 

Västvärlden → ordning. 

Denna användning av bilder skapar en relation mellan Indien och väst, där Indien representerar en 

rörig  överbefolkad  och  smutsig  bild,  och  Washington  istället  står  för  ordning  och  struktur. 

Washington är också en symbol för makt och politik. I och med att bilderna från Indien ställs i  

kontrast mot en bild från Washington, leder det till att de möjliga denoteringarna minskar till endast 

en som också blir det som faktiskt konnoteras. Det som konnoteras är i denna inledande scen ett 

rörigt och fattigt land. Bilderna från Washington kan precis som bilderna från Indien denotera en 

mängd olika betydelser, men på grund av situationen kommer Washington att konnotera ordning 

och  makt.  Att  de  blir  ordning  och  makt  beror  på  att  det  ställs  emot  ett  rörigt  Indien. 

Maktkonnoteringen kommer ifrån det som visas från Washington, (de centrala delarna med USA:s  

capitol i centrum) är starkt förknippade med USAs politiska centrum och makt. När bilderna från 

Indien ställs  mot bilderna från Washington konnoteras  också kulturella  enheter  som har funnits 

sedan tidigare. Kulturella enheter kan enligt Eco vara en idé eller en norm som är etablerad i en viss 

kultur.  I detta fallet  är det den kulturella enheten Washington som konnoteras. Washington som 

kulturell enhet står för makt och politik. Den kan också stå för en massa andra saker men sett till det 

sammanhang den visas i är det främst makt och politik som står i centrum, eftersom att det är just 

Washingtons politiska centrum som visas (Se bild 1 och 2 i bilaga 1).

Att Washington konnoterar makt beror också på en ikonografiska kod som finns hos tittaren. Bilder 

på USA:s capitol och andra byggnader som ligger i centrala Washington ofta visas i samband med 

amerikansk  politik  eller  världspolitik.  Det  finns  också  oräkneliga  filmer  där  Washington 

representerar USA:s makt och politiska centrum. Washington blir också kopplat till makt eftersom 

att  det  är  USA:s  huvudstad.  Att  Washington  står  för  makt  ligger  alltså  i  den  västerländska 
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ikonografiska koden. Även om det bara är en kort bild som visas från Washington blir det lätt att  

känna igen staden. Det ligger i tittaren ikonografiska kod men också i igenkänningskoden. 

Sett till hela filmen  Världens religioner: Hinduismen fungerar motsatsparet Indien – västvärlden 

som ett övergripande motsatspar, och detta motsatspar förstärks sedan genom hela filmen med hjälp 

av andra motsatspar som går att koppla till detta första övergripande motsatspar. Det är dock några 

motsatspar som skapar nya motsatser som inte riktigt går att koppla till det övergripande Indien –  

västvärlden.  Det skapas också en mängd motsatspar som tillskriver Indien vissa egenskaper och 

väst och västerlänningar vissa typer av egenskaper. Dessa egenskaper förstärker sedan, skillnaderna 

mellan  Indien  och  västvärlden.  Förstärkningarna  sker  ofta  genom  att  det  som  representerar 

Indien/hinduismen får en negativ laddning, och det som representerar västvärlden får en positiv 

laddning. Laddningarna skapas oftast genom klippning av filmerna eller genom att vissa ord som 

redan finns i form av kulturella enheter och som är etablerade hos tittaren (Världens religioner: 

Hinduismen, 2004). 

Även i  Kort  om Indien introduceras  motsatsparet  Indien – västvärlden i  filmens inledning och 

skapar direkt en uppdelning mellan Indien och väst. I Kort om Indien: Heliga platser introduceras 

motsatsparet  Indien-västvärlden  relativt  direkt.  Kort  om  Indien:  Heliga  platser inleds  med  att 

berättaren säger att tempot i Indien är hektiskt, och allt är ständigt i rörelse men trots det står tiden 

stilla. Detta påstående kan tolkas som att Indien står stilla i sin utveckling eftersom att berättaren 

säger att tiden står stilla. Till detta visas också bilder på hektiskt trafik och mycket människor (Kort 

om Indien: Heliga platser, 2008:00.00.38). Detta skapar en kontrast mot Sverige där de flesta är 

vana vid en lugnare trafiksituation. Detta ger oss följande motsatspar, kaos – ordning och utveckling 

– stillastående där Indien står för kaos och stillastående. 

När bilder visas från en gata med tät trafik och samtidigt berättas det att i Indien är tempot hektiskt 

och att allt är i ständig rörelse men att tiden ändå står stilla, därigenom skapas en känsla av att 

Indien inte utvecklas utan att står stilla. Här skapas skillnaden i att det sägs att tiden står still  i  

Indien samtidigt visas bilder som ur ett västerländskt perspektiv visar underutvecklat land. Indien 

konnoterar här kaos och stillastående, vilket beror på hur bilderna och det som sägs samspelar. 

Genom att  Indien står för kaos och stillastående ger det västvärlden egenskaperna ordning och 

utveckling. Västvärldens egenskaper sägs aldrig rätt ut utan de skapas istället som motsatser till 

Indien, eftersom det enligt Eco är i motsatserna som mening och förståelse uppstår. Motsatsparet 

finns det kulturella enheter som konnoteras. Den kulturella enhet som konnoteras är den kulturella 

enheten  Indien.  Tittaren  har  antagligen  sedan  tidigare  en  uppfattning  om  Indien,  det  är  den 
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uppfattningen som är den kulturella enheten i det här fallet. Denna kulturella enhet byggs också på 

under filmernas gång. Om tittaren inte har en uppfattning om Indien så hjälper filmen till att skapa 

en uppfattning i kontrast till västvärlden. Den ikonografiska koden är också viktigt för vad som 

faktiskt konnoteras. Genom den ikonografiska koden skapas igenkänningskoder som leder till att en 

speciell kulturell enhet konnoterar det den gör. 

Att skillnaderna mellan Indien – västvärlden finns i filmerna och att de också förstärks kan kopplas 

till  det som Eco kallar för igenkänningskoden (Eco, 1971:233ff). Genom att visa bilder som är 

typiska och som konnoterar kulturella enheter som redan är kända hos tittaren så spelar det på 

tittarens  igenkänningskod.  Med  hjälp  av  den  ikonografiska  koden  kommer  tittaren  att  skapa 

kopplingar till  det som den redan känner till,  eftersom filmerna ofta bygger på stereotyper som 

redan är kända hos tittaren är det dessa som konnoteras och som också förstärks genom klippning 

och motsatspar. 

Inledningen av serien Kort om Indien börjar med att ett antal personer sitter i en ring och klappar 

händerna och reciterar en bön eller liknande. Samtidigt säger berättaren att Indien är ett land med 

tusen ansikten, och med en historia som går tillbaka flera tusen år i tiden. I samband med detta visas 

också en kvinna som rullas på marken av ett antal personer (Se bild 6 i bilaga 1). Det sägs också att 

Indien är ett land som blandar olika uttryck som antikt och modernt, liv och död och gammalt och 

nytt (Kort om Indien: Heliga platser ,2008:00.00.13). Denna inledning skapar en mängd bilder hos 

tittaren. De ritualer som förekommer förklaras inte vilket kan leda till att de uppfattas som underliga 

och irrationella. Det presenteras ett antal motsatspar som också illustreras med bilder, vilket skapar 

en tydlig uppdelning mellan Indien och västvärlden, speciellt mellan antikt och modernt. De bilder 

som ska visa att Indien är modernt föreställer bilar som susar förbi i en mörk stad, detta gör att det 

är svårt att se att det föreställer Indien. De bilder som ska föreställa det antika är mycket tydliga och 

det råder inga tvivel om att det är Indien som visas (Kort om Indien: Heliga platser, 2008:00.00.15). 

Detta leder till följande konnotationskedjor antikt → Indien och modernt → västvärlden. Sett till de 

igenkänningskoder som finns borde det bli så att en västerländsk tittare kopplar bilar i stadsmiljö till 

sin egen kultur och det som inte känns igen och som inte förklaras till Indien. Redan i inledningen 

skapas alltså tydliga motsatspar i filmen, dessa motsatspar återfinns också i  Världens religioner:  

Hinduismen.

Förstärkningar av Indien – västvärlden 

Indien  –  västvärlden  förstärks  i  Världens  religioner:  Hinduismen kort  efter  att  det  blivit 

introducerat. I samband med att de indiska vedatexterna behandlas sägs det av berättaren att den 
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vediska  guden  Indra  är  en  indisk  variant  av  den  grekiska  guden  Zeus  (Världens  religioner: 

Hinduismen, 2004:00.03.33).  Zeus används som interpretant för Indra vilket skapar en hierarki, 

eftersom Zeus får vara tolkare och inte tvärt emot. Detta kan också vara ett tecken på att hinduismen 

inte klarar av att förklara sig själv utan istället behöver hjälp från en annan religion. Genom att säga 

att  Indra är en variant av Zeus kan det framstå som att  hinduismen kommer från den grekiska 

religionen. Det kan också vara ett tecken på att den grekiska religionen är mer ursprunglig. Det är  

också tänkbart att när Zeus kommer på tal ger det konnnotationer till den Grekiska religionen som i  

sin tur ger konnotationer till civilisationens vagga eller den västerländska kulturens ursprung vilken 

i sin tur konnoterar demokrati. Det ger oss följande konnotationskedja  Zeus → grekisk religioner 

→ västerländska civilisationens vagga → demokrati, denna kedja blir positivt laddad. Den kedja av 

konnotationer som nu bildas kan ställas i relation till den kedja av konnotationer som bildas till 

Indra. Eftersom Indra ställs i motsats till Zeus kommer hans konnotationer att bli motsatserna till 

Zeus. Det är också troligt att Indras inte kommer att ge lika många konnotationer eftersom han 

antagligen inte är känd på samma sätt som Zeus är. 

För  att  förklara  hinduismens  ursprung  och  framväxt  får  en  amerikansk  guru  som  heter 

Sahnkaracharya  Swami  från  Sadharna  Ashram  framträda  och  förklara.  (Världens  religioner: 

Hinduismen:00.18.53).  Sadhana  Ashram  är  ett  amerikanskt  Ashram 

(http://www.sadhanaashram.org/). Denna amerikanska guru är klädd kläder som i sammanhanget 

ger honom ett västerländskt utseende. Han är mycket mer påklädd än vad de indiska männen är som 

förekommer i filmen. Han pratar också med en utpräglad amerikansk dialekt vilket tyder på att han 

är amerikan.(Se bild 3 i bilaga 1.) Här skapas ännu en kontrast mellan Indien och väst. Genom att  

en  västerländsk  man  får  representera  hinduismen  kan  det  ge  antydningar  om  att  de  indiska 

hinduerna inte klarar av att representera sig själv, och att han inte kan förklara sin egen tro. Det 

tyder också på att filmskaparen inte själv har varit i Indien, utan förlitar sig på andras bilder. 

Motsatsen  mellan  Indien  och  västvärlden  förstärks  också  av  att  det  under  intervjun  med  den 

amerikanska gurun klipps det till bilder på Indier som dansar ringdans och utför en ritual (Världens 

religioner:  Hinduismen:00.19.40).  Denna  klippning  leder  till  att  det  blir  stor  skillnad  mellan 

västerlänningen och Indiern även om båda är hinduer. Västerlänningen sitter inne och förklarar hur 

hinduismen  fungerar  samtidigt  som  indiern  dansar  ringsans.  Västerlänningen  kommer  här  att 

konnotera  kontroll,  ordning och  rationalitet.  Dessa  konnoteringar  uppstår  i  skillnaderna  mellan 

bilderna,  eftersom  västerlänningen  sitter  ner  och  pratar  lugnt  och  stilla  blir  kontrasten  till  de 

dansande indierna extra stor och han kopplas därmed till lugn och kontroll. Eftersom hinduerna 

dansar  i  ring  utan  förklaring  konnoterar  de  okontroll  och  oordning,  även  irrationellt  beteende 
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konnoteras, eftersom att dansen inte riktigt förklaras. 

Kort om Indien: Den dansande guden är  en av de tre undersökta delarna ifrån serien Kort om 

Indien. Under den första minuten av filmen berättas att Shiva är en av de saker som definierar  

Indien. Genom sin dans upprätthåller han ordningen. Till detta visas en mängd olika statyer och 

pojkar  klädda i  orange munkdräkter,  de  har  också  färg  målad  i  pannan (Kort  om Indien:  Den 

dansande guden , 00.01.13). Bilderna  på  pojkarna i orange munkdräkter skapar kopplingar  till det  

exotiska,  och  det  går  också  kopplingar  till  munkar.  Kopplingen  till  det  exotiska  uppstår  i  hur 

pojkarna visas i filmen. Det exotiska kommer också från den miljö som pojkarna vistas i, indiska 

tempel är inte direkt vanliga i väst. Även att det är unga pojkar som är munkar ger kopplingar till 

det exotiska. Detta ger oss följande motsatspar, exotiskt – välkänt, där dans och pojkar klädda i 

munkkåpor  står  för  det  exotiska.  Motsatsparet  exotiskt  –  välkänt  går  också  att  koppla  till  det 

övergripande Indien  – västvärden eftersom att  pojkarna  i  munkkåpor  kommer  att  denotera  och 

konnotera Indien och indiska pojkar.  Den färg pojkarna har  i  pannan denoterar  och konnoterar 

också den kulturella enheten indier, eftersom att Indier ofta framställs med färg i pannan i film och 

liknande. I den kulturella enheten indier ingår det färg i pannan. Indiern som kulturell enhet har 

byggts upp under långt tid och är vanligt förekommande i film och tv. Pojkarna konnoterar också 

det exotiska eftersom det inte förklaras vad de är eller vad de gör. Pojkarnas orange klädsel kommer 

att  konnotera munk. Att munk konnoteras beror på att  den typ av orange kåpor de bär ligger i 

igenkänningskoden och kläderna är också förknippade med munkar. 

I  scenen i  Världens  religioner: Hinduismen visas bilder från ett  äldre tempel  samtidigt som en 

gammal  buss  åker  förbi.  Det  går  även flera  män klädda i  bara  lakan eller  liknande.  Samtidigt 

meddelar berättaren att de privilegierade klasserna i det Indiska samhället har en tendens att vilja 

bevara gamla traditioner och hålla kvar vid gamla system. De accepterar bara nya system om de 

bygger  vidare  på  och  bevarar  de  befintliga,  dock  säger  berättaren  att  detta  inte  ska  ses  som 

konservatism (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.13.00-00.19.12). Denna scen kan hjälpa 

till att förstärka den bild som presenterats tidigare i filmen. Genom att säga att hinduer inte vill ha 

förändring  och  håller  fast  vid  gamla  traditioner  med  tydliga  klasskillnader  osv.  Här  skapas 

motsatsparet konservativ – liberal där Indien ses som det konservativa landet och västvärlden ses 

som liberal. Att väst kommer att kopplas till liberal beror på att när berättaren säger att Indien är 

konservativt måste detta för att bli begripligt ställas mot något eftersom att Eco menar att mening 

uppstår i motsatser (Eco, 1971:54). För en västerländsk tittare ligger den egna kulturen närmst och 

därför tillskrivs väst den liberala tanken.
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Enligt  Världens religioner: Hinduismen  innehåller vedatexterna många gamla ritualer som ingen 

längre känner till och att den ursprungliga vedatexten är något som inte längre används och att den 

religion den representerar inte har något att göra med dagens hinduism, till exempel nämns att kon i  

den  vediska  religionen  inte  var  ett  heligt  djur  utan  att  det  är  något  som kommit  in  senare  i  

religionen. Det går också att ana en antydan till att religionen var bättre förr och att den genom åren 

har blivit sämre och mer irrationell (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.06.07). Påståendet 

om att ritualer glömts bort får det också att framstå som att Indierna har glömt bort delar av sin 

religion. Påståendet konnoterar glömska och slarv vilket får hindun att verka glömsk och slarvig. 

Motsatsparet Indien – Västvärlden introduceras tidigt i Samtliga filmer som ingår i undersökningen. 

Detta motsatspar finns sedan kvar genom hela filmerna och fungerar som en ständig uppdelning. 

Motsatsparet får genom filmerna också en mängd förstärkningar, genom att egenskaper tillskrivs 

respektive sida. Eftersom att Indien – västvärlden introduceras först i filmerna och också förstärks 

på en mängd olika sätt är det rimligt att sätta det som ett övergripande motsatspar som står för  

uppdelningen av två sidor i filmerna. Indien – västvärlden blir också det övergripande motsatsparet 

eftersom att orientalismen som idé går ut på att skapa tydliga skillnader mellan öst och väst för att  

det ska bli möjligt för väst att styra öst. 

Indien – Storbritannien

Indien – Storbritannien är ett motsatspar som får mycket utrymme i materialet, motsatsparet Indien-

Storbritannien  fungerar  som  ett  förstärkande  motsatspar  till  det  mer  övergripande  Indien  – 

västvärlden. Storbritannien representerar här väst genom sin ställning som före detta kolonialmakt 

får de mer utrymme i de undersökta filmerna, som före detta kolonialmakt har Storbritannien också 

hjälpt till att forma och i vissa fall skapa Indien.

När Storbritanniens inträde i Indien tas upp ackompanjeras detta av musik som har ett västerländskt  

tonspråk  av  klassikt  typ  (Världens  religioner:  Hinduismen,  2004:00.34:29).  Här  skapas  ett 

motsatspar i musiken där indiskt musik ställs mot den västerländska musiken. Detta motsatspar 

förstärker skillnaden mellan Indien och väst. Det ger också intressanta konnotationer genom att den 

västerländska musiken här  kopplas samman med kolonialmakten.  Den indiska musiken kopplas 

samman med bilder på halvnakna män, underliga gudabilder och ritualer som inte riktigt förklaras 

(Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.37:00). I detta fallet är det samspelet mellan musik och 

bild som skapar respektive koppling, samspelet mellan bild och musik gör också motsättningarna 

starkare.  Den  västerländska  musiken  kommer  på  grund  av  detta  användande  konnotera  makt 

eftersom den får representera Storbritannien som kolonialmakt. Den västerländska musiken spelas 
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endast upp när Storbritannien som kolonialmakt behandlas av berättaren. Detta leder till att det blir 

en tydlig koppling mellan musik med ett västerländskt tonspråk och mak. Den indiska musiken 

konnoterar  istället  maktlöshet  och  fattigdom,  vilket  beror  på  att  Indien  faktiskt  var  styrda  av 

Storbritannien, och de bilder  av halvnakna män som visas. De bilder som visas förställer som sagt  

halvnakna män. En stor del av de bilder som visas på indier föreställer ofta lättklädda män. Dessa 

lätt män konnoterar fattigdom eftersom att de inte har så mycket kläder och dessutom vistas i en 

miljö  som  med  västerländska  mått  mätt  ser  smutsig  och  gammal  ut  (Världens  religioner, 

Hinduismen:00.36.55).

Enligt berättaren i  Världens religioner: Hinduismen är hinduism inte en benämning som indierna 

själva kom på utan ett ord som engelsmännen gav den religion som inte var islam och som sedan 

togs  över  av  hinduerna  (Världens  religioner:  Hinduismen,  2004:00.34.42).  Detta  visar  på  att 

hinduismen  är  ett  skapat  begrepp  och  därmed  en  skapad  religion.  Vidare  förklaras  det  att 

hinduismen egentligen består av en mängd olika religioner. Enligt Världens religioner: Hinduismen 

är ordet hinduism skapat för att göra skillnad mellan hinduer och muslimer (Världens religioner: 

Hinduismen, 2004:00.34.48). Det förstärker således motsatsparet hinduism – islam. 

Storbritannien som kolonialmakt hade ett stort inflytande över Indien och hinduismens utveckling 

på 1800 – talet. Här lyfts en indier vid namn Ram Mohan Roy fram som extra viktigt, Roy var 

indier  men  arbetade  för  engelsmännen.  Han  ansåg  enligt  Världens  religioner:  Hinduismen  att 

britterna kunde hjälpa till att skapa en hinduism som var mer lik den gamla ursprungliga. Till dessa 

fakta visas gamla målningar som föreställer London eller liknande i kontrast visas också målningar 

på Indiska städer, som i sammanhanget ser röriga och oorganiserade ut. Det spelas också musik som 

har  ett  typiskt  västerländskt  tonspråk.  Storbritanniens  flagga  förekommer  också  några  gånger  i 

denna del av filmen (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.36.05). Flaggan denoterar direkt 

Storbritannien  och  startar  en  konnotationskeja  enligt  följande:  flagga  →  Storbritannien  → 

kolonialmakt → makt → organisation. Motsatsparet makt – maktlös förstärks också av att det sägs 

att Storbritannien kan hjälpa Indien tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. Förstärkningen ligger i att 

det sägs Storbritannien kan hjälpa Indien att förändras, för att kunna förändra ett land krävs det 

också mycket makt. Det blir ett tydligt motsatspar mellan indiska och engelska städer, där engelska 

städer får stå för ordning och organisation och de indiska för oordning och underutveckling. Denna 

motsats  blir  också starkare med tanke på att  den visas tillsammans med Storbritanniens flagga. 

Bilderna  på  indiska  städer  ger  här  följande  konnotationskedja:  gammal  sliten  stad  → 

underutvecklad stad → Indisk stad. Samtidigt ger bilden på den brittiska staden: polerad välbyggd 

stad → ordnad stad → brittisk stad. Motsatserna blir här mycket starka eftersom bilderna visas efter 
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varandra. Det skapas genom detta en kraftig kontrast. 

Motsatsparet,  Indien  –  Storbritannien  förstärks  också  av  att  efter  delen  med  Storbritanniens 

inflytande  berättar  Världens  religioner:  hinduismen om kopplingen  mellan  Indiens  politik  och 

hinduismen. Hinduismens inblandning i politiken ledde enligt Världens religioner: Hinduismen till 

att  det  skapades  ett  motstånd  mot  Storbritannien  som  kolonialmakt  (Världens  religioner: 

Hinduismen, 2004:00.37.25). Detta förstärker motsatsparet Indien – Storbritannien, eftersom  det 

sägs  att  det  var  på  grund  av  hinduismens  inblandning  i  Indiens  politik  som  tankarna  om 

självständighet växte sig starka. Det skapar även ett nytt motsatspar: hinduismen – Storbritannien. 

Det är  också intressant att  det i  sammanhanget inte tas upp något negativt med Storbritanniens 

kolonialism.  

Även i filmserien Kort om Indien är motsatsparet Indien – Storbritannien tydligt och syns ett flertal 

ställen i serien. När spelet cricket kommer på tal i  Kort om Indien: Kathakali säger berättaren att 

cricket  är  ett  arv  från  Storbritannien  och  att  det  är  ett  spel  som bygger  på  obegripliga  regler,  

grundläggande ärlighet och fundamental rättvisa. Det sägs också att dessa egenskaper är typiska för 

britterna som hittade på spelet (Kort om Indien: Kathakali, 2008:00.00.58). Genom detta påstående 

skapas följande konnotationer: britter → ärlighet och britter → rättvisa. Dessa påståenden skapar 

flera olika motsatspar och det ger också indier och britter olika egenskaper. De motsatspar som 

skapas är, oärlig – ärlig, orättvis – rättvis, där indier är oärliga och orättvisa.

Det  sägs  också   i  Kort  om Indien:  Kathakali  att  alla  indiska  pojkar  kan  spela  cricket.  Enligt 

berättaren  i  filmen  hjälper  cricket  dem  att  forma  deras  karaktär  (Kort  om  Indien:  Kathakali,  

2008:00.01.13).  Detta kan tolkas som att spelandet av cricket hjälper till  att göra indierna mer 

brittiska,  cricket  blir  ett  sätt  för  Storbritannien  att  behålla  sin  makt  över  Indien.  Genom detta 

kommer cricket att konnotera disciplin och brittisk. Enligt berättaren i filmen skapar också cricket 

en  länk  mellan  Indien  och  Storbritannien  (Kort  om  Indien:  Kathakali,  2008:00.01.20).  Detta 

uttalande  ger  indikationer  på  att  indierna  behöver  styras  och  uppfostras  av  britterna,  vilket 

förstärker motsatsparet Indien-Storbritannien. 

I delen om Ghandi i Världens religioner: Hinduismen förekommer en hel del positiva kopplingar till 

hinduismen,  bland annat sägs det att  Ghandi använde den allomfattande och toleranta delen av 

hinduismen, och att han också försökte få med sig den stora massan i befrielsekampen (Världens 

religioner: Hinduismen, 2004:00.41.21). Denna korta del av Världens religioner: Hinduismen är det 

enda ställe där det direkt sägs något positivt om hinduismen. Detta kan tolkas  som ett tecken på att 

filmen är färgad av historien och den ideologi som finns i väst. Den positiva bild som ges förstörs 
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dock i nästa minut av filmen, genom att berättaren säger att Ghandi inte riktigt var hindu och att han 

inte utförde hinduiska ritualer. Den korta positiva del som finns i filmen blir marginell och drunknar 

i det negativa.

Påståendena  om  Ghandi  går  att  koppla  till  motsatsparet  hinduism  –  västvärlden.  Genom  att 

berättaren säger  att  Ghandi  inte  var  hindu leder  det  till  det  motsatta  och sett  till  hur  Världens  

religioner: Hinduismen är  uppbyggd är det rimligt att  tänka sig att  Ghandi kan kopplas till  det 

västerländska  (Världens  religioner:  Hinduismen,  2004).  Eftersom  han  står  för  värden  som 

västvärlden ofta säger sig representera, till exempel frihet. Ghandi hamnar på västvärldens sida även 

om han ibland faller in på hinduismens sida genom att använda hinduiska uttryck och klä sig som 

hinduer gör. Det talas i Världens religioner: Hinduismen negativt om en hinduisk stat, eftersom den 

inte  skulle  bli  inkluderande  och  skulle  stöta  bort  kristna  och  muslimer  (Världens  religioner  : 

Hinduismen 2004:00.40.32- 00.43.08). Detta skapar två motsatspar som hänger samman nämligen 

hinduism – kristendom/islam och våld – ickevåld där hinduismen står för våld och kristendom/islam 

står för ickevåld. Det är intressant här att islam blir icke våld som ofta av media och i spelfilmen 

framställs  som våldsam. Det  är  till  exempel  vanligt  att   muslimer får  representera ”de onda” i 

amerikanska filmer. Ett tydligt exempel är den amerikanska filmen  Black Hawk Down. Muslimer 

framställs  också  som våldsamma  i  den  svenska  filmen  Arn  (Black  Hawk Down,  2001,  Arn  – 

tempelriddaren 2007). Kjell Härenstam menar att muslimer framställs som våldsamma i svenska 

läroböcker (Härenstam i Skolverket, 2006:36). Med tanke på att bilden av muslimer finns i såväl 

läroböcker som spelfilm är det rimligt att tänka sig att islam konnoterar våld även här. 

Ghandi var enligt  Världens religioner: Hinduismen  intresserad av och läste mycket om. Ghandis 

barnbarn blir intervjuad och säger : ”Ghandi läste Bibeln, Gamla testamentet, Koranen och allt” 

(Världens  religioner:  Hinduismen,  2004:00.44.01).  Detta  uttalandet  förstärker  den  hierarki  som 

finns mellan religionerna i filmen, där kristendomen är högst följt av islam, de andra religionernas 

skrifter är inte ens värda att nämna utan blir förminskade till ”och allt”.

7.1.2 Polyteism – monoteism

En typ av motsatspar  som återkommer i  materialet  är  motsatspar som skapar  skillnader  mellan 

polyteism och monoteism. Denna motsättning skapar också en hierarki mellan kristendom, islam 

och kristendom. 

Enligt  Världens religioner: Hinduismen behandlas hinduismens gudastatyer som människor, och 

tvättas och badas ofta. Kristna, muslimer och judar ser detta som avgudadyrkan. Bilderna som visas 

till detta påstående föreställer en man som tvättar en staty. Kritiken mot hinduismen bemöts sedan 
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med  att  hinduerna  inte  tillber  statyn  utan  det  den  står  för  (Världens  religioner:  Hinduismen, 

2004:00.25.43). Även om kritiken bemöts är skadan redan skedd, eftersom det skapas så kraftiga 

kopplingar till kristendom, judendom och islam så fort de nämns. Detta eftersom att de antagligen 

är väldigt välkända hos tittaren. Här skapas en kontrast mellan, hinduismen och de abrahamitiska 

religionerna. Det motsatspar som kommer fram är monoteism – polyteism. Monoteismen får här en 

positiv klang och kopplas samman med de abrahamitiska religionerna. I denna scen får också en 

amerikansk guru från Sadhana Ashram kommentera. Gurun betonar åter att hinduer bara tror på en 

gud, och försöker därmed, koppla samman hinduismen med monoteismen för att få den att framstå i 

bättre dager. Motsatsparet uppstår när den amerikanska gurun säger att hinduer i grunden bara tror  

på en gud,  i  samband med detta  nämns  också kristendomen (Världens  religioner:  Hinduismen, 

2004:00.26.07).  Kristendomen  är  starkt  förknippad  med  tron  på  en  gud  och  konnoterar  därför 

monoteism.  Samtidigt  försöker  gurun  säga  att  hinduismen  är  monoteistisk,  vilket  leder  till  att 

hinduismen  konnoterar  polyteismen.  Konnoteringen  till  polyteismen  kommer  genom att  gurun 

försöker förklara bort polyteismen och lyfta fram att hinduer bara tror på en gud. Att hinduismen 

konnoterar polyteismen beror dels på att kristendomen nämns innan dels på att experten säger att 

hinduerna  tror  på  många  gudar  men  att  de  är  en  och  samma,  vilket  skapar  konnoteringar  till 

polyteism. Hinduismen är också starkt förknippad med tron på många gudar och i och med det som 

sägs så förstärks denna bild. I och med att gurun försöker förklara att hinduismen är monoteistisk 

skapar det också en positiv laddning till monoteismen vilket också betyder att polyteism får  negativ 

laddning eftersom den är motsats till monoteismen.

Hinduism – Islam 

Speciellt  i  Världens  religioner:  hinduismen fungerar  motsatsparet  hinduism  –  islam  som  en 

förstärkning av Indien – västvärlden men också av motsatsparet polyteism – monoteism, vilket kan 

verka märkligt eftersom att islam är något som oftast förknippas med öst. Islam representerar väst 

genom att de i filmerna förstärker eller lyfter fram egenskaper som kan kopplas till monoteismen 

som sedan kan kopplas  till  kristendomen.  I  en  västerländsk och  kristen  kontext  är  kopplingen 

monoteism och kristendom stark och det är därför rimligt att tänka sig att en västerländsk tittare  

kommer att tänka på kristendom när monoteism kommer på tal. Monoteism konnoterar helt enkelt 

kristendom, monoteism denoterar även islam men på grund av den kontext som filmerna är tänkta 

att visas  i är kristendom en mer trolig konnotering än vad islam är. 

Enligt  Världens  religioner:  Hinduismen var  islam  den  religion  som  påverkade  och  formade 

hinduismen mest. På 1100 - talet kom den afghanska erövraren Mahmud för att ta de skatter som 
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fanns i Indiens alla tempel, för att kunna göra sitt rike till det mäktigaste i hela arabvärlden. Enligt 

berättaren  i  Världens  religioner:  Hinduismen  tyckte Mahmud  var  det  rätt  att  plundra  templen 

eftersom de var avsedda för avgudadyrkan (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.30.00). Här 

förstärks  det  motsatspar  som  skapades  tidigare  i  filmen,  mellan  monoteism  –  polyteism. 

Monoteismen är kopplad till abrahamitiska religioner, och polyteismen är kopplad till hinduismen, 

monoteismen blir här också positiv och polyteismen negativ.

Mahmuds motiv sägs också i filmen vara girighet och religiös iver. Till detta visas en tecknad bild 

på män i  turban och långa  kaftaner  (Världens  religioner:  Hinduismen,  2004:00.30.25).   I  detta 

skapas intressanta motsatspar och bilder av muslimer som giriga och drivna av religiös iver. De 

motsatspar som skapas blir, islam – väst men också islam – hinduism. Här får islam en negativ 

laddning mot både hinduism och mot väst. Det skapas i filmen en hierarki mellan religionerna där 

kristendom hamnar överst följt av islam och där hinduismen hamnar lägst i rang. Hierarki skapas 

eftersom hinduismen hela  tiden ställs  mot  väst  där  väst  hela  tiden ses  som positivt.  Vid några 

tillfällen ställs hinduismen även mot islam, där islam för det mesta är positivt men inte alltid. Detta 

skapar en ordning där kristendomen hamnar överst som ständigt positiv och islam som tvåa med för 

det mesta positiva omdömen. Framförallt när islam delar en inställning med kristendomen eller när 

islam hjälpt till att få hinduismen mer lik kristendomen.

Hierarkin mellan religionerna fungerar så att Islam får representera väst och då också vara positiv så 

länge den representerar något som kristendomen ställer upp på. Det sätt som islam tydligast får vara 

representant för väst på är när islam representerar monoteismen, det sägs på flera ställen i Världens  

religioner: Hinduismen att islams intåg i Indien ledde till att Hinduismen blev med monoteistisk. 

Detta framställs som något positivt och som ett steg i hinduismens utveckling (Världens religioner: 

Hinduismen 2004). 

Islam  påverkade  enligt  Världens  religioner:  Hinduismen,  hinduismen genom  att  plundra  och 

invadera Indien. När islam gjorde sitt intåg i Indien blev hinduismen enligt  Världens religioner:  

Hinduismen mer monoteistisk eftersom att hinduismen inspirerades av islam. Det sägs också att de 

flesta  hinduer  förkastade  och  inte  tyckte  om  islam  (Världens  Religioner:  Hinduismen, 

2004:00.31.52).  Genom att  säga att  islam gjorde hinduismen mer monoteistisk  förstärks  islams 

positiva ställning gentemot kristendomen, den förstärks också genom att säga att de flesta hinduer 

förkastade islam. 

När berättaren i  Världens  religioner: Hinduismen pratar om islams inflytande,  visas bilder  från 

Jerusalem och  Klippmoskén  där  bön  utförs  (Världens  religioner:  Hinduismen,  2004:00.31.25). 
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Detta  förstärker  skillnaden  mellan  islam  och  hinduism,  och  skapar  intressanta  kopplingar. 

Klippmoskén i Jerusalem är en speciell symbol, dels kan den vara symbol för konflikten som finns 

mellan Israel och Palestina, dels som en symbol för konflikten mellan Judendom/kristendom och 

Islam. Detta eftersom att alla nämnda religioner har Jerusalem som en helig stad. Utifrån Världens  

religioner: Hinduismens  innehåll  är  det ett  märkligt klipp.  Det hade varit  rimligare att  använda 

bilder från indiska muslimer som ber. Bilderna från klippmoskén förstärker motsatsparet mellan 

islam och kristendom. Bilderna kan ses som ett sätt att påminna tittaren om att även om islam kan 

vara bra, när det gör hinduismen mer monoteistisk, men  islam  är  fortfarande ett hot som tar över  

kristna  och  judars  heliga  stad.  Bilderna  från  Jerusalem  skapar  också  ett  motsatspar  mellan 

Jerusalem/Israel – Indien. Jerusalem representerar här väst eftersom det finns i västerlänningens 

igenkänningskod. Jerusalem är också en viktig symbol för kristendomen. Trots att Jerusalem ur 

geografisk synvinkel ligger i öst kan det när det ställs i kontrast mot Indien en symbol för väst  

genom att det representerar kristendom och finns i västerlänningens igenkänningskod. 

Motsatserna mellan monoteism och polyteism förstärks när Islams påverkan på hinduismen tas upp. 

Genom att berättaren säger att muslimerna ansåg att de hinduiska templen var till för avgudadyrkan 

(Världens  religioner:  Hinduismen,  2004:00.30.57).  Här  startas  en  kedja  av  konnotationer  enligt 

följande: avgudadyrkan → hinduism → polyteism. Hinduism konnoterar polyteism på grund av 

scener  som  visats  tidigare  i  filmen.  Konnotationskedjan  får  en  negativ  laddning  eftersom 

avgudadyrkan är negativt laddat. Avgudadyrkan tolkas här som negativt eftersom att muslimerna 

ansåg att det var rätt  att plundra templen eftersom de var till  för avgudadyrkan. Det negativa i 

avgudadyrkan kommer också ifrån att det är ett ord som för en västerlänning kan låta negativt. 

Polyteism är sedan tidigare negativt laddat. I motsats kommer Islam men också kristendom att få en 

positiv laddning,  detta  eftersom att  de enligt  Världens religioner: Hinduismen hjälpte till  att  få 

hinduismen ”bättre” eftersom att de gjorde den mer monoteistisk (Världens religioner: Hinduismen, 

2004:00.30:00ff). I motsats till hinduismen kommer också islam att konnotera ”rätt tro” eftersom att 

hinduismen konnoterar avgudadyrkan. 

Den relation som skapas till muslimer i filmerna är intressant eftersom att den ibland är positiv och 

ibland  negativ.  Islam framställs  i  motsats  till  hinduismen  som mest  positiv  men  i  motsats  till  

kristendom som negativ. Det skapas alltså en hierarki mellan religionerna. Detta beror på hur de 

ställs mot varandra, och vad de konnoterar. När islam ställs mot hinduismen kan islam ses som en 

företrädare  för  monoteismen  därför  får  islam vara  positiv  när  den  ställs  mot  hinduismen.  Till 

exempel  säger  berättaren  i  Världens  religioner:  Hinduismen att  Islam  gjorde  hinduismen  mer 

monoteistisk (Världens religioner: Hinduismen: 2004:00.31.38). Det monoteistiska är sedan tidigare 
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positivt laddat och genom detta får det en ännu mer positivt laddning. Monoteism har genom hela 

Världens  religioner:  Hinduismen  en  positiv  laddning,  och  rankas  därför  hela  tiden  högre  än 

polyteismen. 

Islam ställs mot kristendom genom att det sägs att de muslimer som gick in i Indien på 1100 – talet, 

drevs  av  girighet  och  religiöst  iver,  till  detta  visas  bilder  på  män  klädda i  turbaner  och långa 

kaftaner , männen håller även i svärd (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.30.25). De bilder 

som visas kan  konnotera våld och fara, detta eftersom att religiös iver nämns, vilket kan kopplas  

samman med våld. Männen håller också i svärd vilket kan kopplas samman med våld. Muslimer 

som  våldsamma  är  vanlig  i  spelfilmen  (Se  till  exempel  Black  Hawk  Down,  2001.  Arn  –  

tempelriddaren, 2007), vilket gör att ligger i den ikonogafiska koden. Orden religiös iver är starkt 

bidragande till att våld konnoteras, religiös iver kan kopplas samman med våld, speciellt med tanke 

på  det  som visas  och  sägs  i  filmen.  Dessa  konnoteringar  kan  också  ställas  mot  kristendomen 

eftersom att det oftast är mot kristna som muslimer framställs som våldsamma och som religiösa 

fanatiker. Det kan vara så att en tittare som kommer från en västerländsk kontext kopplar samman 

muslimer och terrorism eller i alla fall med våld.  Bild och ljud samverkar här och skapar en bild av 

muslimen och muslimens relation till kristendom och västvärlden. Härenstam menar också att Islam 

ofta  framställs  som våldsamt  i  svenska läroböcker.  Denna negativa  bild  kan sedan förstärkas  i 

filmer,  den  kan  också  leda  till  att  terrorist  eller  våld  konnoteras  när  bilder  på  muslimer  visas 

(Härenstam i Skolverket,   2006:36).  Genom att  denna användning av bilder  förstärks också de 

kulturella enheter som fanns sedan tidigare. De enheter som förstärks är muslimen och den kristne, 

dessa kulturella enheter har skapats över en lång tid och har förekommit i otaliga filmer, inte bara i 

Världens religioner: Hinduismen. 

Motsättningarna  mellan  islam och kristendom förstärks  också av  att  det  i  Världens  religioner:  

Hinduismen klipps in bilder från Klippmoskén i Jerusalem. Klippmoskén med sin guldkupol är en 

mycket  stark  symbol.  Klippmoskén  konnoterar  konflikten  mellan  Palestina  och  Israel. 

Konnoteringen till konflikten mellan Israel och Palestina skapas på följande sätt: Klippmoskén → 

Islam  →  palestinier  →  konflikt.  Klippmoskén  kommer  också  att  konnotera  helig  stad,  detta 

eftersom att klippmoskén är en framträdande byggnad i Jerusalem som är en helig stad. Det skapar 

också en kontrast  mellan Indien och Jerusalem. Jerusalem har i  egenskap av helig  stad för  tre 

religioner en mycket mer positiv ställning än vad de indiska städer som visas har. Speciellt med 

tanke på att  bilderna  från Indien,  ofta  visar  överbefolkade  gaths  (badtrappor som leder  ner  till 

ghanges) och lättklädda män. De människor som syns på bilderna från Jerusalem har kläder som 

konnoterar västerländskt mode (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.31.34) 
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Hinduismen – Kristendom 

Enligt Världens religioner: Hinduismen var bhaktirörelsen  en viktig del formandet av den hinduism 

som idag finns i Indien. Den kanske viktigaste guden i denna rörelse var Krishna, han sägs i filmen 

vara hinduismens motsvarighet till Jesus (Världens Religioner: Hinduismen, 2004:00.33.22). Här 

skapas ett motsatspar mellan Krishna och Jesus. Med tanke på att filmen är tänkt att visas i en  

västerländsk kontext kommer det så fort Jesus kommer på tal uppstå kopplingar till Guds son, god, 

dog på korset etc. Det går här att se att Jesus fungerar som en interpretant. Genom att jämföra  

Krishna med Jesus skapas en bild av honom, han blir precis vad Jesus är, detta förstärks också 

genom att berättaren tillägger att den stora likheten är att de båda är guds inkarnation på jorden.  

Genom att säga att Krishna är som Jesus ger filmskaparen också honom ett antal egenskaper som 

det inte är säkert att en hindu skulle ge honom och som han kanske inte ens har. Genom detta får  

inte Krishna vara den han är utan blir istället en kopia av Jesus. 

Enligt filmen Kort om Indien: Heliga platser är alla hinduers önskan är att dö i Varanasi eftersom 

att det är hinduernas heliga stad. Det sägs också att Varanasi är Indiens Jerusalem (Kort om Indien: 

Heliga platser, 2008:00.03.43). Genom att säga att Varanasi är Indiens Jerusalem tillskrivs Varanasi 

en mängd egenskaper som Jerusalem har som det inte alls är säkert att Varanasi har. Jerusalem blir i 

sammanhanget en interpretant som hjälper till att tolka Varanasi. Ett fåtal av de bilder som visas  

från Varanasi innehåller likheter med Jerusalem. Detta skapar en förvirring hos tittaren. Det sägs att 

många vill dö i Varinasi och att alla blir lika inför gud där vilket inte känns igen från Jerusalem.  

Vilket skapar ett motsatspar mellan Varanasi och Jerusalem, (eftersom de genom bilderna som visas 

framställs som relativt olika).

Hinduismen tillskriver enligt  Världens religioner: Hinduismen olika delar av livet olika typer av 

beteenden.  Enligt  vissa  kan  detta  leda  till  att  hinduismen  ses  som en  ett  sätt  att  leva  och  ett 

filosofiskt system (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.21.00). Detta uttalande kan ses som 

ett sätt att förminska hinduismen mot till exempel kristendomen. Genom att säga att hinduismen 

inte är en religion skapas kopplingar till vad som är en religion, och det bildas motsatspar mellan 

filosofiskt  system –  religion  och hinduism –  kristendom.  Detta  är  också  ett  sätt  att  rangordna 

religioner, hinduismen ses som mindre bra eftersom att den ”bara” är ett filosofiskt system och inte 

en religion.  Den religionsdefinition som används är  präglad ur ett  västerländskt  perspektiv och 

lämnar därför inte utrymme för religioner som kommer från andra delar av världen. Det finns här en 

koppling till motsatsparet polyteism – monoteism, polyteismen  är mindre värd och räknas inte som 

en religion utan som ett filosofiskt system.
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En  förstärkning  av  skillnaden  mellan  hinduismen  och  kristendomen  är  en  scen  i  Världens  

religioner: Hinduismen som visar en man som klär sig i lakan och  dansar med en fackla i handen 

samtidigt som berättaren säger att hinduer inte firar herrens dag eller Kristi himmelsfärd (Se bild 5 i 

bilaga 1.) (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00,27.46). Ett sådant påstående bidrar till den 

kontrast som finns mellan, kristna och hinduer. Det skapas också konnotationer och denotationer 

som är mycket starka. Med tydlig uppdelning på en positiv koppling som går till kristendom och 

firandet av Kristi himmelsfärd. När bilder på en man som dansar med en brinnande fackla visas 

samtidigt  som berättaren  säger  att  Hinduer  inte  firar  Kristi  himmelsfärd  skapar  det  en  mängd 

konnoteringar.  Till  att  börja  med  konnoterar  kristendomen  monoteism  på  grund  av  tidigare 

motsatspar som skapats i filmen. Kristendomen blir positivt laddad eftersom att den ställs mot en 

man som dansar med eld utan förklaring, kristendomen är också känd för tittaren. Den hinduiska 

mannen som dansar med eld kan komma att konnotera, underlig man samt något obegripligt. Det 

ger också konnoteringar till det exotiska eftersom att mannen som visas utför en ritual som är okänd 

i en miljö som också den är okänd. Dansen konnoterar polyteism eftersom den ställs mot de kristna 

högtider som nämns i filmen. Detta leder också till att polyteism kan komma att kopplas samman 

med  något  underligt  och  exotiskt  medan  monoteism istället  blir  känt  och  kontrollerat.  Dansen 

behöver inte uppfattas som exotiskt och konstig men i sammanhanget kan den göra det då det inte 

förklaras vad som händer. Dansen som inte förklaras konnoterar också det irrationella. Eftersom 

dansen inte förklaras framstår det som irrationellt att dansa omkring med en brinnande fackla utan 

anledning. Först senare i filmen förklaras vad bilderna visar, men det förklaras inte exakt vad som 

händer  utan  bara  vad  som  firas  och  varför,  vilket  leder  till  att  skillnaden  kvarstår  (Världens 

religioner: Hinduismen, 2004:00.29.30).

7.1.3 Rationell-irrationell

En kategori av motsatspar om ofta återkommer i materialet är rationell-irrationell, detta motsatspar 

har en tydlig koppling till till Indien-västvärlden eftersom detta motsatspar ofta går ut på att ge 

Indien och västvärlden olika egenskaper  som grundar  sig  i  att  västerlänningen är  rationell  och 

indiern irrationell. 

Enligt Världens religioner: Hinduismen är det viktigt  för en hindu att konsultera kalendern och 

horoskop när en viktigt ritual ska genomföras, till exempel bröllop. Berättaren säger också att det är 

viktigt  att  se  till  hela  tiden  konsultera  astrologin  och  att  denna  styr  hela  det  hinduiska  livet 

(Världens religioner:Hinduismen, 2004:00.22.00). Astrologi ger följande konnoteringar: Astrologi 

→ ej  vetenskap → irrationellt.  Att  berättaren dessutom säger  att  hindun är  styrd  av  astrologin 
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förstärker det irrationella eftersom det innebär att hindun är styrd av stjärnor och planeter vilket  kan 

uppfattas som irrationellt. Detta är en passage som kan tolkas som att hinduismen är irrationell eller  

styrd. Det blir en koppling till motsatsparet irrationell - rationell, men även styrd - självständig. 

I Världens religioner: Hinduismen visas att hinduer offrar mat och kläder till gudarna för att hylla 

dem. I scenen efter förklaras det att det inte är avgudadyrkan, utan att det är det som gudarna står  

för hyllas. När detta visas i  Världens religioner: Hinduismen  framstår det trots den dementi som 

förekom i scenen innan som att hinduer i alla fall ägnar sig åt avgudadyrkan (Världens religioner: 

Hinduismen,  2004:00.25.48).  Detta  förstärker  såväl  motsatsparet  monoteism  –  polyteism,  som 

motsatsparet rationell – irrationell. Det irrationella uppstår här i att offra mat och kläder till statyer  

som vad bilderna visar inte har någon gudomlig kraft. Att sätta hopp och tilltro till dessa gudar blir i  

sammanhanget  en  irrationell  handling.  Bilderna  som förställer  en  man  som ger  mat  till  staty 

konnoterar avgudadyrkan, och det blir extra starkt för att ordet avgudadyrkan nämns. Avgudadyrkan 

blir  negativt  laddad eftersom man i  filmen försöker   bortförklara det  och ordet  har  också  rent 

historiskt  en  negativ  klang.  När  också  det  irrationella  kan  kopplas  till  avgudadyrkan  blir  den 

negativa  laddningen  ännu  starkare.  Kopplingen  till  polyteismen  uppstår  genom att  hinduismen 

förknippas med polyteism. Polyteismen kan ses som en del i den kulturella enheten hinduism. 

När  Mahabarata,  behandlas  i  Världens  religioner:  Hinduismen,  säger  berättaren  att  plikten  är 

kopplad till kasten. Krigaren Arunja vill inte strida mot sina släktingar och vänner, men hans plikt 

tvingar honom till det. Vad han känner eller borde göra spelar alltså inte någon roll så länge han 

följer sin plikt (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.16.47). Detta kan tolkas som att hindun 

är styrd av plikt och kan inte själv styra över sitt liv. Detta tillskriver hindun egenskapen irrationell  

eller icke tänkande vilket med  Ecos strukturalistiska tänkandet skulle betyda att västerlänningen är 

rationell och tänkande eftersom att mening och betydelse enligt detta tankesätt skapas i motsatser 

(Eco, 1971:54). Hinduismen blir här irrationell genom att berättaren säger att det viktigaste är att  

följa sina plikter. Att låta sig styras av plikter är ur västerländskt perspektiv en irrationell handling. 

Plikt styrningen får det också att framstå som att hinduismen håller tillbaka indierna och hindrar 

dem från att handla som de vill och göra det som är rätt. Valet av Arunjas öde gör att hinduismen 

framstår som våldsam och att den uppmuntrar till våld. Det skapar alltså motsatsparen, ofri – fri och 

irrationell – rationell, som faller tillbaka på det grundläggande motsatsparet Indien-västvärlden.

Bahagvagita  tas  upp  i  Kort  om  Indien:  Heliga  platser som en  av  de  viktigaste  böckerna  för 

hinduismen. Även i denna film beskrivs Arunjas kamp där han uppmanas att döda sina släktingar, 

eftersom att hans plikt som krigare säger att han ska göra det. Det är det viktigt för alla indier att 
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följa sin plikt och hålla sig till sina uppgifter (Kort om Indien: Heliga platser, 2008:00.03.31). Detta 

skapar motsatsparet plikt – frihet och styrd – självständig, motsatsparen bildas på samma sätt som i 

exemplet ovan. Detta illustreras av människor som badar, och bilder på överbefolkade gator. Det 

sägs också att badandet är en viktigt del av hinduernas liv, att de genom att bada fullföljer sina 

plikter. Detta kan tolkas som att indierna fortfarande är styrda av plikter och därmed fortfarande 

lever ett liv som de inte själva styr och kan bestämma över. Bildvalet förstärker också bilden av 

Indien  som  ett  fattigt  underutvecklat  land,  vars  invånare  är  pliktstyrda  och  irrationella.  Det 

förstärker också den kulturella enheten Indien som både återskapas och förstärks i samtliga filmerna 

i materialet 

Hinduism – Buddhismen 

Motsatsparet  hinduism  –  buddhism,  skapar  också  motsatsparet  irrationell  –  rationell.  Där 

hinduismen står för det irrationella och buddhismen för det rationella. Det är också genom detta 

andra motsatspar som kopplingen till det övergripande Indien – västvärlden kan göras, genom att 

västvärlden kopplas till det rationella och Indien till det irrationella. 

Buddhismen och Jainismen uppstod enligt Världens religioner: Hinduismen som en protest mot den 

vediska hinduismen. I filmen förklarar en expert på hinduism kastsystemet och sedan ställs det i 

kontrast mot buddhismen. Konstrasten skapas genom att buddismen blir en motsats till hinduismen 

som står för något helt annat. Genom att göra så här framstår hinduismen som en irrationell och 

komplicerad religion, också som en konservativ och elitistisk religion. Buddhismen framstår som 

smart och rationell. Det skapas tydliga motsatspar genom att hinduismen buddhismen ställs mot 

varandra. Det sägs också i filmen att buddhismen och jainismen bidrog till att förändra hinduismen, 

att  dessa  religioners  intåg  ledde  till  att  många  av  de  ritualer  som bara  fick  utföras  av  präster 

försvann (Världens Religioner: Hinduismen, 2004:00.08.36). Ett tydligt motsatspar som skapas blir 

odemokratisk – demokratiskt, där hinduismen genom sitt kastsystem blir odemokratiskt, eftersom 

att buddhismen presenteras som motståndare till kastsystemet står de för demokrati. Detta förstärker 

också motsatserna mellan Indien och västvärlden eftersom demokrati är ett värde som värderas högt 

och som västvärlden ofta säger sig eftersträva. Följande konnotationskedjor skapas hinduismen → 

kast → odemokratiskt → irrationell → negativt, buddhismen → ej kast → demokratisk → rationell 

→ positiv. Buddhismen får alltså stå för två mycket starka västerländska värden, demokrati och 

rationalitet  samtidigt  blir  hinduismen  mycket  negativ  när  den  ställs  som  total  motsats  till 

buddhismen. Det är också intressant att se att buddhismen blir mer positiv när den laddas med 

värden som gillas av västerlänningar.
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Enligt Världens religioner: Hinduismen växte Ghandi upp i en miljö där jainismen var viktig och 

det var också därifrån han fick sina idéer om ahimsa (icke våld) (Världens religioner: Hinduismen, 

2004:00.37.53). Här återkommer ett motsatspar som är hinduism - jainism/buddhism, där janismen 

står för ickevåld och positiv laddning och hinduismen står för våld och får en negativ laddning. 

Detta motsatspar får det också att se ut som att det var janismen som låg bakom Indiens befrielse 

från kolonialmakten och inte hinduismen även om det påpekas senare i filmen att Ghandi använde 

ett hinduiskt språk för att övertyga. Motsatsen hinduism – Jainism går att koppla till irrationell – 

rationell eftersom det enligt världens religioner var från jainismen som tankarna om ickevåld kom, 

och är att betrakta som en mer rationell tanke än vad våld är. Framhävandet av jainismen blir ett 

effektivt sätt att trycka undan hinduismen och ladda den med ännu mer negativa påståenden. Det 

blir också tydligt att samtliga religioner förutom hinduismen som tas upp framställs som bättre än 

hinduismen. 

En viktigt  faktor  för  hinduismens  utveckling är  enligt  filmen  Världens  religioner:  Hinduismen, 

Alexander den stores intåg i Indien. Hans intåg leder till att att det Mauryanska riket skapas, där  

kejsare Ashoka blev ledare. Denna kejsare såg sedan till att Indien blev ett buddhistiskt land. Det 

berättas också att Ashoka tröttnade på krig och våld, och därför sökte tröst och stöd hos buddhismen 

(Världens  religioner:  Hinduismen,  2004:00.09.06).  Motsatsparet  krig-fred  skapas  här,  där 

hinduismen får representera krig och våld och buddhismen fred och lugn. Motsatsparet krig – fred 

uppstår när det sägs att Ashoka tröttnade på krig och våld och därför sökte tröst hos buddhismen. 

Detta uttalande ställer buddhismen i motsats till hinduismen och tillskriver hinduismen krig och 

våld. Motsatsen leder också till att buddhismen representerar fred som också blir positivt laddat i 

motsats till ned negativa krig och våld.

Det betonas i filmen Världens religioner: Hinduismen att buddhismen svarade mot utmaningar som 

fanns hos hinduismen på ett intellektuellt plan och inte ett fysiskt (Världens religioner: Hinduismen 

2004:00.10.00ff). Återigen skapas motsatsparet fred – krig, men också kropp-sinne och irrationellt – 

rationellt. Genom valet av bilder tidigare i filmen förstärks också hinduismen som en kroppsfixerad 

religion,  i  kontrast  till  buddhismen som är  intellektuell.  Det  intellektuella  konnoterar  också det 

rationella  eftersom att  de är  beroende av varandra.  För  att  kunna vara  rationell  behövs ett  bra 

intellekt. Buddhismens intåg och förändrade ställning ledde till att hinduismen förändrades och tog 

till  sig  delar  av  buddhismen.  Sett  till  tidigare  motsättningar  som finns  mellan  hinduismen  och 

buddhismen betyder detta att buddhismen genom sin positiva laddning förändrade hinduismen så att 

den blev bättre och mer positiv. I alla fall är det den bild som förmedlas i  Världens religioner:  

Hinduismen. 
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Ytterligare en reaktion på buddhismens intåg blev att hinduismen blev mer inriktad på personliga 

gudar  och  där  alla  kan  ha  sin  gud  och  utföra  ritualer  (Världens  religioner:  Hinduismen, 

2004:00.11.17). Sett till de värden som tidigare lagts in hos buddhismen och hinduismen, visar även 

detta att hinduismen genom buddhismen blivit mer demokratisk och  positiv. Detta eftersom den 

personliga tillbedjan tillkom, vilket ledde till  att  kastsystemet försvagades. Denna förändring av 

hinduismen som beskrivs beror alltså på buddhismen som genom sina positiva egenskaper tagit bort 

några av hinduismens negativa. Eftersom buddhismen i detta läget hjälper till att göra hinduismen 

mer demokratisk och tillgänglig, skapas en mycket stark positiv laddning till buddhismen som i sin 

tur leder till att hinduismen blir mer negativ. Buddhismen blir också mer rationell eftersom den 

framstår  som demokratisk  och  mer  inkluderande.  Här  framträder  också  en  tydligt  struktur  där 

hinduism – buddhism kopplas till irrationell – rationell som sedan kopplas till Indien – västvärlden. 

I Kort om Indien: Den dansande guden visas det hur gudabilder tillverkas och skapas, det sägs 

också att dessa statyer har ett grepp om människors liv (Kort om Indien: Den dansande guden, 

2008:00.03.57). Detta skapar också ett motsatspar mellan självständig – styrd. Där hindun är den 

som är  styrd,  och  tittaren  (västerlänningen)  är  den  som är  fri.  Motsatsparet  uppstår  därför  att 

påståendet ”dessa statyer har ett grepp om människors liv” (Kort om Indien: Den dansande guden, 

2008:00.03.57)  konnoterar  styrd  eller  möjligtvis  ofri,  med  tanke  på  att  Eco  menar  att  mening 

uppstår i motsatser är det rimligt att tittaren i detta läget tänker: så är inte jag, jag styr mig själv  

(Eco, 1971:54). Det skapas också ett motsatspar mellan rationell – irrationell eftersom det sägs att 

statyer  har  grepp  om människorna.  Det  verkar  inte  särskilt  rationellt  att  låta  sig  styras  av  en 

gudabild eller staty. Att det inte framstår som rationellt beror på den västerländska kulturen där det  

rationella under lång tid har värderats högt, vilket leder till att styrd får en negativ laddning. Det 

förklaras inte heller varför gudabilderna har ett grepp över människorna, eller på vilket sätt de har 

ett grepp (Kort om Indien: Den dansande guden, 2008:00.03.57). 

7.1.4 Kropp – sinne

En  av  de  inledande  scenerna  i  Världens  religioner:  Hinduismen förklarar  de  gamla  riter  som 

förekom under  den vediska  tiden  i  Indien.  När  dessa  riter  förklaras  visas  nästan  enbart  bilder 

(målningar) på kvinnor som är lättklädda och på olika typer av gudabilder, men det är hela tiden 

kvinnor som är i centrum (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.05.33) (Se bild 9 Bilaga 1.). 

Detta får det att framstå som att kroppen är något som hela tiden är i fokus vilket spelar en stor roll  

för de olika ritualerna och för förståelsen av dem. Eftersom bilderna på lättklädda kvinnor både 

denoterar  och  konnoterar  kropp.  Även  om  det  är  målningar  och  inte  riktiga  bilder  gör  den 
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ikonografiska koden att bilderna denoterar och konnoterar kvinnokropp. Det går att vara nästan helt 

säker på detta eftersom kroppen är en stark kulturell enhet som avbildas på liknande sätt i de flesta 

kulturer.

Kort  om  Indien:Kathakali Inleds  med  att  berättaren  talar  om  att  kroppen  ofta  är  i  fokus,  att 

hyllningar till  kroppen syns överallt i  Indien (Kort om Indien: Kathakali,  2008:00.00.27). Detta 

skapar ett motsatspar kropp – sinne, där Indien står för kropp och västvärlden står för sinne. I den  

kod som finns hos en västerlänning ingår att - kropp och sinne ska hållas isär, och att kropp är 

sämre än sinne. Kropp – sinne går också att koppla samman med irrationell – rationell eftersom det 

kroppsliga  ofta  får  representera  det  irrationella.  Kropp kan konnotera   drifter  vilket  också  är  i 

motsats till det rationella. Det uppstår alltså en konnotationeskedja som ser ut på följande vis: kropp 

→ drifter  → irrationellt.   Vilket förstärks av att  det sägs att  koppen står i  fokus när det gäller 

passion för mat, träning, sport eller sex (Kort om Indien: Kathakali, 2008:00.00.28).

Kama sutra presenteras i Världens religioner: Hinduismen som ett antal tekniker för sex, som är till 

för att skapa fysisk njutning. Till detta visas bilder på statyer som föreställer älskande par (Världens 

religioner:  Hinduismen  2004:00.20.43).  Här  skapas  motsatspar  mellan  kropp  samt  sinne  och 

njutning och studier. I detta fall uppstår nästan samma konnotationskedja som ovan sex → kropp → 

drifter → irrationellt. I motsats till detta bildas följande kedja: sinne → intellekt → rationellt, sett 

till tidigare scener i samma film blir denna konnotationskedja ännu starkare. Det tillskriver också 

indiern kropp och som motsats blir västvärden själ, där kropp på grund av konnotations kedjan ovan 

för det irrationella och okontrollerade och själ står för det rationella och  kontrollerade tänkandet.

Även i  Kort om Indien: Kathakali menar berättaren att hinduismen hyllar kärleksakten som något 

bra, genom så kallad kama sutra, kärlekens vetenskap. I kama sutra beskrivs hur man älskar på rätt 

sätt  och  att  själslig  frälsning  går  att  uppnå  genom  sexuell  extas.  Till  dessa  påståenden  visas 

skulpturer som föreställer nakna storbystade kvinnor vid ett tempel (Kort om Indien: Kathakali, 

2008:00.02.46). Detta förstärker motsatsparet kropp – sinne, samma konnotationskedja som ovan. 

Där det blir en betoning på att Indien är fästa vid kroppen och det kroppsliga. Det går också att göra  

kopplingar till en fixering vid kropp är ett tecken på dålig disciplin vilket förstärker motsatsparet 

odisciplin – disciplin. Kopplingen till att kropp står för odisciplin kommer från att kropp konnoterar 

drifter som i sin tur konnoterar okontrollerad, det ger kedjan odiciplin → drifter → okontrollerad.  

Centralt i den indiska tron är enligt Världens religioner: Hinduismen ikonografin. Eftersom  många 

inte kunde läsa skapades bilder och ikoner. De bilder som lyfts fram är främst bilder på statyer som 

föreställer nakna kvinnor med stor byst. Denna bild är inte ovanlig i filmerna utan lyfts fram vid 
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flera tillfällen (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.24.00). Detta fokus bidrar till att förstärka 

den bild som tidigare introducerats i filmen, att indiern är kroppsfixerad. Denna bild förstärks också 

av att det hela tiden visas främst lättklädda män men också lättklädda kvinnor.

Det visas i  Kort om Indien: Den dansande guden ett stort tempel som är byggt till Shivas ära. I 

templet finns en enorm linga (en slags fallos) som det hälls mjölk och vatten på. Enligt berättaren 

hälls mjölk och vatten på lingan eftersom vatten och mjölk är det renaste och mest fruktbara som 

naturen har att erbjuda. Det förklaras dock inte vad en linga är och varför det hälls mjölk och vatten 

på (Kort om Indien: Den dansande guden, 2008:00.02.42). Denoteringar och konnoteringar till sex 

skapas när det visas en stor fallos som det hälls mjölk på, men också till fruktbarhet. En linga både 

denoterar och konnoterar det manliga könet. Det skapas här en konnotationskedja, linga → fallos → 

manligt kön → sex → kropp → drifter → okontrollerad.  Det kan framstå som exotiskt och konstigt 

att det står män och häller mjölk på en stor fallos, speciellt när det inte helt förklaras.. Berättaren 

säger att   mjölken kan rena lingan och att  mjölk är  naturens renaste  gåva.  Att  handlingen kan 

uppfattas som exotisk och underligt beror på att det inte riktigt förklaras vad som visas på bilderna 

eller varför ritualen utförs. Det exotiska är också ständigt närvarande i filmen tack vare valet av 

bilder,  klippning och musik,  det exotiska kommer främst ifrån att  bilderna och musiken för en 

västerlänning  antagligen  är  okända  och  inte  riktigt  hinner  förklaras.  Dessa  bilder  och  den 

information som ges till mottagaren skapar motsatsparet kropp-sinne. 

Även i Kort om Indien: Heliga platser besöks tempel som är tillägnat en av Shivas fruar, i templet 

är det fokus på kroppen. De inledande bilderna föreställer män i bar överkropp som sitter och ber. I 

templet  finns  också  statyer  som  föreställer  nakna  storbystade  kvinnor  (Kort  om  Indien:  Den 

dansande guden, 2008:00.01.37-00.01.57).  Detta skapar motsatsparet kropp – sinne, där Indien står 

för kropp. Att Indien står för kropp här är inte så konstigt med tanke på omständigheterna och de 

bilder som visas. Indien är det som visas på bild och som därför kopplas samman med statyerna och 

det som sägs. Berättaren i filmen säger också att de urgamla ritualerna som utförs i templet, behåller 

sin makt över dess utövare. Detta tyder på att ritualerna styr utövarna. Det skapar motsatsparet styrd 

– självständig som också ger motsatsparet irrationell – rationell där Indierna är de som är styrda,  

irrationella och inte själva har kontroll över sitt liv.

Yoga,  är  ett  fenomen  som  tas  upp  i  både  Kort  om  Indien serien  och  i  Världens  religioner:  

Hinduismen. Enligt  Kort om Indien: Kathakali är yoga en teknik som går ut på att via kroppslig 

kontroll skapa sig kontroll över sinnet (Kort om Indien: Kathakali, 2008:00.04.50). Genom att göra 

detta  kan  utövaren  uppnå såväl  kroppslig  hälsa  som befrielse  från  återfödelse,  detta  förstärker 
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motsatsparet kopp-sinne. Motsatsparet kropp – sinne förstärks eftersom att det sägas att kroppslig 

konstroll  kan  leda  till  kontroll  över  sinnet.  I  Världens  religioner:  Hinduismen visas  bilder  på 

västerlänningar som utför yoga och till  detta sägs att yoga är något som många förknippar med 

Indien. Det sägs även här att Yoga är ett sätt att utöva kontroll över sin kropp (Världens religioner: 

Hinduismen, 2004:00.02.05.). Dessa påståenden tillsammans med bilderna förstärker motsatsparet 

kropp-själ. 

7.2 Stil 

I valet av stil i en dokumentärfilm avslöjas hur filmskaparen har tänkt med sitt verk och vad det är  

som ska vara i fokus. Enligt Nichols finns det fyra typer av stilar på dokumentärer. För att kunna 

avgöra vilken stil  en dokumentärfilm har finns ett  antal  kännetecken:  bildtyper,  roller,  avstånd,  

berättarens funktion,integration, de medverkandes roll, filmskaparens roll  och Klippning .  För att 

det inte ska bli förvirrande kommer,  Världens religioner: Hinduismen och  Kort om Indien serien 

beskrivas var för sig. Att  Kort om Indien presenteras tillsammans beror på att de är sålika att alla 

stilelement återfinns i samtliga av de undersökta delarna.  

7.2.1 Världens religioner: Hinduismen 

Världens religioner: Hinduismen använder sig av en rad olika typer av bilder, de dominerande är 

dock beskrivande bilder och stillbilder. Det finns också inslag av intervjuer, som visar ritualer och 

liknande (Världens religioner: Hinduismen, 2004).

De beskrivande bilder som finns är så kallat stockmaterial, material som producenten har hämtat ur 

ett arkiv. Bilderna är inte filmade specifikt för Världens religioner: Hinduismen, utan är filmade i 

något annat syfte men används nu i denna film. Sett till kvaliteten på bilderna ser de väldigt gamla  

ut, eftersom de är gryniga och innehåller en del brus. Bilderna ser arrangerade ut eftersom att den i  

stort sätt bara innehåller bilder på ritualer och nästan inga bilder från vardagssituationer. Det finns 

också  en  hel  del  bilder  som  är  tagna  från  helt  andra  sammanhang  bland  annat  bilder  från 

klippmoskén i Jerusalem (Världens religioner: Hinduismen, 2004).

De stillbilder som finns i Världens religioner: Hinduismen går att dela in i tre huvudkategorier, dels 

bilder som föreställer konstverk som ofta är med för att ge ett poetiskt uttryck eller för att förstärka 

något mystiskt. Till exempel visas målningar som föreställer olika ritualer som utförs samtidigt som 

berättaren beskriver en ritual. Det finns också bilder som föreställer olika statyer och tempel, eller 

också både statyer och tempel. Den sista kategorin bilder är beskrivande bilder, och det kan vara 

bilder på städer eller ritualer. Dessa bilder blir ett komplement till de rörliga beskrivande bilderna 
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(Världens religioner: Hinduismen, 2004). 

Avståndet är rent bildligt, relativt nära hela tiden. Det är ofta som kameran zoomar in de stillbilder 

som förekommer för att på så sätt belysa detaljer. Det är också också vanligt att det förekommer 

bilder på personer som utför en ritual men det visas inte så mycket av vad som händer runt om. När 

det kommer till själva berättandet kan man säga att avståndet är längre och där ger mer allmänna 

beskrivningar och inte så många detaljer, då fokus ligger på att beskriva hinduismens historia och 

utveckling. Filmen växlar alltså mellan långt och kort avstånd men sett till hela filmen är avståndet 

långt och därmed övergripande och generellt (Världens religioner: Hinduismen, 2004). 

Med roller  avses de olika roller  som skapas i  filmen men också de olika roller  som ges till  de 

medverkande och till filmskaparen. Till att börja med fungerar de flesta som är med i filmen endast 

som  illustrationer  eller  statister,  de  är  bara  med  för  att  visa  vad  som  händer.  De  får  också 

representera hela hinduismen och Indien. De medverkande får dock inte själva komma till tals och 

förklara  vad som händer  eller  hur  de  ser  på  saker.  En tydlig  roll  som skapas  är  ”den indiska 

mannen” genom att männen oftast filmas när de är lättklädda och har färg målad i ansiktet. De utför 

nästa alltid någon ritual eller liknande. Det framstår som att de inte gör vardagliga saker, och det 

skapar också en väldigt tydlig bild över hur en indier ser ut. Det förekommer inte så mycket bilder  

på kvinnor, vilket leder till att de verkar vara frånvarande (Världens religioner: Hinduismen, 2004) 

Det finns också medverkande som får vara med som informanter, genom att de får förklara olika 

fenomen eller texter. Dessa informanter har i nästan alla fall ett västerländskt utseende och pratar 

engelska med brittisk eller amerikansk accent. Endast i ett fall är det en indier som förekommer, det 

är Ghandis barnbarn som får berätta om Ghandi (Världens: religioner: Hinduismen. 2004:00.37.59). 

Berättaren  har  en  central  roll  i  Världens  religioner:  Hinduismen. Det  är  berättaren  som står  i 

centrum  och  som  driver  filmen  framåt  (Världens  religioner:  Hinduismen,  2004).  Eftersom 

berättaren är i fokus får han en roll som pådrivare och informatör. Det är också berättaren som 

förklarar  det  mesta förutom de delar som förklaras av de som intervjuas.  I  och med att  det är 

berättaren som är i centrum betyder det att filmskaparen kan styra filmen precis som denne vill 

eftersom han inte behöver ta hänsyn till hur materialet är. Eftersom det mesta materialet är valt i 

efterhand för att förstärka det berättaren säger. Att berättarrösten är i fokus och det centrala i filmen 

skapar också en speciell klippning. Bilderna illustrerar bara det berättaren säger vilket ger utrymme 

att klippa ganska mycket och dessutom klippa in bilder från en massa olika ställen. Detta är också 

en  möjlighet  som  utnyttjas  i  hög  grad,  ett  bra  exempel  på  detta  är  ovan  nämnda  klipp  från 

Jerusalem. Den klippning som används leder till att det skapas ett stort antal kontraster i filmen 
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(Världens religioner: Hinduismen, 2004).

7.2.2 Kort om Indien. 

Kort om Indien är en brittisk produktion från 2008. Serien bygger på att varje avsnitt tar upp en 

speciell del av Indien.  Kort om Indien saknar helt intervjuer och bygger bara på en berättarröst 

(Kort om Indien: Heliga platser, Den dansande guden, Kathakali 2008). 

Kort om Indien har ett mycket mer enhetligt bildspråk än vad Världens religioner: Hinduismen har. 

Det är enbart rörliga bilder som är med i filmen, bilderna känns också mycket mer moderna än vad 

de i  Världens religioner: Hinduismen gör. De verkar också vara filmade vid samma tillfälle. Alla 

bilder är dock av den beskrivande typen och visar mest ritualer eller heliga platser. Det finns inga 

bilder som känns vardagliga. I Kort om Indien är också bilderna mer inriktade på att vara realistiska 

och inte poetiska som de är i Världens religioner: Hinduismen (Kort om Indien: Heliga platser, Den 

dansande guden, Kathakali 2008).  Detta leder till att filmen får ett mer trovärdigt uttryck och det 

lämnas inte lika stort utrymme för egna fantasier som det gör när det visas bilder som är mer av den 

konstnärliga typen. 

Eftersom det saknas integration i filmen blir också rollerna därefter. De medverkande får endast 

rollen som representanter för hinduismen och Indien. De får inte själva komma till tals och förklara 

hur de ser på en speciell rit eller hur de tolkar en text. Berättaren får i  Kort om Indien också en 

dominerande roll kanske till och med mer dominerande än vad berättaren är i Världens religioner:  

Hinduismen (Kort om Indien: Heliga platser, Den dansande guden,  Kathakali 2008). När berättaren 

är så dominerande blir kommunikationen enkelriktad. Det blir möjligt för berättaren/filmskaparen 

att ge de medverkande olika roller och egenskaper, detta är också en möjlighet som utnyttjas. Den 

enkelriktade kommunikationen leder också till att de som får representera Hinduismen/Indien inte 

ges möjlighet att komma till tals . 

Avståndet är skiftande genom filmerna, men oftast går man från ett långt avstånd för att sedan gå 

närmre och belysa en detalj. Det kan till exempel vara att ett tempel som filmas och i nästa sekvens 

visas en närbild på en staty som finns inne i templet. Avståndet när det kommer till berättandet är 

precis  som  i  Världens  religioner:  Hinduismen avlägset  och  övergripande.  Det  är  generella 

berättelser som berättas, även om det ska finnas ett speciellt fokus i varje del av filmen, är det 

beskrivningar som rör sig över en lång tid och de fakta som presenteras är generella och innehåller 

inte så många detaljer. Dessa generella beskrivningar lämnar också möjligheter för skapandet av 

stereotyper och förstärkningar av redan befintliga stereotyper (Kort om Indien: Heliga platser, Den 

dansande guden, Kathakali 2008).
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8 Diskussion 

Efter en analys av materialet har en struktur framträtt som tydligt skiljer Indien från västvärlden. 

Strukturen lyfter fram väst och ger väst positiva egenskaper. Väst framställs som en del av världen 

som är mer framgångsrik och välutvecklad. I tabellen nedan syns strukturen både i horisontell form, 

med motsatser men också i vertikal form där den vertikala axeln visas vilka egenskaper som varje 

sida fått genom filmerna. Enligt denna struktur är det en väldigt negativ bild som ges av Indien och 

hinduismen. 

I den struktur som genom analysen träder fram skapas tydliga roller med starka egenskaper. Dessa 

egenskaper  står  hela  tiden  i  kontrast  till  varandra  vilket  gör  dem ännu  starkare  och  tydligare. 

Egenskaperna som presenteras är tydligt kopplade till hinduismen. Det är främst genom att vara 

hindu som indiern blir negativt laddad. Sett till hur strukturen är uppbyggd är nästan allt som är 

negativt kopplat hinduismen. I några enstaka fall är det kopplat till islam men aldrig till kristendom. 

Detta betyder att det enligt de undersökta filmerna framställer det som bättre att vara kristen än vad 

det är  att  vara hindu. Filmerna framställer  hinduismen som en irrationell  religion.   Det som är 

intressant är att det som är positivt laddat oftast är kopplat till väst och inte till kristendomen. Vilket 

får det att framstå som att västerlänningen inte är bunden till sin religion på samma sätt som en 

indier  är.  Hinduismens  påverkan  på  indierna  visar  sig  också  vid  flera  tillfällen  i  filmerna  när 

berättarna säger saker som att ritualer har grepp om människor eller att gudabilder har grepp om 

människorna (Kort om Indien: Den dansande guden, 2008:00.03.57).

Genom att  ställa upp de motsatspar som finns i  filmerna går det också att  se hur de förstärker 

varandra och hänger ihop. Det visar också den struktur som finns i filmerna och som också ligger 

till grund för orientalism. De motsatspar som är i fetstil är de ursprungliga som undersökningen 

utgår ifrån. De som sedan står under är förstärkningar till respektive par i fetstil. De par som är i 

fetstil är också par som får mer uppmärksamhet och de bygger också på större värden än de andra. I  

alla  fall  ut  ett  västerländskt  perspektiv.  Till  exempel  är  det  för  västerlänningen viktigt  att  vara 

monoteist, fäst vid sinnet och rationell. Sett till hela materialet så är monoteismen mycket viktig, 

och den ges mycket utrymme, även det rationella och fixeringen vid sinnet framstår som viktigt för 

västerlänningen. 

Indien Västvärlden 

Antikt Modernt

Indien Storbritannien 
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Oärlig Ärlig

Orättvis Rättvis 

Kaos Ordning 

Maktlöshet Makt 

Styrd Självständig

Konservativ Liberal 

Polyteism Monoteism

Hinduism Kristendom

Hinduism Islam 

Filosofiskt system Religion

Kropp Sinne

Styrd Självständig

Irrationell Rationell 

Hinduism Jainism

Hinduism Buddhism 

Våld Icke våld

Krig Fred 

Den struktur som framträder i tabellen talar sitt tydliga språk och säger hur en indier är och hur en 

västerlänning är. Studeras strukturen framträder också orientalismen tydligt. Sett till de motsatspar 

som uppstår i filmerna är det tydligt att orientalismen är en ideologi som har påverkat hur Indien 

och  framförallt  hinduismen  framställs.  Den  bild  som  genom  strukturen  kommer  fram  av 

västerlänningen är ingen positiv bild och med tanke på i vilken miljö filmerna är tänkta att användas 

i så är den direkt skrämmande. 

Strukturen som skapas finns också hos samtliga filmer även om inte alla motsatspar finns i samtliga 

filmer så finns den grundläggande motsättningen mellan Indien och västvärlden där. Att strukturen 
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finns i samtliga filmer beror på att alla är skapade i samma västerländska kultur och därför delar 

samma värden. 

Intressant och uppseendeväckande i strukturen är att islam får positiv laddning och hamnar som en 

förstärkare till västvärlden. Det är dock inte islam i sig som är positiv utan snarare det faktum att 

islam är monoteistisk som gör den positivt laddad. Vid de tillfällen då islam ställs mot kristendomen 

får den istället en negativ laddning. Islam blir alltså ett verktyg för att framställa hinduismen mer 

negativt, och så länge islam inte går emot kristendomen hamnar den på västs sida i strukturen. 

8.1 Förekommer ett orientalistiskt anslag i de undersökta filmerna från  
AV-Media Kronoberg, och hur tar det sig i så fall uttryck?

Orientalismen kan uttryckas på en rad olika sätt, Bernstein menar att orientalismen är 

Orientalism describes a stand of colonialist discourse in the ideological arsenal of western nations – most 
notably Great Britain, France, and the United States – for representing the colonies and cultures of North 
Africa and the ”Middle East” (and eventually, those of asia). It is a way of perceiving these areas that has  
been  supported,  justified,  and  reinforced  by  the  West´s  colonialist  and  imperialist  ventures.  Most 
generally, orientalism is a distinctive means of representing race, nationality and Otherness (Bernstein i 
Bernstein&Studlar, 1997:2). 

Orientalismen är alltså ett sätt för väst att styra öst och behålla en kontroll över dem, oftast 

genom att öst får representera ”den andre”. Sett till de undersökta filmerna är det tydligt att 

det finns en agenda för att styra och härska över Indien. Ett tydligt exempel på denna styrning  

finns i Kort om Indien: Kathakali där det berättas att cricket är ett sätt för britterna att behålla 

makt. Det sägs också att det lär indierna disciplin och ordning (Kort om Indien: Kathakali,  

2008:00.00.58). Ett ytterligare tecken på orientalismen blir att det är Storbritannien som står 

för cricketen som därigenom får vissa egenskaper och som på ett tydligt sätt skapar ett vi och 

ett  de.  Filmerna  är  producerade  i  Storbritannien  och  USA.  Dessa  länder  ligger  bakom 

skapandet av orientalismen och i det skapandet av den diskurs som hela orientalismen bygger 

på (Bernstein i Bernstein&Studlar, 1997:2). Sättet som bilder används på i filmerna skapar 

skarpa kontraster mellan Indien och västvärlden är också ett tydligt tecken på att filmerna gör 

kopplingar till fördomar och kända kulturella enheter. De interpretanter som finns i filmerna 

är också tydliga tecken på orientalism, de tydligaste interpretanterna är Jesus och Jerusalem. 

Jesus och Jerusalem är ord som kommer att skapa starka konnoteringar och som också är tätt 

sammankopplade med den västerländska kulturen. Jesus och Jerusalems speciella ställning i 

den västerländska kulturen borde också vara något som filmskaparna är medvetna om. 

Enligt  Ella  Sholat  uttrycks  orientalismen  i  filmen  ofta  genom en  speciell  användning  av 

könsroller, där väst är manligt och står för det rationella och det ordnade. Öst står istället för 
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det  irrationella  och  oorganiserade,  öst  framställs  också  som  vilt  och  otämjt  (Shohat  i 

Bernstein&Studlar,  1997:20).  Sholats  teorier  får  i  materialet  starkt  stöd  och  det  finns  en 

mängd exempel på att väst får en mängd egenskaper som kan uppfattas som manliga, till  

exempel rationalitet  och makt. Motsatsparet irrationellt – rationellt  är ett  av de starkaste i 

filmerna, och förstärks och lyfts fram en mängd gånger. Detta är alltså ett tydligt tecken på 

orientalism. Att indiern skulle vara en vilde är också något som kommer fram vid en rad olika  

tillfällen. Detta sker ofta i samband med att ritualer filmas som sedan inte förklaras. Intrycket 

av att indierna är vildar skapas också genom att de ofta visas utan kläder. Indierna får också 

representera kroppen vilket kan vara ett uttryck för att de är vildar och mindre intelligenta 

eftersom att de inte är rationella och intellektuella. Att inte klä sig ordentligt blir en kontrast 

till västvärden, ett tecken på att indierna är vildar. När de samtidigt springer omkring med en 

fackla  i  handen utan  att  detta  förklaras  framstår  de som irrationella  vildar  helt  styrda  av 

religionen. Hela den struktur som finns i filmerna med alla motsatspar är att betrakta som ett 

tydligt uttryck för orientalism. 

Att hinduismen ständigt får en negativ laddning gentemot kristendomen är också ett tydligt 

tecken på orientalism eftersom att det är ett sätt att trycka ner och förminska hinduismen, ett 

tydligt exempel är att hinduismen i Världens religioner: Hinduismen kallas för ett filosofiskt 

system (Världens  religioner:  Hinduismen:2004:00.21.00).  I  kontrast  till  kristendomen  blir 

därmed hinduismen inte en riktig religion utan ”bara” ett filosofiskt system som man kan leva 

efter. 

Även det faktum att en uppdelning görs mellan monoteism och polyteism är ett tydligt tecken 

på ett orientalistiskt anslag. Speciellt med tanke på att polyteismen får en negativ laddning. 

Det skapas också tydliga kopplingar mellan polyteismen och kropp som i sin tur kopplas till 

det irrationella. Det skapas alltså en stark struktur som ser till att tillskriva hinduismen en rad 

negativa egenskaper. Dessa negativa egenskaper får i strukturen starka motpoler som istället 

har  en  positiv  laddning,  de  står  också  för  värden som värderas  högt  i  den  västerländska 

kulturen. Filmerna får genom strukturen ett starkt orientalistiskt anslag. 

Latent orientalism 

En del av den orientalism som går att spåra i filmerna ligger inte direkt i filmen utan istället i de  

olika koder som behövs för att tolka och förstå filmernas innehåll. Den kod som används mest är 

den som Eco kallar för den ikonografiska koden, denna kod är den som gör att det som visas på en  

bild  skapar  konnoteringar  (Eco,1971:233ff).  Det  är  inte  bara  den  ikonografiska  koden  som 
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innehåller orientalism utan hela det kodsystem som en tittare och en filmskapare använder för att 

avkoda respektive koda om ett meddelande innehåller spår av orientalismen. Igenkänningskoden är 

även den bidragande till den latenta orientalismen. 

Den ikonografiska koden leder till att vissa bilder tolkas på ett vist sätt, ibland blir dessa tolkningar 

orientalistiska. Dessa ikonografiska koder har antagligen skapats under en lång tid, det som ligger 

bakom är det Said kallar för latent orientalism (Said [1978], 2000:323). Den latenta orientalismen 

har lett till att det har skapats ett system av föreställningar om hur västerlänningen är men också av 

hur indiern är. Dessa bilder finns hos både filmskaparen och tittaren. Genom filmerna går det också 

att se att den latenta och den manifesta orientalismen samverkar och förstärker varandra, genom att 

objekt eller idéer ställs mot varandra. Då tittaren har en latent orientalism i sin ikonografiska kod 

leder det till att det inte krävs så mycket manifest orientalism för att budskapet ska bli starkt och 

skapa en felaktig och orientalistisk bild av hinduismen. Filmernas stil förstärker också den latenta 

orientalismen genom att filmskaparen lyfter fram vissa bilder som ställs mot varandra, även valet av 

musik förstärker den latenta orientalismen. De bilder som visas och som ställs mot varandra leder 

till  att  det  den  ikonografiska  koden behövs  för  att  tolka  används.  När  den används  blir  också 

filmerna  orientalistiska.  Filmerna  blir  orientalistiska  när  den  ikonografiska  koden används,  den 

skapar  konnoteringar  till  kulturella  enheter  som  är  orientalistiska.  En  intressant  fråga  är  om 

filmskaparna är medvetna om hur deras klippning påverkar det budskap som sänds ut? Till viss del 

tror jag att de är medvetna om vad de vill få fram, och hur de vill presentera något. Det som de inte 

är medvetna om är just den latenta orientalismen, i vissa fall verkar filmskaparna inte heller vara 

medvetna om fördomar och vanföreställningar som de har. 

Filmskaparen till Världens religioner: Hinduismen verkar inte själv ha varit i Indien och filmat och 

undersökt (Världens religioner: Hinduismen, 2004). Detta bidrar till att vissa fördomar lever kvar 

genom filmen. Hade filmskaparen åkt till Indien hade han antagligen framställt det på ett annat sätt. 

Det som tyder på att han inte har varit i Indien ligger i vilken stil filmen har, men det beror också på 

filmernas innehåll, filmen är uppbyggd på arkivmaterial. Det är också troligt att om filmskaparna 

hade lagt in mer självreflektion i sina filmer och på så sätt gjort filmer som hamnar i Nichols fjärde  

kategori så hade en del orientalism försvunnit, både latent och manifest. 

Den latenta orientalismen är något som verkar finnas hos såväl tittaren som filmskaparen, den finns 

också skapad i den kultur som alla västerlänningar lever i. Som till exempel igenkänningskoden och 

den ikonografiska koden. Orientalismen finns också inlagd i de kulturella enheter som används i 

filmerna. I koder och kulturella enheter har olika värden och egenskaper lagrats vilket har bidragit  
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till att en latent orientalism har skapats. Både koder och kulturella enheter finns hos filmskapare och 

tittare vilket leder till att den latenta orientalismen finns hos båda. Det är på grund av den som 

värden som demokrati och det rationella kommer fram som positiva värden. Det är när den latenta 

orientalismen blir manifest som de stora motsatserna skapas, det är också genom att lyfta fram den 

latenta orientalismen som vi kan upptäcka och bemöta den. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att AV-Media Kronobergs filmer om hinduismen har ett tydligt 

orientalistiskt anslag som uttrycks på en rad olika sätt. Det tydligaste sättet är de motsatser som 

skapas mellan Indien och västvärlden, motsatserna skapas också tidigt i filmerna och finns sedan 

med genomgående. I motsatserna finns också en skillnad där västvärlden hela tiden får positiva 

laddningar och Indien blir negativt laddat. Skillnaderna mellan länderna som bildas är kanske det 

tydligaste tecknet på orientalismen. Hela den struktur som visas genom filmerna är ett tydligt tecken 

på att filmerna är orientalistiska. En intressant upptäckt är att det inte bara är filmerna i sig som är  

orientalistiska  utan  även  tittarna  är  det  genom  den  latenta  orientalismen  som  finns  i  den 

västerländska kulturen. Kjell Härenstam har undersökt hur olika religioner har framställts i olika 

läroböcker  och  där  kommit  fram  till  att  det  går  att  se  orientalismen  även  där  (Härenstam  i  

Skolverket,  2006:36).  Med tanke på  att  orientalismen finns  i  läroböcker  är  det  möjligt  att  den 

förstärks av till exempel Världens religioner: Hinduismen. Det är också tänkbart att om en elev först 

läser  en  lärobok som är  orientalistisk  och sedan ser  en  film som är  orientalistisk  får  en  stark 

orientalistisk syn på till exempel hinduismen. Härenstam kommer också fram i sin forskning till att 

hinduismen ofta framställs som våldsam (Härenstam i Skolverket 2006:36). Vilket även kommer 

fram i denna undersökning. 

8.2 På vilket sätt påverkar en eventuell orientalism kommunikationen  
mellan filmskapare och tittare?

Den orientalism som finns i AV-Media Kronobergs filmer om hinduismen påverkar tolkningen och 

uppfattningen av filmernas meddelanden i stor utsträckning. Filmernas orientalism är, som sagts 

tidigare för det mesta dold vilket leder till att de flesta vid en första anblick inte märker den och 

därför inte heller tänker på att den finns. Eftersom filmerna är tydligt orientalistiska och sänder ut  

ett orientalistiskt budskap kan det bidra till  att en orientalistisk och felaktig bild av hinduismen 

sprids. Då filmskaparna inte lagt in några inslag av reflektion eller på något sätt försöker visa olika 

aspekter av hinduismen leder det till att tolkningen blir enkelriktad. De meddelanden som sänds i 

filmerna kan bara tolkas på ett sätt. Den kommunikation som förs i filmen är enkelriktad vilket 
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leder till att samtliga påståenden i filmerna får stå oemotsagda. De personer som är med i filmerna 

får inte heller själva förklara vad de gör och varför.

Det stora problemet med filmernas stilval och hur de rent filmiskt är uppbyggda är att de hela tiden 

skapar referenser till kulturella enheter som sedan tidigare skapats i den västerländska kulturen. De 

kulturella enheter som refereras till blir därför starkare och gör fördomar starkare. Genom att de blir  

starkare kommer också den latenta orientalismen växa sig starkare och bli  befäst  hos filmernas 

tittare. Med tanke på vilken målgruppen är för AV-Media Kronobergs filmer om hinduismen är det 

orientalistiska  innehållet  inte  alls  bra  och  kommer  att  bidra  till  att  en  orientalistisk  bild  av 

hinduismen blir starkare, och får ett starkare fäste hos de som tittar. Om det också är så att eleverna  

har  läst  i  en  lärobok som är  orientalistisk är  det  troligt  att  den orientalistiska  bilden blir  ännu 

starkare när de kollar på en film med samma budskap. Har eleverna sedan tidigare en orientalistisk 

bild med sig från läroboken har de redan en etablerad blid och kulturella enheter med sig som kan 

byggas på i filmen. Den kommunikation som finns mellan filmskapare och tittare i filmerna leder 

också till  att den latenta orientalism som finns hos både filmskapare och tittare lyfts fram. Den 

manifesta  orientalism  som finns  i  filmerna  förstärks  av  den  latenta  orientalismen  som finns  i 

filmerna. 

Enligt Eco påverkar en ideologi vilka möjliga tolkningar som kan göras av ett meddelande, men 

också vilka möjliga denoteringar och konnoteringar som ett meddelande kan skapa (Eco, 1971:161). 

Ideologin i det här fallet är orientalismen. Eftersom den finns både i filmerna och hos såväl skapare 

som tittare så leder det till att den får en viktig roll i hur filmerna framställer hinduismen. Ideologin 

leder fram till att tolkningen blir likriktad. Ideologin i det här fallet är orientalismen. Det är tydligt 

att orientalismen bidrar till att skapa en förenklad och felaktig bild av hinduismen, dock är det svårt 

att se att en film skulle gå att göra helt utan påverkan från någon ideologi. Det jag kan tänka sig är 

att filmskaparen aktivt går in och försöker göra en film som har inslag av flera ideologier och där 

kulturer möts och samarbetar för att  på så sätt ge en mycket bättre film. Med en annan stil på  

filmerna  skulle  det  också  gå  att  visa  många  fler  aspekter  av  hinduismen  och  inte  bara  den 

enkelriktade bild som nu kommer fram. Med en annan stil skulle antagligen orientalismen få mindre 

påverkan på filmerna och framställningen av hinduismen skulle bli mer rättvisande. 

Även Nichols menar att ideologin är avgörande för vilka roller som skapas i en dokumentärfilm och 

han menar  också  att  filmskaparen  har  möjlighet  att  genom sin  film skapa  roller  och  tillskriva 

människorna i filmerna olika egenskaper.  De fyra typer av dokumentärfilm som Nichols menar 

finns har alla olika mycket möjligheter att skapa roller och den som har mest möjligheter är den 
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första kategori berättande dokumentär, vilken kännetecknas av att berättaren är i fokus och bilderna 

fungerar som illustrationer. Det är den som används i filmerna (Nichols, 1991:32). Filmskaparna 

utnyttjar sina möjligheter att skapa roller till max vilket leder till att hinduismen framställs som 

negativ, gammalmodig och konservativ religion (Världens religioner: Hinduismen, 2004, Kort om 

Indien: Heliga platser, Den dansande guden, Kathakali, 2008). 

8.3 Går det att frigöra sig från en eventuell orientalism?

Sett till Ecos teorier om kommunikation blir det antagligen svårt att helt slippa undan orientalismen 

(Eco 1971:54). I en kommunikation kommer det att ske konnoteringar till kulturella objekt och ord 

kommer att användas som interpretanter. Både kulturella objekt och interpretanter är något som 

byggs upp under en lång tid, de är också en produkt av den kultur som de skapas i (Eco, 1971:66ff). 

I de filmer som undersökts konnoteras ett flertal kulturella enheter som skapats under lång tid, och 

som också växt fram i en tid då orientalismen var mer manifest. Eftersom flertalet kulturella enheter 

och interpretanter är skapade under lång tid borde det också betyda att det kan ta lång tid att ändra 

på dem och få dem att betyda andra saker än vad de gör idag. Det kommer att ta lång tid innan en 

kulturell enhet kan förändas och få en annan betydelse. Ett alternativ är att försöka skapa andra 

konnoteringar än de som finns idag. För att göra detta är det viktigt att skapa en kommunikation i 

filmer där såväl filmskapare som medverkande får komma till tals. En viktigt del för att få till en 

bättre  kommunikation  är  att  skapa  filmer  som tillhör  Nichols  kategori  tre  och  fyra  interaktiv 

dokumentär och reflexiv dokumentär,  alltså filmer som innehåller mer reflektion och integration 

(Nichols,  1991:39ff,  44ff).  Ett  stort  hinder  i  skapandet  av  nya  konnoteringar  är  att  i  den 

västerländska kulturen finns det värden som har en stark ställning och som ibland ligger till grund 

för ett sätt att tänka. Demokrati är till exempel ett sådant begrepp. Framställs en kultur som har en  

tolkning  av  demokrati  som  inte  finns  i  väst  är  det  troligt  att  det  skapar  motsättningar  och 

rangordning mellan länder. 

Blottläggs strukturer som visar orientalismen blir man som tittare medveten om att de finns. En 

blottläggning av strukturen kommer inte helt ta bort orientalismen men det kommer att skapa en 

medvetenhet  som gör  att  den kan bli  bemött  och debatterad.  När  strukturen blottläggs  blir  det 

möjligt  att  debattera strukturen,  diskutera hur den uppstår och hur den fungerar.  Det blir  också 

möjligt att diskutera vilka kulturella enheter som finns i filmerna och hur de uppstår. Genom att ta  

upp dessa till diskussion kommer en process startas som på sikt kan leda till att nya enheter skapas 

som inte är orientalistiska.

Eftersom det är orientalismen som är den avgörande ideologin i filmerna och den genom denna 
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undersökning blivit synlig leder bara det fram till att bilden av hinduismen kan bli bättre. Enligt Eco 

är det inte möjligt att påverka vilka meddelanden som sänds ut i olika medier, men det som kan  

göras  är  att  påverka  hur  de  uppfattas  och  tolkas  (Eco,  1971:422).  I  denna  undersökning  har 

orientalismen tagits fram och de strukturer som ligger till grund för orientalismen har blivit synliga. 

På sikt kan det leda till att hinduismen framställs mer rättvisande. Det förutsätter dock att de som 

ska se filmerna blir medvetna om problemet och därför tänker igenom vad det är de ser på och hur 

det ska tolkas. Då filmerna är tänkta att användas i skolan ligger en stor del av ansvaret på lärarna..  

Är  de  medvetna  om orientalismen,  hur  den fungerar  och  dessutom pålästa  på  hinduismen kan 

problemen med den negativa framställningen i filmerna bli mindre. Genom att lärarna är medvetna 

om de strukturer som finns i filmerna har de genom samtal möjlighet att bemöta och diskutera dem. 

Ett  visst  ansvar  kan  också  läggas  på  AV-Media  Kronoberg,  de  bör  kolla  över  sina  filmer  och 

undersöka vilken blid de presenterar.

8.3 Vilken  påverkan  har  dokumentärfilmens  stil  för  hur  hinduismen  
framställs? 

Nichols  menar  som bekant  att  stilbegreppet  kan  delas  upp i  fyra  olika kategorier,  kategorierna 

representerar också en utveckling av dokumentärfilmen. Där den första kategorin är den som är 

äldst  och  fjärde  kategorin  är  den  yngsta.  Där  fjärde  innehåller  ett  stort  mått  av  reflektion  och 

integration mellan filmskapare och medverkande, och den första kategorin saknar reflektion och 

integration (Nichols, 1991:32). 

Samtliga filmer i undersökningen kan sägas höra hemma i den första av Nichols kategorier, dock är 

innehåller  framför  allt  Världens  religioner:  Hinduismen inslag  som  kan  sägas  höra  hemma  i 

kategori nummer tre. Det är dock svårt att se vad filmskaparen har gjort för att komma till kategori 

tre eller fyra utan det rör sig endast om inslag. Den första kategorin är förklarande dokumentär, den 

går ut på att försöka förklara olika historiska skeenden. En av de mest utmärkande egenskaperna för 

denna  typ  av  dokumentär  är  att  berättaren  står  i  centrum  och  driver  filmen  framåt  (Nichols, 

1991:34ff). I både  Kort om Indien serien och i  Världens religioner: Hinduismen står berättaren i 

centrum, och de bilder som finns med är endast till för illustrera och förklara det som berättaren 

säger  (Världens  religioner:  Hinduismen,  2004),  (Kort  om Indien:  Heliga  platser,  Den dansande 

guden, Kathakali, 2008). I  Världens religioner: Hinduismen finns korta intervjuer där hinduer får 

komma till  tals.  Problemet med dessa är att  den som får mest utrymme är en amerikansk guru 

(Världens  religioner:  Hinduismen:  2004:00.18.53).  Detta  leder  till  att  de  hinduer  som visas  på 

övriga bilder inte får komma till tals alls. Det är också tydligt att det mesta av materialet i Världens 

religioner:  Hinduismen  är  arkivmaterial  som  är  filmat  vid  annat  tillfälle  (Världens  religioner: 
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Hinduismen, 2004). Vilket leder till att filmskaparen kan få bilder som exakt passar det budskap 

denne vill ha fram. Kort om Indien saknar helt inslag av integration och liknande, men bilderna som 

används känns mer filmade för ändamålet. Dock är det klippta på ett sådant sätt det det inte spelar 

någon större roll (Kort om Indien: Heliga platser, Den dansande guden, Kathakali, 2008).

Den stil som används i de undersökta filmerna gör det möjligt för filmskaparen att få igenom sin 

vilja helt och fullt. Den leder också till att ideologin blir avgörande. Genom att berättaren är i fokus 

och  bilderna  bara  fungerar  som  illustrationer  blir  det  möjligt  för  filmskaparen  att  återskapa 

kulturella  enheter  som finns  sedan  tidigare  och  som är  skapade  under  inflytande  av  en  stark 

orientalism. Till exempel återskapas den kulturella enheten Indier genom hela filmerna. I denna 

undersökning blir det tydligt att det krävs reflektion och eftertanke för att kunna spåra och gå till 

botten med orientalismen. Den stil som har använts i filmerna saknar helt inslag av reflektion och 

eftertanke.  Vilket  leder  till  att  filmskaparen  inte  granskar  sig  själv  i  den  utsträckning  som är 

nödvändigt  för  att  orientalismen  ska  komma  fram.  Utan  reflektion  kommer  orientalismen 

fortfarande vara gömd i den struktur som undersökningen visar finns i filmerna. 

Nichols menar att filmskaparen innehar en maktposition och är den som fördelar rollerna i en film 

(Nichols, 1991:91). Genom att filmskaparna i både Världens religioner: Hinduismen och Kort om 

Indien Indien väljer den berättande dokumentären ger det dem stora möjligheter att skapa roller och 

lyfta  fram  olika  egenskaper.  Detta  är  en  möjlighet  som  till  fullo  utnyttjas  i  samtliga  filmer. 

Filmskaparna använder  en mängd olika verktyg för  att  kunna skapa de roller  som de vill.  Det 

bildspråk som används ger goda möjligheter för filmskaparen att skapa bilder. Genom att använda 

mycket  stillbilder  med  ”klassiska”  motiv  skapas  konnoteringar  till  redan  existerande  kulturella 

enheter. Motiven är klassiska i den bemärkelsen att de skapar tydliga konnoteringar starka kulturella 

enheter som antagligen redan finns i tittarens igenkänningskod.

Stilbilderna som framförallt  används i  Världens  religioner: Hinduismen  är  i  många fall  av den 

poetiska typen (Världens religioner: Hinduismen, 2004). Detta förstärker det mystiska hos Indien 

och hinduismen. De poetiska målningar som visas leder också till att orientalismen lyfts fram och 

blir synlig. Det är ofta i samspelet mellan dessa bilder och berättaren som orientalismen kommer 

fram och uppstår. De poetiska bilderna leder också till att konnoteringar skapas som leder till att  

hinduismen framställs negativt. 

Den stil som används i filmerna skapar tydligt förutsättningar för att orientalismen ska kunna ta 

över och märkas som den ledande ideologin, men bara för att förutsättningarna finns så behöver inte 

det  betyda  att  chansen  tas.  Filmskaparna  skulle  kunna  välja  bilder  som  istället  motverkar 

54



orientalismen,  som istället  för  att  förstärker  kulturella  enheter  talar  mot  dem eller  skapar  nya. 

Nichols  menar  också  att  den  berättande  dokumentären  ger  goda  möjligheter  att  förklara  och 

analysera vad som händer eftersom att ljudspåret är inspelat i studio efter ett manus, men att denna 

möjlighet  sällan  utnyttjas,  vilket  blir  tydligt  i  både  Kort  om  Indien  och  Världens  religioner:  

Hinduismen. Genom sitt stilval väljer också filmskaparna att skapa enkelriktad kommunikation som 

inte bemöts på något vis. 

Det avstånd som används i filmerna är svårt att koppla till Nichols stilbegrep eftersom avståndet 

hela tiden varierar. Avståndet går hela tiden från långtifrån till nära. Eftersom att filmerna hela tiden 

börjar långt bort för att sedan gå nära är det rimligt att tänka sig att den bild som filmskaparen vill 

ge är en generell och övergripande bild. När det gäller tiden så är avståndet mer tydligt och där går 

man från långt bort till nära. Men man växlar även här vilket skapar en förvirring eftersom det blir  

svårt  att  veta vad gäller  för nutid och vad som är historia.  I denna förvirring får orientalismen 

ytterligare  en  möjlighet  att  komma  till  uttryck  eftersom  att  förvirringen  lämnar  utrymme  för 

fördomar och stereotyper (Världens religioner: Hinduismen, 2004, Kort om Indien: Heliga platser, 

Den dansande guden, Kathakali, 2008).

Stilen  är  också  avgörande  för  vilka  ikonografiska  koder  som  används  i  filmen,  även  vilka 

konnoteringar som framkalls hos tittaren. De poetiska stillbilder som används i Världens religioner:  

Hinduismen  bidrar  till  exempel  till  att  många konnoteringar  skapas  som i  sin  tur  leder  till  att 

motsatspar skapas (Världens religioner: Hinduismen, 2004).

Sammanfattningsvis går det att säga att en dokumentärfilms stil är avgörande för om en ideologi ska 

kunna få utrymme och ta över hela kommunikationen. Stilen blir avgörande för hur hinduismen 

framställs.  Det  går  att  se  att  den  berättande  dokumentären  skapar  förutsättningar  för  att 

orientalismen ska kunna komma fram och synas. Hade filmskaparna istället försökt att närma sig 

kategori tre och fyra hade filmernas budskap säkert blivit mer mångbottnat och den bild som hade 

presenterats av hinduismen hade blivit mer dynamisk och rättvisande. 
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9 Sammanfattning 
I denna uppsats har syftet varit att undersöka hur hur hinduismen framställs i AV-Media Kronobergs 

filmer hinduismen, samt att försöka se om det finns någon orientalism i filmerna. Undersökningens 

teoretiska underlag utgår från tre teoretiker, Unberto Ecos Den frånvarande strukturen, Bill Nichols 

Representing Reality samt Mathew Bernstein och Gaylyn Stundlar Visions of the East, Orientalism  

in film. 

Eco menar att  ett  system av koder behövs för att  förstå ett  meddelande,  dessa koder kallas för 

struktur. Eco menar också att det är i motsättningar som finns i strukturen som mening uppstår (Eco, 

1971:54). De begrepp som Eco använder för att avkoda ett meddelande med blir alla användbara 

verktyg när ett meddelande i till exempel en film ska tolkas och förstås. De av Ecos begrepp som 

används mest är kulturell enhet som är själva idén eller principen om något, till exempel idén om 

människan (Eco, 1971:66ff). Intrerpretant som kan ses som en tolkare, det är något som förklarar 

sig  självt,  som till  exempel  ett  språk.  Denotation och  konnotation används  i  uppsatsen  för  att 

undersöka vilka kopplingar bilder och ord får (Eco,1971:93,99). Den ikonografiska koden skapar en 

igenkänning till  det  som visas på film. Det är  denna kod undersöks för att  se vad olika bilder 

betyder, och hur de får sin betydelse. 

Både Eco och Nichols menar att  ideologin är avgörande för hur ett  meddelande uppfattas. Eco 

menar också att ideologin enkelriktar meddelandet och tar bort möjliga tolkningar (Eco, 1971:161). 

Nichols menar att stilen på dokumentärfilmen är väldigt avgörande för vilken roll ideologin får, 

genom att studera filmernas stil blir det synligt hur mycket ideologin får synas och hur den påverkar 

(Nichols, 1991:9).

Den  ideologi  som  undersökningen  utgår  ifrån  är  orientalismen.  Orientalismen  är  en  idé  som 

kommer från Edward Said, han menar att orientalismen har varit och är ett sätt för väst att styra 

över öst.  Styrningen går ut på att väst genom en speciell diskurs skapar orienten och tillskriver 

denne speciella egenskaper. I Undersökning används en tillämpning av Saids teorier som anpassad 

för filmen (Bernstein i Bernstein&Studlar, 1997:2).

De frågeställningar som uppsatsen svarar på är: 

• Förekommer ett orientalistiskt anslag i de undersökta filmerna från AV-Media Kronoberg, 

och hur tar de sig i så fall uttryck? 

• På vilket sätt påverkar en eventuell orientalism kommunikationen mellan filmskapare och 

tittare? 
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• Går det att frigöra sig från en eventuell orientalism? 

• Vilken påverkan har dokumentärfilmens stil för hur hinduismen framställs? 

Materialet i undersökningen består av fyra filmer om hinduismen från AV-Media Kronoberg, det är 

Världens religioner: Hinduismen samt tre avsnitt ur serien Kort om Indien. Filmerna är producerade 

i USA respektive Storbritannien (Världens religioner: Hinduismen 2004), (Kort om Indien: Heliga 

platser, Den dansande guden, Kathakali 2008).  

Materialet har analyserats med hjälp av Ecos begrepp och hans syn på hur mening skapas, alltså 

genom motsatser.  I  analysen  av  filmerna  har  ett  antal  motsatspar  trätt  fram.  Dessa  motsatspar 

tillskriver olika egenskaper till Indien och västvärlden. Motsatsparen skapar tillsammans en struktur 

som tydligt skiljer Indien från västvärlden, motsättningen mellan Indien och västvärlden fungerar 

som ett övergripande motsatspar och alla andra motsatspar går att koppla till detta övergripande 

motsatspar. Den grundstruktur som finns i filmerna ser ut på följande vis: 

Indien Västvärlden 

Polyteism Monoteism

Irrationell Rationell

Kropp Sinne 

De  motsatspar  som  finns  i  denna  struktur  förstärks  sedan  av  andra  motsatspar  som skapas  i  

filmerna.  Motsatsparen  skapar  också  så  kallade  konnotationskedjor  som  är  en  kedja  av 

konnotationer som hänger samman och som används för att visa hur ett motsatspar bildas. Den 

struktur som genom analysen träder fram skapas i  motsatserna som hela tiden finns i  filmerna. 

Motsatsparen skapas genom att bilder visas efter varandra, till exempel visas först en bild från en 

välfylld Indisk gata och direkt efter en bild från Washington DC, när bilder används på detta sätt 

skapas skillnader mellan Indien och västvärlden (Världens religioner: Hinduismen, 2004:00.01.36)

(Se bild 1 och 2, bilaga 1). Motsatsparen bildas också i det som sägs. Enligt Eco skapas mening i  

motsatser  detta  betyder  att  när  berättaren  till  exempel  säger  hur  engelsmän  är  betyder  det  att 

indierna  är  dess  motsats.  Den grundläggande struktur  som undersökningen utgår  från  förstärks 

genom filmerna med en mängd motsatspar, förstärkningarna är oftast motsatspar som ger Indien 

och västvärlden olika egenskaper.  Indiern framställs  till  exempel  som styrd av plikter  och som 

våldsam.  I  filmerna  skapas  konnoteringar  till  olika  kulturella  enheter  som  på  olika  sätt  är 
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orientalistiska. De koder som används för att göra filmerna begripliga leder också till att filmerna 

blir orientalistiska.

I analysen studeras också filmernas stil, stilanalysen utgår från Nichols stilbegrepp och hans fyra 

kategorier som enligt Honnom finns för dokumentärfilmer. De undersökta filmerna tillhör alla den 

berättande dokumentären vilket betyder att de uppbyggda kring en berättarröst och att bilderna i 

filmerna fungerar som illustrationer till det som sägs i filmerna. 

Det blir då tydligt att filmerna om hinduismen från AV-Media är orientalistiska och att de gör en 

tydligt uppdelning mellan Indien och västvärlden. Det skapas också en tydligt struktur som förutom 

de ursprungliga motsatsparen innehåller en mängd motsatser som alla förstärker de ursprungliga 

paren och gör strukturen starkare. 

Orientalismen visar sig främst genom strukturen och genom de olika motsatser som skapas i filmens 

klippning. Orientalismen visar sig ibland direkt i filmerna oftast genom att bilder som är i motsats 

visas efter varandra eller att berättaren säger direkt felaktiga saker. En del av filmernas orientalism 

ligger inte i själva filmen utan finns istället hos tittaren, genom den västerländska kulturen har en 

latent orientalism växt fram under lång tid. Eftersom både filmskapare och tittaren kommer från 

samma kultur visar sig denna latenta orientalism i filmerna främst genom de koder som används för 

att tolka filmerna. Denna orientalism är svår att undvika eftersom den ligger så djupt rotad i den 

ikonografiska koden, men också i olika kulturella enheter som filmerna konnoterar. 

Det  visar  sig  också  genom  filmerna  att  stilen  är  väldigt  bidragande  till  meddelanden  blir 

orientalistiska. Samtliga filmer hamnar i Nichols första kategori, den berättande dokumentären. I 

denna form av dokumentärer skapas en enkelriktad kommunikation. Det ges dessutom en förenklad 

bild i filmerna, genom den klippning och med hjälp av de bilder som visas lämnas inte så mycket 

utrymme för olika tolkningar av innehållet utan orientalismen får ta över. 
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Bilagor 
Bilaga 1 bilder från filmmaterialet. Bilderna är olika exempel på hur bilder används i filmerna och 
hur motsatsparen bildas. 

Bild 1

Från Världens religioner: Hinduismen, indier som badar. 

Bild 2

Från Världens Religioner: Hinduismen, bild från Washington DC, visas direkt efter bild 1. 

Bild 3 

Från Världens Religioner: Hinduismen, Bild på amerikansk guru. 
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Bild 4 

Från Världens religioner: Hinduismen. Denna bild visas direkt efter bild 3. 

Bild 5

Från Världens religioner: Hinduismen. Denna bild visas samtidigt som det sägs att hinduer inte firar 
”herrens dag” även kristihimmelsfärd nämns, bilden ger motsatsparet Hinduismen – kristendom. 

 Bild 6

Från  inledningen  av  Kort  om  Indien.  Bilden  visar  kvinnor  som rullar  en  annan  kvinna,  detta 
förklaras inte. 
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Bild 7 

Från Kort om Indiens inledning, bilden visas hur motsatsparet antikt modernt skapas. 

Bild 8 

Från  Kort om Indien: Kathakali,det intressanta i bilden är textremsan, den visar hur motsatserna 
mellan Indien och Storbritannien skapas. 

Bild 9

Från  Världens  religioner:  Hinduismen,  bilden  visar  hur  poetiska  bilder  används,  och  hur 
motsatsparet kropp – sinne skapas. 
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