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Abstract 

The purpose of this essay is to study anthology films with a city as theme. The well-known 

Cities of Love-franchise is an example of these films but it has also been the subject of critique 

by Temenuga Trifonova (2013), who used the Cities of Love-films to create the term ”The 

Franchise City Film”. The aim with this essay is to compare three films to show signs of 

variation in the group ”anthology films with a city as theme”, beyond the franchise city film-

term. Drawing from a combination of theories about the anthology film-concept (Deshpande, 

2013) and ”City Films” (Archer 2011, Deleyto & López 2012) the films will be compared in 

three key aspects: how the films function as anthology films, their transnationality and how the 

city is shown. The study finds out that the films have a difference between them, which is 

highlighted in the key aspects. This shows that the films all differ in perspective while 

portraying their city, which places them either closer to or further from the franchise city film-

term.   
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1. Inledning 

Ordet antologi är enligt Svenska Akademiens definition en ”bok med kortare, fristående texter 

av skilda författare el. ibl. av en enda författare” (Svensk ordbok, 2009). Detta koncept återfinns 

även i filmvärlden och innefattar filmer som består av en samling kortare filmer (segment) av 

olika regissörer (Deshpande, 2010).  En kortfattad beskrivning av hur dessa filmer ser ut i 

praktiken är att uppdelade segment och kortare berättelser, som antingen skildras var för sig 

eller överlappar varandra, bildar en helhet. Då dessa filmer skildrar ett flertal karaktärer i 

separata segment existerar ingen ensam protagonist som binder samman filmen. Istället är det 

vanligt att filmen har något som brukar kallas för ett tema eller en röd tråd, alltså något som 

återfinns i alla filmens delar (segmenten) och fungerar som ”limmet” som håller ihop delarna 

till en helhet. Temat är något som de inblandade regissörerna får reda på i förväg och förväntas 

arbeta utifrån i skapandet av sitt segment (Deshpande, 2010). Dessa teman kan utformas på 

flera olika sätt. Det kan vara ett relativt öppet ämne (tex. relationer, sex) som i Eros (2004), att 

karaktärer ska utföra en viss handling (tex. bedrägeri) som i Brottsligt uppsåt (Les plus belles 

escroqueries du monde, 1964) eller att varje segment är en tolkning av en genre (tex. 

skräckfilm) som i Three Extremes (Saam gaang yi, 2004). 

 

Denna uppsats kommer undersöka antologifilmer med ett speciellt tema: städer. Filmer där en 

specifik stad, alltså spelplatsen/miljön där segmenten och berättelserna utspelar sig, utgör den 

gemensamma nämnaren, den röda tråden, som binder samman delarna till en helhet. Paris, je 

t'aime (2006) och New York, I Love You (2008) är två av de mer välkända antologifilmerna med 

en stad som tema. Dessa är även starten på Cities of Love-serien som fortsatt producera filmer 

efter samma förutsättningar. Temenuga Trifonova har skrivit en artikel (2013) om dessa filmer 

och gett dem benämningen ”The Franchise City Film”. Benämningen kommer vara en viktig 

punkt för den här uppsatsen och förklaras senare i texten.    

 

Ett etablerat uttryck för ”vanliga” filmer där en specifik stad används som en tydlig spelplats är 

”City films” och städer som ofta nämns som dessa är metropoler som Paris, London, New York, 

Los Angels, Berlin, Tokyo etc. (Archer, 2011. Hallam, 2010). En diskussion som ofta 

förekommer i studier om City films är om filmen har ”fångat staden” i sin skildring, alltså om 

skildringen representerar den ”verkliga” staden (Archer 2011, Deleyto & López 2012, 

Trifonova 2013). Den här uppsatsen kommer skilja sig från detta fokus då filmernas 
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porträttering av staden i första hand kommer ställas i jämförelse med varandra, inte med stadens 

verklighet. Filmer skildrar städer ur olika perspektiv, ofta kopplat till intentioner från 

finansiering, produktion, regissörer etc. (Deleyto & López, 2012) och perspektiven är 

intressanta att ställa mot varandra trots att de inte representerar hela stadens ”verklighet”. Det 

som gör denna undersökning och jämförelse intressant är att se hur en grupp av filmer som 

tillhör samma koncept skiljer sig åt, i perspektiv och skildring. Det är framförallt intressant just 

i detta fall då antologifilm är ett koncept som blivit förbisett inom filmvetenskapen (Deshpande, 

2010) och då två av just denna grupps mer välkända filmer är underlag för Trifonovas uttryck 

”the franchise city film”, en benämning för ytliga stadsskildringar.  

 

1.1 Bakgrund 

Antologifilmer är ett fascinerade koncept inom filmkonsten, men ett som enligt Shekhar 

Deshpande (2010) blivit förbisett inom filmvetenskapen. Deshpande menar att en anledning till 

detta kan vara att denna typ av film kallats för flera olika namn och med det fått en otydlig 

definition, vilket gjort termen spretig och ojämn. Det är något jag själv fått befara i sökandet av 

material för denna undersökning. Flera tidningar och filmsidor på internet (tex. IMDB) har i 

”topplistor” (av både journalister och privata användare) listat filmer under kategorin 

antologifilmer som inte kvalar in under den definition av konceptet som den här 

undersökningen följer. Den definition eller kriterie som den här uppsatsen följer hittas i 

Deshpandes artikel (sid. 78–79) och trycker på att filmerna ska vara en sammansättning av 

kortfilmer (segment), alla gjorda av olika regissörer, som svar på ett gemensamt tema och 

producerade för att ingå i samma projekt. Det förekommande problem som jag upptäckt (med 

Deshpandes ord i bakhuvudet), som bidrar till förvirringen kring antologifilmskonceptets 

innebörd, är att filmer som egentligen inte är producerade som antologifilmer rubriceras som 

detta på grund av att innehållet och formen liknar konceptet. Till ytan liknar en del ”multi-plot”-

filmer antologifilmer eftersom de också kan vara uppdelade i olika segment som skildrar 

separata berättelser/karaktärer utan att dessa möts i bild. Skillnaden är dock att samtliga 

segment är regisserade av samma person, vilket naturligtvis diskvalificerar den från den 

definition som denna uppsats följer. Ett annat exempel på hur filmer felaktigt kategoriseras som 

antologifilmer är när det ges ut en kortfilmssamling av verk med liknande tema som dock inte 

gjorts för ändamålet att vara en del av en antologifilm. Detta kan exempelvis förekomma om 

ett produktionsbolag ger ut ett paket av filmer som gjorts av bolaget under åren. Filmerna 

”klumpas” då ihop på grund av liknande tema och säljs av kommersiella skäl (Deshpande, sid. 



3 
 

78). Även om dessa kan liknas vid antologifilmer eftersom de består av kortfilmer med olika 

regissörer, så bryter de mot konceptets ”kärna”. Regissörerna ska medvetet gå in i projektet för 

att ge sin röst/vision till ett tema, som sedan kommer vara i dialog med de andra regissörernas 

segment (Deshpande). 

 

En annan intressant del av antologifilmskonceptet är att det ofta innehåller transnationalitet. 

Produktionerna sträcker sig ofta över landsgränser både av finansiella och konstnärliga 

anledningar (Deshpande, 2010), vilket blir en intressant aspekt i den här uppsatsen på grund av 

att materialet har städer som tema. Transnationalitet kommer därför vara en huvudpunkt i 

undersökningen, bland annat med fokus på hur det transnationella möter det lokala i staden.  

 

Intresset för antologifilm växte för mig personligen när jag skrev den så kallade ”B-uppsatsen” 

tillsammans med en kurskamrat. Uppsatsen var en jämförelse av fyra Netflix-serier som vi 

försökte placera under samma ”subgenre” inom moderna komediserier. En av dessa serier var 

Joe Swanbergs Easy (Netflix, 2016-), som har en antologi-liknande form då varje avsnitt är 

fristående och skildrar nya karaktärer. Serien är ett exempel på ett verk som felaktigt rubricerats 

som en antologi, då det är samma regissör för varje avsnitt. I analysarbetet blev mitt intresse 

för att jämföra Easys olika segment, i försök att hitta seriens tema, större än intresset för att 

jämföra seriens helhet med de andra serierna. Ett av Easys tematiska kännetecken är segmentens 

tydliga Chicago-miljö och på så sätt väcktes nyfikenheten för stadens roll i verk med antologisk 

struktur. Således fastnade jag för att undersöka gruppen antologifilmer med en stad som tema. 

 

1.2 Syfte  

Den här uppsatsen kommer att undersöka antologifilmer med en stad som tema. Den 

kategoriseringen kan möjligtvis uppfattas som tydlig för en films innehåll, men i själva verket 

anges enbart konceptet (antologifilm) och temat (staden). Syftet med den här uppsatsen är att 

genom en granskning av tre filmer med detta koncept och tema, identifiera likheter/skillnader 

och genom dessa visa på en variationsrikedom inom gruppen ”antologifilmer med en stad som 

tema”. Detta delvis för att visa en bredare bild av gruppen än den välkända Cities of Love-serien 

och såldes även the franchise city film-benämningen.  
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Filmerna och segmenten kommer först granskas för sig, där fokus kommer ligga på hur de står 

sig till tre huvudpunkter: konceptet antologifilm, transnationalitet och hur staden porträtteras i 

filmen. Därefter kommer det föras en överskridande diskussion mellan filmerna (och deras 

segment) där innebörden av likheter/skillnader lyfts fram. Variationen på filmerna kan då stå 

som exempel som visar på bredden inom den nämnda gruppen av filmer. 

 

1.3 Avgränsningar 

Den här undersökningen kommer vara textnära. Fokus i läsningen av materialet kommer ligga 

på vad som visas, hur det visas, vad det innebär och hur det står i jämförelse med övrigt material. 

En stor del av den forskning jag tagit del som kretsar kring städer i film, har fokus på frågor om 

representation och autenticitet. Hur städer, dess invånare, områden, kulturer, språk, klasser etc. 

representeras på film och om detta ger en trovärdig bild eller om det handlar om en selektiv 

skildring av en ”förskönad” stad (Archer 2011, Deleyto & López 2012, Trifonova 2013). Den 

här uppsatsen kommer i första hand inte fokusera på dessa frågor, utan målet är att undersöka 

staden som utgångspunkt och röd tråd. Målet är inte att avgöra om staden skildras med 

autenticitet, utan hur den visas rent praktiskt i bild. Däremot kommer det diskuteras vilken bild 

av staden filmerna förmedlar, hur staden är en del av berättandet och vilket perspektiv av staden 

filmerna ger, dock främst för att ställa filmerna i relation till varandra, inte i relation till 

städernas ”verklighet”. 

 

2. Tidigare Forskning 

Eftersom uppsatsens forskningsområde leder in på två filmkoncept, både antologifilm och 

städer i film (city films), har jag sökt efter forskning som innehåller båda koncepten samt 

forskning som bara behandlar det ena eller det andra. Utbudet av forskning som behandlar båda 

koncepten, i samma kontext som jag vill undersöka, har hittills varit smalt (Trifonova 2013). 

Däremot har den separata forskningen för de båda ämnena (tex. Deshpande, 2010, Deleyto & 

López, 2012) gått att ställa i relation till varandra och på så sätt kunnat utvinnas till teoretiska 

utgångspunkter, samt en överblick av den tidigare forskningen.  

 

När det gäller antologifilm är den forskning som denna uppsats främst kommer referera till 

Shekhar Deshpandes artikel ”Anthology films in European cinema: New frontiers of collective 
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identities” (2010). Dels då denna artikel redogör för antologifilm som koncept och dess historia, 

samt att Deshpandes analys av sitt material är ett utmärkt exempel på hur en antologifilm kan 

läsas för att binda samman segment inom filmen och även med andra antologifilmer som har 

samma tema. I sin artikel undersöker Deshapande antologifilmer där Europa, EU och europeisk 

identitet utgör temat/den röda tråden. Artikeln har tre antologifilmer som analysmaterial: 

Visions of Europe: 25 Films, 25 Directors (Europäische Visionen: 25 Filme, 25 Regisseure, 

2004), Across the Border: Five Views from Neighbors (Über die Grenze – Fünf Ansichten von 

Nachbarn, 2004) och Lost and Found: Six Glances at a Generation (2005). Deshpande 

diskuterar filmerna i relation till politiken och förhållanden inom Europa och EU, samt 

europeisk cinema och identitet. 

 

Deshpande redogör för en del kärnpunkter som han anser vara viktiga för det uttalade temat 

och samlar sedan segmenten från filmerna som skildrar dessa kärnpunkter. Exempelvis 

använder Deshpande Michel Foucaults teorier om ”governmentality” för att samla de segment 

i antologifilmerna som skildrar europiska unionen som ”a maze of hurdles, ridden with rules 

and procedures that will deprive them of humane considerations of the existence.” (Deshpande 

sid. 82). Deshpande tar också fram, med hjälp av Julia Kristevas teorier om ”utlänningen i 

Europa”, segment i filmerna som skildrar problem inom EU med att förhålla sig till identitet, 

både sin egen och jämtemot ”the other”. På detta sätt binder Deshpande segmenten till filmernas 

tema och visar hur det blir en helhet. Deshpande diskuterar även gruppen ”antologifilmer med 

Europa, EU och europeisk identitet som tema” när han binder segmenten från de olika filmerna 

till varandra och visar på likheter.  

 

Den forskning som har ”city films” som huvudämne har som tidigare nämnt representation i 

fokus (Beng Huat 2008, Archer 2011, Deleyto & López 2012, Trifonova 2013). Diskussionen 

kretsar kring hur städerna skildras som en ”cinematic city” på film kontra hur staden ser ut i 

”verkligheten”. I artikeln ”The city presented to itself: Perspective, performance and the anxiety 

of authenticity in recent Parisian films” (2011) diskuterar Neil Archer Paris som en ”cinematic 

city” med filmerna Two Days in Paris (Julie Delpy, 2007) och Paris (Cédric Klapisch, 2008) 

som analysmaterial. Även Woody Allens Manhattan (1979) tas upp och författaren menar att 

denna typ av titelval ger en indikation på att filmens innehåll formas av den specifika staden 

som spelplats men menar samtidigt att dessa filmer bör ses som ”representations of the city but 

also representative of the city as a cinematic signifier” (sid. 32). Archer menar att 
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representationen bör ses på det här sättet eftersom han anser att ”the city film” är präglad av en 

selektiv skildring, där den staden som ofta visas upp är en så kallad ”city square” och inte 

stadens mångfald i områden, klasser, etniciteter etc. 

 

Representation och selektiv skildring är även fokus i Celestino Deleyto och Gemma López 

artikel ”Catalan beauty and the transnational beast: Barcelona on the screen” (2012), då 

skildringen av Barcelona diskuteras med Woody Allens Vicky Cristina Barcelona (2008) och 

Alejandro González Iñárritus Biutiful (2010) som underlag. Filmerna visar två mycket olika 

bilder av Barcelona och båda har fått kritik för sin representation av staden. Deleyto och López 

pekar på hur den nationella tillhörigheten på regissör, produktion och finansiering påverkat 

skildringen av staden. Allens film är skapad ur ett amerikanskt, turistiskt, medelklassperspektiv 

med spansk finansiering och porträtterar staden likt den bild politiker och andra representanter 

vill sälja utåt till turister och investerare. Karaktärerna i Allens film är turistande amerikaner 

samt några få lokala personer. Iñárritus film har fokus på invandrare och människor i fattigare 

förorter, där stadens transnationalitet speglas. Deleyto och López menar att ”both films 

construct a city defined by its capacity to create border identities.” (sid. 168) och att turister är 

lika ovanligt att se i Iñárritus film som invandrare är i Allens. Alltså representerar ingen av 

filmerna ”den sanna bilden” av hela Barcelona, men båda viktiga aspekter av staden, något som 

visar på att den moderna, globala storstaden är möjlig att skildra utifrån olika perspektiv. Att 

vilket perspektiv som väljs kan kopplas till nationaliteten hos de ansvarigas och finansiärernas 

målgrupp är något som även Chua Beng Huat (2008) lyfter fram angående representationen av 

”the tropics” (Asien). Författaren pekar på att dessa platser ofta romantiseras som exotiska för 

att tilltala en västerländsk publik, medan ländernas klimatproblem med exempelvis tyfoner ofta 

utelämnas från bioduken.   

 

Både Archers och Deleyto och López artiklar är relevanta för den här undersökningen då 

författarna diskuterar transnationalitet, hur detta har påverkat utseendet av ”city films” och 

skildringen av storstäder. Transnationalitet, och dess väsentlighet för denna uppsats, kommer 

redogöras för under teoriavsnittet. 

  

Slutligen är det en artikel som är speciellt värd att lyfta fram, ”The Production of Space in the 

Franchise City Film” (2013) av Temenuga Trifonova. Den här artikel är relevant då den 

diskuterar två av Cities of Love-filmerna, Paris, je t'aime och New York, I Love You, vilka, som 
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tidigare nämnt, är två av de mer välkända antologifilmerna med staden som tema. Cities of love-

uppföljaren Rio, I Love You (Rio, Eu Te Amo 2014) kommer även vara en av filmerna som utgör 

materialet för denna uppsats, vilket gör Trifonovas benämning ”The Franchise City Film” på 

Cities of Love-serien ytterligare intressant. 

 

Trifonovas artikel utgår och refererar kontinuerligt till Lefebvres The Production of Space 

(1974/1995) och dennes teorier om plats. Trifonova refogör för hur andra teorietiker har tagit 

Lefabvres arbete vidare: 

 

Drawing on Lefebvre’s (1974/1995) critique of the subordination of representational spaces to 

representations of space, theorists such as Saskia Sassen and Manuel Castells have suggested that 

globalization has made the notion of “place” obsolete and reduced the city to a mere sign. (sid. 62) 

 

Trifonova hänvisar sedan till sociologen Alan Blum som i The Imaginative Structure of the City 

(2003) enligt Trifonova ifrågasätter teorierna, från Lefabvre och andra, om stadens ”growing 

obsolescence”. Trifonova väljer att kalla Blums arbete för ett ”project of redemption” i stadens 

vägnar, och menar att Blums motsvarighet i filmen är den grupp som Trifonova kallar ”The 

franchise city film”, där Cities of Love-filmerna ingår. Trifonova menar att ”the franchise city 

film saknar kritiken, komplexiteten och anspänningen som tidigare ”city films” skildrat och lyft 

fram:  

 

The early city film not only revealed the surface aspects of modernity but pointed to its hidden aspects, its 

ugly underbelly, for example, social stratification and alienation. In contrast to early city films, film noir, 

and science fiction films, all of which reflect the city’s cultural and social topography, the franchise city 

film does not explore the social reality of the city in which it is filmed but merely exploits it as a convenient 

backdrop, a kind of shorthand for “globalization.” (sid. 69) 

 

Även denna artikel handlar om representation av en slags verklighet, vilket denna uppsats inte 

kommer ha som huvudfokus. Det som gör Trifonovas arbete relevant för denna uppsats är 

självklart att Cities of Love-serien diskuteras men också att Trifonova menar att staden är en 

bakgrund eller ett ”sign” som används i film, att staden är reducerad till en kuliss och att filmen 

”gömmer” den verkliga bilden. Trifonovas argument kommer återkopplas till genomgående då 

det (i och med Cities of Love-underlaget) målar upp en viss bild av antologifilmer med staden 

som tema, vilken är intressant att ställa mot den här uppsatsens utvalda filmer. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats kommer delas upp i tre avsnitt. Det första 

kommer förklara konceptet antologifilm och dess förutsättningar. Det andra kommer redogöra 

för transnationalitet, hur det påverkar storstadsfilmen och ofta förekommer i 

antologifilmskapande. Det tredje kommer redogöra för hur ”the cinematic citys” miljö tar plats 

i bild. 

 

3.1 Konceptet antologifilm 

Som förklarat i bakgrunden är det Deshpandes (2010) definition av antologifilm som kommer 

användas i denna uppsats. En mening som sammanfattar kriteriet för filmer som ingår i denna 

definition är att filmerna består av ”[…] collections of short films, each produced by a different 

director in response to a call for a common project or theme” (sid. 78-79). Deshpande förklarar 

antologifilmens viktiga relation till kortfilm: 

 

Anthology film is essentially a tribute to the potential and abilities of short film. Works that are shorter in 

length allow film directors to make the most of the brevity offered by the form to represent their vision. In 

this practice, a short film does not become a prelude to some other broader or more extensive treatment into 

a feature film. It is a statement in itself, an enunciating gesture in a collective conversation that takes place 

as a result of its inclusion in an anthology. (sid. 79) 

 

Deshpande framhäver att antologifilmen är ett samarbete, att alla inblandade regissörer är 

medvetna och skapar efter förutsättningen att deras film är ett bidrag till antologifilmens 

huvudsakliga tema: 

 

While in most cases individual productions take place in isolation from others, they are mindful of the 

presence of their counterparts. Each director, in effect, enters into a conversation with others. The realm of 

this conversation occurs somewhere between the conception of the common theme and the reception by an 

audience. The task for each director is to respond to the theme on the one hand and anticipate how that 

statement will merge with the others. While it is rare that an explicit exchange takes place between directors 

of a given film, an anthology film is always a collective statement, a diverse if uneven collection of positions 

that the audience confronts together. (sid. 80). 

 

Deshpandes teorier ger en förklaring av konceptet antologifilm, dess ursprung och 
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förutsättningar. Det visar tydligt på vikten det gemensamma temat för filmen men också att det 

finns utrymme för regissörerna att tolka temat och visa upp olika perspektiv på det. Därav kan 

det finnas en ”spretighet” som gör att temat inte alltid är direkt uppenbart, vilket gör det 

intressant att undersöka genom att titta närmare på både enskilda segment och filmen i helhet. 

 

3.2 Transnationalitet 

Ordet transnationallitet används för att beskriva att något ”sträcker sig över nationella gränser” 

(Svenska Akademiens ordbok, 2007) och inom filmkulturen diskuteras filmers 

nationalitet/transnationallitet ofta att genom att titta på vilka länder som är inblandade i 

produktion, finansiering, distribution samt vilka nationer filmens innehåll skildrar genom 

karaktärer, spelplatser, kulturer etc. (Napper, 2012). I Introduction to Film Studies (Jill Nelmes, 

2012) diskuterar Lawrence Napper de transnationella inslagen inom den brittiska filmkulturen 

och pekar på att filmer som exempelvis Notting Hill (Roger Michell, 1999) kan anses vara en 

Hollywood-produktion på grund av finansieringen, trots en majoritet av brittiska skådespelare 

och spelplatser. 

 

Även Deshpande (2010) menar att trots att det fortfarande finns en del starka national cinemas 

inom Europa så leder utvecklingen, både i filmen och i samhället, åt ett mer transnationellt och 

kollektivt håll. Detta ses i finansieringen och distribuering av europeisk film då Deshpande 

hänvisar till Rivis European Cinema After 1989: Cultural Identity and Transnational 

Production (2007) som redogör att det nationella tillvägagångsättet mer och mer övertas av ett 

europeiskt för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Transnationell finansiering återfinns 

ofta inom antologifilmen vilket kan anses rimligt då den, som tidigare nämnt, bygger på 

samarbete. Filmerna som Deshpande valt ut för analys är exempel på detta, då det finansiella 

stödet kommer från organisationer med transnationella ändamål. Även filmerna utvalda för den 

här uppsatsen är transnationellt producerade och finansierade.  

 

Deleyto och López (2012) påpekar att ”As with other global cities, there are many Barcelonas” 

(sid. 165) och att vilken stad som visas till stor del handlar om vilken bild av staden filmens 

ansvariga (regissör, producent, finansiering) vill förmedla. Deleyto och López menar fortsatt 

att regissörens egen nationalitet kan ha stor inverkan på staden som skildras. Antologifilmer har 

flera regissörer och i det utvalda materialet för denna uppsats har regissörerna även olika 
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nationaliteter, vilket gör det intressant att applicera Deleyto och López argument om att 

regissörens egen nationalitet påverkar, för att visa på att filmerna har en transnationell spridning 

och vision i segmenten.  

 

Neil Archer (2010) lägger fram en teori om varför en del city films har en selektiv skildring och 

”undviker” transnationallitet, med argumentet att den moderna storstaden i sig är ett hot mot 

national cinema: 

 

In fact, the status of the modern metropolis as a space dominated less by the national than by transnational 

flows of money and people means that the city itself, in its coherence rather than its fragmentary dissolution, 

threatens the imaginary coalescence inscribed within ‘the now almost quaint notion of “national cinema” ’ 

(Shiel 2001: 7) (sid. 33) 

 

Archer hävdar vidare att den selektiva skildringen i ”city films” kan tolkas som ett försök att 

”bevara” den klassiska bilden av national cinema. Archers teorier går att vända på för att få ett 

perspektiv på vad en antologifilm med en specifik (modern) storstad som tema ”bör” innehålla. 

Transnationalitet kan då anses vara en nödvändighet med tanke på hur Archer beskriver att den 

moderna storstaden ser ut. Här är det lätt att diskussionen glider över till autenticitet i 

representation, men anledningen till att detta tas upp är inte för att diskutera att transnationalitet 

bör finnas med för att skildringen ska bli verklighetstrogen, utan för att transnationalitet är en 

intressant aspekt att diskutera både i relation till antologifilmer och till temat städer. 

Transnationalitet är ett kriterium för materialet och en analyspunkt eftersom det är intressant att 

undersöka hur de olika filmerna tar upp det, hur den påverkar filmens innehåll och om den är 

kommenterad eller inte. 

 

Dessa teorier är relevanta för den här uppsatsen av främst tre anledningar, dels för att de visar 

att en antologifilm med (stor)staden som tema bör innehålla någon form av transnationalitet i 

bild, dels för att filmerna som ingår i materialet är samproduktioner mellan olika länder med 

regissörer/skådespelare av olika nationaliteter och slutligen för att transnationalitet kan 

framställas på många olika sätt, vilket gör det till en intressant diskussionspunkt i en jämförelse 

mellan filmer. Transnationalitet kan även möjligtvis användas för att utesluta nationalitet som 

filmens tema/röda tråd (om det skulle uppstå en tveksamhet kring det). Om 

karaktärerna/berättelserna i segmenten är transnationella kan det argumenteras för att filmens 
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tema/röda tråd inte är att visa exempelvis ”kubansk nationalitet”, utan kan skalas ner till 

”Karaktärer som befinner sig/berättelser som utspelar sig i Havana”. 

  

3.3 The Cinematic City: Miljö och Landmärken 

När det kommer till att skildra en stad på film är dialogen ofta driven av vad som är 

representativt eller inte. Trifonova (2013) menar att städerna i ”The franchise city film” skildras 

som ett ”simplistic, vague social space we recognize as “Paris” because we have at our disposal, 

before watching the film, the symbolic map of this ’place.’” (sid 65). Neil Archer (2010) 

diskuterar att stadsskildringar ofta resulterar i en selektivt utvald ”city square”. Julia Hallam 

refererar i sin artikel ”Film, space and place: researching a city in film” (2010) till Charlott 

Brunsdon: 

 

When a film shows Big Ben and the Houses of Parliament, Tower Bridge, Trafalgar Square, St Paul’s 

Cathedral, Piccadilly Circus, red buses and black taxis, you know you are in London. This is the shorthand 

iconography of location, ‘landmark London’. (Brunsdon 2007, 21) (sid. 286) 

 

Dessa teorier påpekar hur representationen av städer ser ut i film, och kan tolkas som kritiska 

mot det. Kända platser och sevärdheter används som ikoner och tecken för att visa åskådaren 

vilken stad berättelserna utspelas i. Staden blir en kuliss, komplexiteten bakom gatorna visas 

inte. Titelval och övergångar påminner den som inte känner igen staden i de enskilda scenerna 

vart det utspelar sig. Den här uppsatsen kommer att delvis acceptera detta och undersöka just 

hur staden används som en kuliss och redskap, eller åtminstone som inte helt representativ för 

”verkligheten”. Deleyto och López (2012) synsätt kan till viss del appliceras:  

 

As a whole, Allen’s Barcelona is a clean combination of architectural landmarks, sunny  street  markets,  

designer shops and restaurants and trendy contemporary art  forms, a Barcelona which comes close to the 

trademark imagined and promoted by local and regional authorities and built by global capital. Spanish 

critics fell down heavily on the film, attacking its manipulative, picture-postcard version of the city and the 

warped perspective of unimaginative tourists (see Casas 2011; Sánchez 2011). However, Allen’s Barcelona 

is as familiar to us from tourist guides, advertisements and promotional campaigns as the Barcelona 

experienced by locals. (sid. 160) 

 

Barcelona ur ett turistperspektiv är fortfarande Barcelona, fast ur ett turistperspektiv. 
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Diskussionen i den här uppsatsen handlar inte om huruvida det representerar hela staden, utan 

hur miljön används för att indikera på att de olika segmenten utspelar sig i samma stad. 

Dessutom kan det, precis som i Deleyto och López fall, vara intressant att diskutera filmers 

perspektiv och bild av städer även om de inte är fullständigt representativa av verkligheten, utan 

skildrar en viss aspekt. Det går även att problematisera Trifonovas argument att städer skildras 

”simplistic” utan större mening, genom att argumentera för att åtminstone filmerna utanför 

Cities of Love-serien inte tillhör benämningen ”The Franchise City Film” och dess oförmåga 

att spegla filmens budskap i porträtteringen av staden. 

 

En intressant ingång till att analysera hur stadens miljö påverkar filmens berättande är att titta 

på var scenerna utspelar sig. Trifonova ger två exempel på att berättelserna tas ut i det offentliga 

i city films. Det första refererar till Barbara Mennel (2008) som menar att filmerna i den franska 

nya vågen ofta lät scener som tidigare varit ”kopplade” till hemmet utspela sig på platser som 

barer, caféer och gator etc. Det andra är från Trifonova själv om New York, I love You: 

 

[…] personal relationships are taken out of their enclosed/private space and projected onto public spaces, 

with the result that business relationships as well as interactions between perfect strangers are presented as 

authentic and personal. (sid. 68) 

 

Ett grepp inom city films är alltså att ta ut berättelserna och det ”privata” till offentliga platser, 

stadens gator. Detta kan vara en intressant aspekt att undersöka då det bör vara ett naturligt 

grepp för regissörer i antologifilmer som arbetar med förutsättningen att staden ”måste” vara 

närvarande.  

 

4. Material och Metod 

4.1 Material och urval 

Det material som kommer undersökas är tre antologifilmer med tydlig koppling till en specifik 

stad. Som tidigare nämnt är det vanligt för city films att ge en titel som innehåller staden, då 

det ger en tydlig indikation för åskådaren var någonstans filmen utspelar sig (Archer 2010) och 

därför har detta varit prioriterat i urvalet. Eftersom den tidigare forskningen/teorierna till stor 

del behandlar ”den moderna storstaden” kommer filmerna vara gjorda tidigast år 2000. 

Filmerna är dessutom inspelade på plats i den stad det utspelar sig i. Nedan följer en kort 
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presentation av materialet. Filmernas struktur och innehåll kommer redogöras mer utförligt i 

den första resultatdelen och sedan fortsatt i analysen. 

 

Rio, I Love You (Rio, Eu Te Amo 2014) 

Antologifilm som är den fjärde i följden av den tidigare nämnda Cities of Love-

serien/franchisen. Emmanuel Benbihy är skaparen av serien och har i den här filmen rollen som 

exekutiv producent. Filmen är en samproduktion mellan brasilianska och amerikanska (bl.a. 

Warner Bros.) bolag och består av tio segment.  

 

7 días en La Habana (2012) 

Antologifilm som utspelar sig i Kubas huvudstad. Uppdelad i sju segment som alla tillhör varsin 

av veckans dagar. En fransk-spansk produktion i samarbete med kubanska bolag. Filmen blev 

nominerad i Cannes filmfestivals sektion Un Certain Regard Award, vars ambition är att 

fokusera på nytänkande och/eller otraditionella verk. 

 

Tokyo! (2008) 

Antologifilm i tre segment med Tokyo som spelplats. Ett samarbete mellan franska, japanska, 

sydkoreanska och tyska bolag ligger bakom den här filmen. Även denna blev nominerad till 

Cannes Un Certain Regard Award. 

 

Materialet är valt för att få en viss spridning eftersom syftet med uppsatsen är att visa på en 

bredd inom gruppen. Prioriteringen har därför varit att filmernas samhörighet är just att de faller 

in i gruppen antologifilmer med en specifik stad som tema, vilket även kan förmodas ge den 

mest intressanta jämförelsen och diskussionen. Materialet har därför dessutom valts efter 

skillnader på kontinenter, språk, kulturer, struktur, antal segment etc. Filmer som Paris, je 

t'aime och New York, I Love You har valts bort, då de som tidigare nämnt ingår i samma serie 

som Rio, I Love You (den sistnämnda valdes på grund av att den är seriens, i skrivande stund, 

senaste). Även Toronto Stories (2008) uppfyllde kriterierna för urvalet, men valdes bort då den 

inte hade lika stor transnationalitet som de utvalda filmerna. 
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4.2 Metod 

Metoden kommer som tidigare nämnt vara textnära och materialet kommer granskas utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. Resultatet av analysen kommer redovisas efter tre huvudpunkter 

som hör ihop med rubrikerna från teoridelen: 

 

1. Filmerna som antologifilmer 

Här kommer fokus vara på filmernas struktur och form. Det kommer undersökas hur filmerna 

”praktiserar” antologifilmskonceptet. Skillnader mellan filmerna kommer presenteras och 

ställas i relation till antologifilmkonceptets konventioner. 

 

2. Transnationalitet 

Filmernas transnationalitet kommer redovisas här. Det kommer i resultatdelen ske på ett 

”sakligt” sätt, där transnationella samarbeten och inslag i innehållet kommer presenteras. Det 

innefattar alltså allt ifrån produktion, regissörer, skådespelare till berättande och karaktärer. 

Skildringen av transnationaliteten och dess innebörd sparas till diskussionen, där det bland 

annat kommer handla om huruvida transnationaliteten är kommenterad/okommenterad. 

 

3. Staden i bild 

Här kommer det redovisas för hur staden visas i bild. Det innefattar foto och stilgrepp samt 

vilka miljöer, områden och till viss del även samhällsklasser som får utrymme i bild. Det som 

kommer tittas på är hur staden visas upp, om det är samma bild av staden genom alla segment 

eller om olika sidor skildras. Dessutom om det finns specifika platser/”stadsmarkörer” som 

återkommer i flera segment samt vilken helhetsbild som ges av staden och hur dessa bilder (och 

perspektiv) skiljer sig mellan filmerna.  

 

Eftersom redovisningen går till på det här sättet kommer fokus i resultatdelen ligga på att visa 

tydliga skillnader mellan filmerna och att granska innehållet i segmenten under de olika 

rubrikerna. Därefter kommer diskussionsdelen vara mer filmöverskridande. Där kommer 

likheter/skillnader som lyfts fram i resultatredovisningen och deras innebörd på filmernas 

helhet diskuteras. På så sätt kommer det gå att argumentera för variationen på filmerna (och 
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således gruppen ”antologifilmer med staden som tema”), dess olika perspektiv och till viss del 

varför de ser ut som de gör. 

 

4.3 Metodproblem 

Då granskningen kommer vara textnära och utgå från innehållet, för att sedan jämföra 

innehållen med varandra, riskerar undersökningen möjligtvis att bli ytlig då den inte bottnar i 

en ”verklighetskontext”. Om resultaten pekar på att den ena filmen använder staden som en 

berättarkomponent i budskapet mer än en annan film, kan det möjligtvis finnas en risk att det 

exempelvis funnits någonting i den andra filmen som jag inte upptäckt. Detta då jag till störst 

del jämför filmerna med varandra, utan att göra en djupdykning i städernas historiska 

samhällskontext. 

 

5. Resultat 

Resultatredovisningen är uppdelad i de tre underrubriker som presenterades i metodavsnittet. 

Filmerna kommer för enkelhetens skull förkortas till staden de utspelar sig i, alltså Rio, Habana 

och Tokyo. Under ett separat diskussionsavsnitt kommer sedan filmerna ställas i relation till 

varandra. 

  

5.1 Filmerna som antologifilmer 

Under teoriavsnittet redogjordes det för att kärnan i konceptet antologifilm är just att det är ett 

samarbete mellan flera individer för något gemensamt och att det är flera delar som tillsammans 

bildar en helhet. Detta kan dock se ut på flera olika sätt rent strukturellt och som tidigare nämnt 

är materialet delvis valt på grund av att filmerna har uppenbara skillnader. Eftersom delar som 

bildar en helhet är huvudsaken med antologifilm börjar resultatredovisningen just där, med 

delarna. Filmerna består nämligen av olika antal segment: Rio består av tio, Habana av sju och 

Tokyo av tre. Detta påverkar således antalet regissörer och självklart även längden på varje 

segment, där Rios segment har en snittlängd på runt tio minuter medan Tokyos är runt 

halvtimmen. Omfånget på segmenten påverkar såklart möjligheterna i berättandet, exempelvis 

i uppbyggnad och etableringen av karaktärer/konflikter. 
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Något som möjligtvis är ännu mer relevant för konceptet antologifilm än längden på segmenten, 

är hur de sitter ihop med varandra. Enligt Deshpande (2010) är det konventionella upplägget 

att varje segment visas var och en för sig, i sin helhet och med ett titelblad/svart ruta mellan 

varandra. Tokyo är utformad på det sättet och har även en kortare eftertext som avslutar 

segmentet innan nästa titel visas. Habana har en likande struktur med titelblad mellan 

segmenten, dock förekommer det ett visst ”konstnärligt spelrum” då filmen, som den 

fullständiga titeln indikerar, även har strukturen att varje segment utspelar sig på en av veckas 

dagar. Därför presenteras varje segment även med en veckodag och i den följden som veckans 

dagar har. Alltså presenteras det första segmentet med titelbladet Lunes: El Yuma, då lunes är 

måndag på spanska och El Yuma segmentets titel. Detta är genomgående förutom vid ett tillfälle 

då titelbladet Martes (Tisdag) visas för sig själv varpå segmentet om den alkoholiserade 

regissören Emir börjar. Efter några minuter visas titelbladet Jam Session och segmentet om 

Emir försätter. Det här tillvägagångssättet kan ses som ett sätt att hoppa i tiden då segment 

börjar på morgonen men ”huvuddelen” utspelar sig på eftermiddag/kväll. Det som hände innan 

titelbladet Jam Session kan alltså tolkas som ett ”intro” till själva segmentet. 

 

Filmen har ett till titelblad som bryter mot resten, vilket är mellan torsdagens Diary of a 

Beginner och fredagens Ritual. Även här handlar det om ett tidshopp och denna gång för att 

kunna behålla strukturen att varje segment utspelar sig under en viss veckodag, trots att 

berättandet kräver något annat. Ritual börjar egentligen redan på torsdagen då några ungdomar 

dansar på stranden och två tjejer kysser varandra, men segmentets huvuddel utspelar sig på 

fredagen då den ena tjejens föräldrar först hittar dem halvnakna i sängen på morgonen och 

därefter genomför en slags spirituell ritual på sin dotter. Diary of a Beginner avslutas delvis 

med att på håll visa ett gäng ungdomar som dansar vid stranden, innan det klipper till kväll och 

festen är i full gång. Titelbladet visas först efter dansscenen på stranden men det finns en tydlig 

stil i kameraarbetet och klippningen av dansscenen som visar att det som händer efter klippet 

till kväll hör till Ritual, även om titelbladet inte visats ännu. Att Diary of a Beginner har med 

ungdomarna som dansar på stranden kan dock tolkas som en slags övergång till Ritual vilket 

visar att segmenten inte är helt avskilda från varandra trots användningen av titelblad för varje 

enskilt segment. 

 

Rio skiljer sig från de andra filmerna då det inte finns några titelblad eller avskiljare segmenten 

emellan, utan att det tvärtom finns övergångar för att få dem att flyta ihop. Inte förrän i filmens 
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eftertexter avslöjas det vilka de separata segmenten är. Det går att hävda att Rio i själva verket 

består av elva segment, då Vicente Amorim har regisserat ”transitions” som både används som 

bryggor mellan ett segment till ett annat, men också innehåller karaktärer från filmens olika 

segmenten. Till viss del utvecklar och/eller tillför övergångarna något till berättelserna och 

karaktärerna från de ”riktiga” segmenten. Det finns även en egen liten kärlekshistoria som bara 

förekommer i övergångarna, om en taxichaufför som skjutsar runt på karaktärer från segmenten 

och berättar om sin ex-fru Felícia. Även Felícia visas i vissa övergångar och i avslutningsscenen 

för hela filmen möter chauffören och Felícia varandra på en gatufest.   

 

Övergångarna i Rio gör det svårt att skilja på segmenten och avgöra vilket som är vilket 

eftersom filmens karaktärer blandas med varandra i dessa. På ett sätt tänjer det på 

antologifilmens koncept och reducerar upplevelsen av att individuella verk visas separat men 

tillsammans bildar en helhet, eftersom verken träs in i varandra av en ”utomstående” regissör. 

Trifonova (2013) menar i sin analys av de tidigare Cities of Love-filmerna, som också har 

liknande övergångar, att övergångarna är till för att åskådaren ska uppleva att dessa städer inte 

är så globala som vi intalar oss, utan att alla egentligen kan stöta på varandra och att ”everything 

and everyone in the city is interconnected” (sid. 67). 

 

Även i Habana återkommer karaktärer, dock inte lika systematiskt och ihopkopplande som i 

Rio. Här är de återkommande karaktärerna en taxichaufför som återkommer i tre segment, en 

militär som har en replik i två segment samt en ung kvinna som är huvudkaraktär i ett segment 

och sedan återkommer i en biroll som dotter till ett par i ett senare segment. Dock finns det även 

vissa detaljer som återkommer, exempelvis i dialoger där någon nämner en person eller sak som 

varit med i ett tidigare segment, eller ett mer direkt exempel som att tårtan som bakas i ett 

segment levereras till festen i ett annat. Även musik återkommer, i en scen diegetiskt i en annan 

icke-diegetiskt. I Tokyo återkommer inga karaktärer utan segmenten är helt skilda från varandra. 

 

5.2 Transnationalitet 

Transnationalitet i finansiering, produktion, regi och innehåll var något som teoridelen 

redogjorde för. Både att den existerar samt att den kan påverka filmen, i både ”vanliga” city 

films (Napper, 2012, Deleyto & López, 2012) och antologifilmer (Deshpande, 2010). 

Transnationalitet återfinns som sagt i materialet för den här uppsatsen också, i alla nyss nämnda 
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aspekter. För att börja med finansiering och produktion så är det en brasiliansk-amerikansk 

bakom Rio, fransk-spansk med stöd av kubanska bolag bakom Habana och slutligen ett 

samarbete mellan franska, japanska, sydkoreanska och tyska bolag för Tokyo. Alla filmernas 

finansiering och produktion har alltså förankring i landet filmen utspelar sig i och alla filmerna 

är inspelade på plats i staden som bär titeln och rollen som filmens tema. 

 

På regisidan är det stor spridning av nationaliteter i både Rio och Habana, men i alla tre filmerna 

går det ändå att se ett samband mellan regissörer och vilka länder som är inblandade i 

finansiering/produktion. Av Rios elva regissörer (då Vicente Amorims övergångar inte ska 

glömmas bort) kommer fem från Brasilien medan de andra sex är spridda till Italien, Australien, 

USA, México, Sydkorea och Libanon. Habana har av sina sju regissörer endast en från varje 

produktionsinblandade land, alltså Frankrike, Spanien och Kuba. Av de övriga är två från 

Argentina, en från Puerto Rico/USA och en från Palestina. Tokyo har ingen regissör av japansk 

nationalitet utan två från Frankrike och en från Sydkorea.   

 

Rent innehållsmässigt, alltså i filmernas bild och berättande, skildras transnationalitet 

varierande utbrett och på olika sätt. Innebörden av detta kommer diskuteras mer utförligt i 

diskussionsavsnittet medan transnationalitet i segmenten kommer redovisas kort och 

”objektivt” här under. Segmentetens regissör och dennes nationalitet skrivs i parantes, vilket 

även görs med internationella skådespelare i samband med karaktärerna. 

 

Rio består som sagt av tio ”riktiga” segment samt övergångar som kan räknas som ett eget. Av 

de tio ”riktiga” segmenten innehåller sju av dem transnationalitet och fyra av dem har uppenbart 

icke-brasilianska karaktärer som huvudkaraktärer. Segmentet La Fortuna (Paolo Sorrentino, 

Italien) kretsar kring ett amerikanskt, gift par (Emily Mortimer, Basil Hoffman) där mannen är 

äldre och rullstolsbunden medan kvinnan är yngre, snobbig och främst värdesätter sin 

solsemester. Acho que Estou Apaixonado (Stephan Elliott, Australien) skildrar mötet mellan en 

brasiliansk man som arbetar för Rios filmfestival och en australiensk filmstjärna (Ryan 

Kwanten). Männen får känslor för varandra efter att ha klättrat upp för det mytomspunna berget 

Sugarloaf Mountain. I Quando não há Mais Amor (John Turturro, USA) diskuterar/bråkar en 

amerikansk man (John Turturro) och en fransk kvinna (Vanessa Paradis) om deras relation och 

förhållande, i ett idylliskt strandhus. I O Milagre (Nadine Labaki, Libanon) spelar regissören 

och skådepelaren Nadine Labaki sig själv och amerikanske skådepelaren Harvey Keitel i 
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princip sig själv (han står som ”O Ator”, ”skådespelaren” i eftertexterna). Båda medverkar i en 

film som spelas in i Rio och i segmentet befinner de sig i en stationsliknande lokal där de träffar 

på en fattig, brasiliansk pojke.  

 

Vidare till segmenten som innehåller transnationalitet men inte har en (uppenbart) 

transnationell huvudkaraktär: A Musa (Fernando Meirelles, Brasilien) där huvudkaraktärerna 

spelas av den internationellt aktiva, franska skådepelaren Vincent Cassel. Hans nationalitet 

framkommer dock inte (för den som inte känner till skådespelaren sen innan) då han inte för 

någon dialog i segmentet. Texas (Guillermo Arriaga, México) handlar om en före detta 

proffsboxare som skadat sig själv och sin fru i en bilolycka. En amerikansk man (Jason Isaacs) 

erbjuder att betala fruns operation om boxaren går med på att slåss mot honom, med villkoret 

att frun ska föda den amerikanska mannens barn om denne vinner. I O Vampiro do Rio (Sang-

soo Im, Sydkorea) är det enbart en kort transnationell situation där ett sällskap av brasilianska 

kvinnor och utländska män äter middag och avslappnat pratar om variationen på hudfärg hos 

det brasilianska folket. Övergångarna mellan segmenten innehåller också transnationalitet 

eftersom karaktärer från de olika segmenten träffar den tidigare nämnda taxichauffören och 

varandra. Det finns även en övergång där brasilianska människor får lära sig engelska. 

 

Habana har också flera segment som innehåller transnationalitet, tre stycken där 

huvudkaraktären inte är kuban och ytterligare ett där en spansk karaktär har stor betydelse. 

Filmens två första segment är två av dem med en utländsk huvudkaraktär och i båda har 

karaktärerna nyligen anlänt för att besöka Havanna. El Yuma (Benicio Del Toro, Puerto 

Rico/USA) visar den unga amerikanen Teddy (Josh Hutcherson) som är i början av sin 

skådespelarkarriär och befinner sig i Havanna för att besöka filmskolan. Segmentet utspelar sig 

dagen innan han ska besöka skolan, när hans privata taxichaufför tar med honom hem till en 

släkting på middag och sedan ut på klubb. Jam Session (Pablo Trapero, Argentina) handlar, 

som tidigare nämnt, om den alkoholiserade filmregissören Emir (Emir Kusturica, ”spelar sig 

själv”) som är i Havanna för att bli hyllad på stadens internationella filmfestival. Emir 

argumenterar genomgående med sin fru på serbiska över telefon och övertalar sin taxichaufför 

att de ska hitta på något annat än festivalens officiella middag, vilket leder till att de går på en 

bakgårdsfest med improviserad musik, en ”Jam Session”. La tentación de Cecilia (Julio 

Medem, Spanien) skildrar Cecilia, en ung, kubansk sångerska som kämpar med ett stort beslut. 

Hon har fått ett jobberbjudande som sångerska av en spansk man (Daniel Brühl), vilket innebär 
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att hon i så fall måste lämna landet för Spanien och då även sin pojkvän sen många år tillbaka. 

I Diary of a Beginner (Elia Suleiman, Palestina) spelar regissören Elia Suleiman sig själv på 

besök i Havanna. Varför han är där framkommer aldrig. Segmentet visar hur han ensam 

spenderar sin tid på att antingen besöka olika platser som Palestinas ambassad och stranden 

eller genom att sitta på sitt hotellrum och titta på Fidel Castros tal om imperialismen. 

 

Tokyo har endast ett segment som innehåller transnationalitet, trots att alla regissörer (Michel 

Gondry, Leos Carax och Joon-ho Bong) är utländska. Det segmentet heter Merde, är regisserat 

av Leos Carax (Frankrike) och är det andra av filmens tre segment. På grund av segmentets 

längd och speciella innehåll krävs en något längre förklaring än vad tidigare segment fått. 

Merde inleds med att en grönklädd människa med rött hår (Denis Lavant) kommer upp ur en 

gatubrun i centrala Tokyo. Människan, som i segmentet kallas ”varelsen från kloakerna” innan 

han får namnet ”Merde” (vilket kan översättas till ”skit” på franska), har ett speciellt utseende. 

Han har ett vitt öga, långt rött skägg och är barfota. Under detta syns det dock att han inte är av 

asiatiskt ursprung utan västerländskt. Merde löper amok på en shoppinggata och skrämmer slag 

på Tokyos invånare, innan han återvänder ner i kloakerna där han hittar kvarglömda granater 

från andra världskriget. Senare på kvällen återvänder Merde, med dessa granater, till stadens 

gator och utför en attack där han slänger garanter på måfå och orsakar ett blodbad. Merde 

fängslas sedan av polisen och genom ett flertal nyhetssändningarna får en fransk advokat (Jean-

François Balmer) kännedom om Merde och säger sig vara en av få som kan kommunicera med 

honom. Advokaten och Merde talar ett speciellt språk med varandra och under rättegången 

översätter advokaten det till att Merde utfört detta dåd för att han avskyr japaner. Merde-fallet 

orsakar stor konflikt i Tokyo och Japan då det spär på nationalism och delar folket i olika läger. 

Segmentet avslutas med att Merde på ett övernaturligt sätt kommer undan sin död trots att han 

blir hängd, varpå texten ”kommer snart: Merde i new york” visas innan segmentets eftertexter.   

 

5.3 Staden i bild 

Som tidigare nämnt är valet att ha stadens namn i titeln en tydlig indikation på var filmen 

kommer utspela sig (Archer, 2010), alltså en slags yttre faktor som hjälper åskådaren att gå in 

med vetskapen om spelplatsen och direkt kunna sätta sig in i den. En ”inre faktor” som kan ha 

samma effekt är filmens vinjett. Detta kan spela en stor roll speciellt för antologifilmer då 

vinjetten kan visas som en samling för hela filmen, innan de separata segmenten börjar. Denna 
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uppsats tre filmer har alla en vinjett som (tillsammans med titeln) tydligt visar spelplatsen och 

sätter åskådaren in i den. Rio skiljer sig från de andra då den inte bara har en vinjett innan första 

segmentet utan också en så kallad öppningsscen (som hör ihop med övergångarna och också är 

regisserad av Vicente Amorim). Själva vinjetten till Rio består av ett långsamt flygfoto i 

rosaskimrande solnedgång som visar hur staden breder ut sig vid vattnet, med sina höga kullar 

mitt bland byggnaderna. Öppningsscenen inleds därefter med att visa det amerikanska paret 

från segmentet La Fortuna på ett flygplan samtidigt som kaptenen hälsar alla välkomna till Rio 

de Janeiro. Vinjetten till Habana inleds också med ett flygfoto men till skillnad från Rios är 

detta skakigt och blekare i färgen, samt att staden visas mer från sidan än rakt ovanifrån. Bilden 

delas sedan i flera rutor som växlar mellan att visa olika byggnader, gator, människor och den 

kubanska flaggan. Både Rios och Habanas vinjetter är ackompanjerande av musik från landet, 

och i låten från Habana förekommer dessutom stadens namn i texten flertalet gånger.  

 

Tokyos vinjett både liknar och skiljer sig från de andra. Den inleds med rösten av en 

flygplanskapten som på engelska hälsar passagerarna välkomna till ett flyg mot Tokyo, 

samtidigt som en svartvit illustration visar konturen av Japan och ringar in Tokyos placering. 

Därefter visas ett animerat ”flygfoto” av Tokyo, fullt av blinkande lampor, människor som 

pratar och ljus som svischar förbi längs gatorna för att illustrera trafiken. Filmernas vinjett ger 

i alla tre fallen en god indikation både på spelplatsen men också till vis del på bildspråket och 

filmens ”stämning”.  

 

Det långsamma flygfotot i Rios vinjett är det mest talande för filmens fortsatta bildspråk. Det 

och andra miljöbilder på exempelvis stränder förekommer i majoriteten av övergångarna mellan 

segmenten och visar upp staden i ett vackert ljus. Flygfotot återfinns även i segmentet Inútil 

Paisagem (José Padilha, Brasilien) i vilket en man flyger hängglidare över staden. Rimligtvis 

består en stor del av segmentet av bilder på staden från mannens perspektiv när han flyger över 

den. Segmentets ”konflikt” utgörs av att mannen flyger nära den internationellt välkända 

kristusstatyn Cristo Redentor som blickar ut över staden från toppen av berget Corcovado. 

Mannen förbannar statyn (och i och med det Kristus) för hans egna och stadens problem.  

 

Överlag innehåller Rios segment (och övergångar) lyxiga hotell, sandstränder, 

strandpromenader, solnedgångar, höga berg och fina gator. Det finns dock vissa segment som 

tar upp en annan sida, men utan att helt lämna det ”fina”. Filmens första segment Dona Fulana 
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(Andrucha Waddington, Brasilien) skildrar en äldre hemlös dam. Segmentet inleds med att hon 

väcks från sin sömn ute på gatan av en man som skämtsamt sprutar vatten på henne med en 

slang. Hon ger sig ut på stadens gator och träffar folk som känner henne, till exempel en man 

som ger henne något att dricka och säger att hon ska komma tillbaka senare för en macka, på 

ett sätt som avslöjar att detta är en återkommande händelse. Damen rör sig inte i slummen utan 

på ”innerstans” gator, torg och i en fin park. På sin färd blir hon dock avvisad av en 

tidningsförsäljare när hon vill läsa tidningen gratis och av en polis när hon dricker vatten från 

en damm mitt i parken. Detta besvärar henne inte speciellt mycket utan hon visar upp en stolt 

karaktär, som endast sviktar i ett par sekunder när hon blir stirrad på i en buss. Segmentet visar 

även hur hennes vuxna barnbarn förföljer henne och sedan konfronterar henne på den tidigare 

nämnda bussen. Barnbarnet trodde att hon var död och är kritisk till att hon lever på gatan. 

Damen förklarar att hon valt det här, att hon är fri från pengar och krav, att hon vill leva ute 

eftersom hon gillar stadens gator så mycket. Segmentet avslutas med att hon lyckligt ”duschar” 

med kläderna på i ett vattenfall, skrattandes tillsammans med barnbarnet.  

 

Även filmens sista segment O Milagre skildrar hemlöshet, då skådespelarna Labaki och Keitel 

träffar den lilla pojken João på en stationslikande lokal, som följd av att Labaki vill använda en 

stationär telefon. I den smutsiga lokalen visas flera hemlösa som ligger lutade mot väggarna. 

João vaktar telefonen som Labaki vill använda eftersom han väntar på ett samtal från Jesus, 

vilket leder till att skådespelarna inleder en konversation med honom (Keitel pratar nämligen 

portugisiska). I konversationen framkommer det att João inte har någon familj som väntar på 

honom samt att det nummer han fått av sin bror till ”Jesus”, verkar vara ett nummer till en 

knarklangare. Trots det mörka som framkommer av konversationen (och miljön med hemlösa) 

så är scenen komiskt skriven och framförd, med humoristiska repliker mellan João och Keitel 

samt en twist om att Jesus far enligt João är fotbollsspelaren Pelé. Segmentet visar även João 

och andra barn sittandes vid en grusfotbollsplan i ett slumområde, som sedan blir överlyckliga 

när en boll faller ner från ”himlen”.   

 

Segmentet O Vampiro do Rio har också med skillnader på stadens områden, då den inleds på 

ett lyxigt hotell där servitören Fernando arbetar, för att sedan visa den prostituerade Isabel i sin 

lägenhet i ett trångt lägenhetsområde. Fernando och Isabel träffas sedan, när han tar med henne 

till en fin park för picknick. Segmentet har övernaturliga inslag då Fernando är en vampyr och 

biter Isabel. Det klipps sedan till att Fernando är tillbaka på bakgatorna i Isabels 
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lägenhetsområde, där alla plötsligt är vampyrer och kommer ut från sina lägenheter för en 

”typisk” brasiliansk karneval längs gatorna, fylld av musik och färg. Texas är det enda 

segmentet som håller sig till stadens ”smutsigare” delar utan att bryta mot det, då illegala 

boxningsmatcher hålls i en tom, smutsig pool och färglösa bakgårdar. Den ”smutsigare” miljön 

bryts dock direkt vid segmentets slut av en glad övergång som visar en vacker kyrka på en av 

de gröna kullarna. 

 

Fotot av miljön i Habana är, precis som i introt, något mer åt ”Guerrilla”-stilen jämfört med 

Rios. Stadens spruckna gator och byggnader filmas ofta med handhållen kamera från åkande 

bilar, i ett relativt högt tempo och häftigare klippning. Miljöerna i Habanas tre första segment 

liknar till stor del varandra, vilket även berättelserna gör i framför allt segment ett och två. 

Exempel på vissa detaljer är att både El Yumas Teddy och Jam Sessions Emir bor på samma 

hotell (dock inte vid samma tidpunkt) samt att båda är i Havanna av filmrelaterade anledningar. 

Segmenten visar karaktärernas relation med sina respektive chaufförer och i båda segmenten är 

det chaufförerna som tar dem till det ”lokala” i staden. I El Yuma tar Teddys chaufför Angelito 

hem honom till en släkting som bor i ett fattigare område, där han bland annat blir erbjuden att 

köpa sex av en främmande tjej när han är ensam, innan Angelito och Teddy får hemlagad 

kubansk mat av släktingen. Angelito tar sedan med Teddy på bar och klubb, där Teddy är den 

enda utländska personen. I Jam Session får Emir övertala sin chaufför Alberto att ta honom 

någon annanstans än filmfestivalens galamiddag, vilket leder till att Alberto tar med Emir till 

en bakgårdsfest där han, precis som Teddy, är den enda utländska personen. Både Teddy och 

Emir tycks uppskatta att de får uppleva den ”lokala” stämningen på festerna. Segmenten har 

också varsin scen där karaktärerna åker bil och pratar med sin chaufför om något speciellt de 

ser i miljön. I El Yuma är det Angelito som glatt berättar om Havanas Capitol-byggnad, som 

enligt honom är fem centimeter högre än sin inspirationskälla i Washington. I Jam Session är 

det Emir som ser en gatumålning av Che Guevara och frågar Alberto om Che hade många 

kvinnor. 

 

Det tredje segmentet La tentación de Cecilia innehåller som sagt liknande miljöer som de två 

första segmenten: en turists hotell, en lokalinvånares hem i ett fattigare område och ett 

”uteställe”. Skillnaden är dock att huvudkaraktären är lokalinvånaren Cecilia och att 

utlänningen (spanska mannen med jobberbjudandet som sångerska) tar henne till hans hotell 

istället för att hon visar honom sina kvarter. Cecilias och hennes pojkväns lägenhet ligger också 
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i ett fattigare område och i lägenheten har de säng, toalett och badkar i samma rum. I en scen 

betraktar Cecilia lägenheten noggrant och klippningen kan tolkas som att hon väger sitt beslut 

om att lämna detta för större ekonomiska möjligheter i Spanien. 

 

Diary of a Beginner består som tidigare nämnt av att Elia Suleiman betraktar olika platser i 

staden, vissa återkommer han till. Bildspråket är ofta helbilder på miljön han befinner sig i och 

platserna ser tomma ut. Det är sällan fler än en person eller ett sällskap i bild samtidigt. Stranden 

är en av de platser han återkommer till, vilket är där segmentet slutar och övergår till nästa 

segment Ritual (Gaspar Noé, Argentina). Ritual utspelar sig nästintill enbart på en strand i 

mörkret, både under dansscenen segmentet inleder med och sedan också under själva ritualen. 

 

Segment sex och sju, Dulce amargo (Juan Carlos Tabío, Kuba) och La Fuente (Laurent Cantet, 

Frankrike), är de enda segmenten som har ett hem som en fast, genomgående utgångsplats, där 

historien börjar och avslutas. Det förstnämnda segmentet handlar om ett medelålderspar där 

frun, under tidspress, ska baka en tårta. Under segmentets gång berättas det även att mannen 

dricker för mycket sen han slutade sitt jobb som militär och att deras dotter (Cecila från segment 

tre) ska flytta, utan att föräldrarna vet om det. Det mesta utspelar sig i deras hem, förutom när 

strömmen går, smeten förstörs och familjen måste ge sig ut för att få tag på nya ägg. Det är även 

en scen på kvällen som inte utspelar sig i deras hem. La Fuente har ett lägenhetshus som 

utgångspunkt och skildrar en äldre kvinna som väcker hela huset för att övertala alla att bygga 

en piedestal med vatten för en Jungfru Maria-staty, mitt i ett av husets rum. Segmentet visar 

sedan hur bygget av detta går till, hur komplikationer uppstår och löser sig samt avslutas med 

en fest i Jungfru Marias ära. Miljömässigt utspelar sig hela segmentet i lägenhetshuset förutom 

när karaktärerna införskaffar material och vatten till arbetet, det sistnämna hämtas från havet 

på andra sidan vägen.  

 

Tokyo är den av filmerna där staden i stort egentligen får minst utrymme i bild, men också den 

där staden kan anses spegla segmentens berättande och tematik tydligast. Tanken är att stadens 

roll för filmernas berättande, budskap etc. ska diskuteras och jämföras i diskussionsavsnittet, 

men i Tokyos fall är det svårt att redovisa ”staden i bild” utan att redovisa hur porträtterandet 

av staden är influerat av segmentens budskap. Tokyo består som sagt av tre segment, som alla 

skildrar en signifikativ aspekt av Tokyo som storstad.   
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Filmens första segment Interior Design (Michel Gondry, Frankrike) handlar om ett ungt par, 

Hiroko och Akira, som flyttar till huvudstaden för att utöka sina möjligheter. Akira aspirerar på 

att bli filmskapare och har nyligen gjort sin första, självproducerade film. Hiroko är osäker på 

vad hon vill göra i livet, hon är intresserad av vissa saker men kan inte applicera det på en 

”yrkesroll”. Akira menar att hon är ambitionslös, vilket Hiroko inte uppskattar. Paret får bo 

med deras vän, Akemi, i hennes trånga lägenhet tills de får tag på en egen. Redan efter en dag 

inser Hiroko och Akira att det är lättare sagt än gjort att hitta en duglig lägenhet på deras 

begränsade budget. Pressen ökar då dagarna går, Akemi börjar tröttna på att ha paret hos sig, 

Hiroko inte får jobb och känner sig vilsen. Segmentet avslutas på ett övernaturligt sätt med att 

Hiroko förvandlas till en stol och blir upplockad av en man på gatan, som tar med sig stolen 

hem. Hemma hos mannen växlar hon sedan mellan att vara stol när mannen är hemma och/eller 

tittar mot henne, till att vara människa när han inte ser. Segmentets berättelse kretsar till stor 

del om att vara ny i en storstad, speciellt som ung. Att flytta dit för att öka sina möjligheter, 

men istället finna sig själv utanför och utan plats att ta vägen. Porträtteringen av staden 

förstärker detta och är en viktig del i berättelsen. Redan i första scenen visas detta då Hiroko 

och Akira sitter fast i en väldig bilkö när de precis kommit in i centrala Tokyo. Paret är vilse 

(även om de inte vill erkänna det) i sitt försök att hitta fram till Akemi bland stillastående, 

tutande bilar samtidigt som det spöregnar. Detta följs av Akemis trånga lägenhet med hennes 

tillhörande replik ”I Tokyo är det så att, ju större företag du jobbar för, desto mindre lägenhet 

får du” (egen översättning). Även i Hiroko och Akrias lägenhetsjakt erbjuds paret små 

lägenheter med hög hyra, vissa i så dålig standard att en har en död katt på balkongen och en 

annan har insekter som inneboende. Ett talande exempel på hur staden i bild används effektivt 

för berättandet, är en scen när Hiroko är själv på visning av en liten lägenhet och tittar ut på 

staden genom fönstret. Från utsidan visas Hirokos ansikte i det runda fönstret innan kameran 

zoomar ut och visar att hon är högst upp i en lägenhetsbox i ett höghus, med flera likadana 

lägenhetsboxar som ser ut att vara ”ditbyggda” på husets utsida. 

 

Handlingen i segmentet Merde har redan redovisats i och med transnationaliteten, men även 

här porträtteras staden passande till tematiken. Kortfattat kan segmentets innehåll beskrivas 

som att en annorlunda och ”otäck” varelse/människa som ej går att kommunicera med, blir en 

stor nyhet som sätter skräck i en hel stad. Det Tokyo som visas är en storstad. Miljöbilder på 

välbefolkade innerstadsgator med butiker och restauranger, som Merde kryper upp från 

kloakerna för att löpa amok på. Nyhetsreportagen visar klipp på Tokyoinvånare i olika åldrar 
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som beskriver skräcken de varit med om eller sett i deras stad. Det går naturligtvis att dra 

kopplingar till det klassiska monstret Godzilla, som på många biodukar skrämt slag i Tokyo 

och stadens invånare. Den kopplingen förstärks delvis av att Merde är klädd i grönt.  

 

Filmens avslutande segment Shaking Tokyo (Joon-ho Bong, Sydkorea) skildrar en man som är 

en Hikikomori, ett japanskt fenomen där en individ väljer att dra sig undan från socialt liv, ofta 

för att uppnå total isolation. Mannen har inte lämnat sin lägenhet på tio år, han staplar toapapper 

längs väggarna och livnär sig på att beställa mat över telefon. Lördagar är hans pizzadag. Efter 

ett tidshopp i segmentet kommer en scen då mannen beställer pizza och får en impuls att titta 

upp på pizzabudet. Han tar då ögonkontakt med någon för första gången på elva år. Pizzabudet 

är en ung kvinna och när deras ögon möts börjar en jordbävning. Kvinnan svimmar och mannen 

drabbas av panik när han inte lyckas väcka henne. Även detta segment har övernaturliga inslag, 

då kvinnan har knappar tatuerade på kroppen samt ett ord som berättar vad varje knapp är till 

för. Mannen ser att knappen ”coma” lyser rött och bestämmer sig för att trycka på den, vilket 

leder till att kvinnan vaknar. Mannen kan inte sluta tänka på kvinnan trots att dagarna går. När 

han nästa gång beställer pizza får han reda på att hon har slutat och bestämt sig för att, precis 

som honom, aldrig gå ut igen. Han inser då att det enda sättet att få träffa henne igen är att ta 

sig ut. I en tidigare tillbakablick har mannens bild av att vara ute i staden visats, tillsammans 

med hans voice over som berättar att han hatade att ha kontakt med människor och solen. 

Tillbakablicken visar att mannen går genom en trång, glasad, gångbro över en bilväg. Det är 

oljud från trafiken och människor går in i honom. Mannens ansiktsuttryck visar hur besvärad 

han är av trängseln och att solen lysen rakt ner på honom. 

När mannen i ”nutid” tillslut bestämmer sig för att gå ut och leta efter kvinnan, möts han först 

av den starka solen och känner ett stort obehag. Efter en liten stund börjar han vänja sig och 

inser att hela staden är tom, att alla andra har stängt in sig i sina hem. Det enda rörliga han ser 

är en robot som levererar pizza. Det visas flera bilder på den massiva staden helt tom och den 

ensamma mannen som springer igenom den, alltså en stor kontrast från det som tidigare visats 

av staden, fylld med buller, trafik och människor. Mannen inser att alla andra har blivit som 

han själv varit och blir tagen av den insikten. Han hittar tillslut kvinnans hem och lyckas i 

samband med i ny jordbävning övertala henne att komma ut, vilket även andra människor gör. 

Han lyckas även hindra henne ifrån att gå in igen genom att trycka på hennes tatuerade knapp 

”love”. Segmentet visar alltså upp olika, obalanserade sidor av staden som mannen får uppleva: 
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en trång och besvärande, en tom och skrämmande ödslig, innan han ”övervinner” dem båda för 

att få träffa sin kärlek. 

 

6. Diskussion 

Redan i första resultatdelen etableras en from av ”tre stegs-dynamik” mellan filmerna, där Rio 

och Tokyo hamnar på var sin sida av Habana. Denna dynamik blir tydlig i de uppenbara, 

strukturella skillnaderna på filmerna, som att Rio har störst antal segment medan Tokyo har 

minst. Även att Rios segment är ihopkopplade, Habanas är till viss del ihopkopplade och 

Tokyos helt separerade. Det finns underlag att diskutera att den här dynamiken är genomgående 

i hela resultatredovisningen, men en rimlig start för diskussionen är, precis som i 

resultatredovisningen, filmernas struktur och innebörden av denna. 

 

Filmerna i denna uppsats visar, precis som Deshpande (2010) argumenterar för, att det finns 

”..multiple approaches practiced today in anthology films..” (sid. 80) när det gäller struktur. 

Deshpande nämner även Benbihys tillvägagångsätt med arrangerade övergångar i Paris, je 

t'aime och New York, I Love You, men menar ändå att det mer konventionella sättet är det med 

separata segment och titelblad. Denna uppsats har en film från båda tillvägagångssätten: Rio, 

som precis som sina Cities of Love-föregångare har arrangerade övergångar, och Tokyo som 

följer konventionerna, medan Habana återigen hamnar någonstans i mitten. Även om Rios 

tillvägagångsätt är ”accepterat” inom den moderna antologifilmen, går det att argumentera för 

att den bryter mot grundprincipen att segmenten ska vara ”a statement in itself” och att de 

separata ”statement:en” tillsammans ska utgöra en kollektiv diskussion (Deshpande 2010). Ett 

exempel på hur detta bryts är det enda segmentet från filmerna som inte förekommit i uppsatsen 

ännu, Pas de Deux (Carlos Saldanha, Brasilien). Detta segment skildrar två stycken dansare 

(vilka också är ett kärlekspar) som under repetition och förställning argumenterar/bråkar om att 

mannen har fått ett jobberbjudande som innebär en flytt. Diskussionen handlar alltså om han 

ska tacka ja eller inte och med det även om han i så fall ska åka själv eller om hon ska följa 

med. Segmentet avslutas med att paret blir sams och bestämmer sig för att börja om på nytt där 

de först blev kära. Segmentet berättas alltså med en relativt tydlig ”början, mitten, slut”-

dramaturgi, men trots det förekommer paret (framförallt mannen) utanför segmentet och deras 

berättelse förtydligas. I öppningsscenen öppnar mannen brevet med jobberbjudandet, i en 

övergång sitter han och funderar på sitt beslut i en bar och i avslutningsscenen så är paret 
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lyckliga tillsammans när de åker färja, mot vad kan antas vara den plats de pratade om i 

segmentet. Denna typ av förtydligande och utvecklande av segmentens berättelser, utanför 

själva segmentet, är genomgående för hela filmen. Pas de Deux är ett av de tydligare exemplen. 

Ett annat är att avslutningsscenen visar den australienska filmstjärnan och festivalarbetaren 

lyckliga, hängandes ut från samma fönster. Detta för att förtydliga för åskådare som inte förstått 

att männen förklarade sin förälskelse i varandra, när de båda konstaterade att de blivit 

förälskade efter att ha klättrat upp för berget.   

 

Det går alltså att argumentera för att Rio inte låter sina segment vara ”statements in itself” och 

bindas samman av det gemensamma temat, utan att segmenten dessutom blir både förtydligade 

och sammanbundna ”fysiskt” i övergångarna. Habana visar samma tendenser fast något mer 

avskalat och i detalj, främst på grund av att filmen inte har en ”extra” regissör och 

manusförfattare för att binda samman segmenten med övergångar. Trots det kan vartenda 

segment i filmen kopplas till ett annat: segment ett och två i form av hotellet, tre och sex genom 

Cecilia, fyra och fem i övergången på stranden, sex och sju genom tårtan. Att filmerna avviker 

från tanken om separata statements påpekas inte för att hävda att filmerna inte är ”riktiga” 

antologifilmer, eller för att hävda att regissörerna blir ”tvingade” att samarbete på det här sättet. 

Det kan lika väl bero på en utveckling av antologifilmskapandets förutsättningar/konventioner, 

att skaparna och regissörerna valt att inte enbart arbeta isolerat utifrån samma tema, utan vill 

skriva in varandras karaktärer/berättelser i sina egna segment. Däremot är det en faktor som 

distanserar de utvalda filmerna från varandra, då Tokyo passar in på den konventionella 

beskrivningen av en antologifilm, att flera regissörer har gett varsin, självständiga bild av ett 

specifikt tema men samtidigt är i konversation med varandra. Dessutom uppfyller Rio, och till 

viss del även Habana, det argument som Trifonova (2013) framförde om att ”The franschise 

city film” vill framställa den globala staden som ”interconnected” och utan sociala klyftor.   

 

En aspekt som däremot skiljer Habana både från Rio och ”The franschise city film” är hur 

transnationalitet skildras. I analysen av filmernas skildring av transnationalitet kommer det 

diskuteras huruvida transnationaliteten är kommenterad eller okommenterad, då jag anser detta 

vara mindre värderande ord än exempelvis befogad/obefogad. Med kommenterad menar jag 

om transnationalitet är en del av berättelsen, om den påverkar. Med okommenterad menas 

motsatsen, att transnationaliteten ”bara finns där” och även kan diskuteras som utbytbar. I alla 

fyra av Habanas segment med transnationella inslag är transnationaliteten kommenterad. El 
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Yuma är uppbyggd med kulturkrockar mellan amerikanen Teddy och lokalbefolkningen, 

mycket på grund av att både han och kubanerna han träffar har problem med språkbarriären. 

Segmentets första scen visar hur han med språksvårigheter växlar pengar, innan 

kommunikationsproblem uppstår med både chaufförens släkting och framför allt tjejen som 

försöker lura honom att köpa sex. Titeln på segmentet kommer ifrån att kubaner kallar 

amerikaner för ”Yuma” och anledningen till detta diskuteras i en scen. Teddy sitter på en bar 

tillsammans med Angelito, där en man hävdar att det kommer från uttalet av United States 

medan de andra hävdar att det kommer från filmen 3:10 to Yuma (Delmer Daves, 1957) som 

var stor på Kuba. Att Teddy är amerikan är alltså något som kommenteras och är ett betydande 

inslag för handlingen, som skildrar en ung amerikan som upplever kulturkrocken av att ensam 

besöka Havanna och försöka umgås med lokalbefolkningen. 

 

 I Jam Session är det såklart av vikt för berättandet att Emir är en hyllad, internationell regissör 

som tar mycket plats och bråkar på serbiska med sin fru, men en annan nyckelscen som 

kommenterar transnationalliteten är när chauffören Alberto skjutsar Emir till flygplatsen efter 

att deras vänskapsband har stärkts under natten. Emir är märkbart imponerad av Albertos 

trumpetspelande och hela den kulturella Jam Session-tillställningen, och pratar i bilen om hur 

Alberto ska spela musik i Emirs nästa film. Alberto fnyser och menar att han ”hört det där tusen 

gånger”, vilket kan tolkas som att flera internationella filmskapare har blivit imponerade av 

honom och lovat saker på hemvägen utan att uppfylla det. Alltså kommenteras relationen 

mellan den stora internationella filmskaren och den ”oupptäckta”, lokala talangen.  

 

I La tentación de Cecilia är det transnationella inslagets påverkan på berättandet uppenbart, då 

segmentets konflikt består av valet mellan det nationella (pojkvännen, hemmet) och det 

transnationella (spanska mannen, jobbmöjligheten). Här går det att argumentera för att det 

transnationella även problematiseras, eftersom den spanska mannen försöker övertala henne att 

lämna sitt hem genom att måla upp en framtidsbild som får henne att ”nedvärdera” det liv hon 

har nu, trots att hon i en scen med pojkvännen säger att det enda hon egentligen vill är ”att bara 

få sjunga”. Dairy of a Beginner visar inga utvecklade transnationella möten mellan Suleiman 

och lokalbefolkningen utan är mer ett slags betraktande av Fidel Castros Kuba, från en utländsk 

besökares perspektiv. Om Habanas transnationella inslag ställs i relation till ett tidigare använt 

citat från Trifonova (2013) ”[…] the franchise city film does not explore the social reality of 
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the city […]” (sid. 69) så kan det argumenteras för att Habana skildrar hur transnationalitet 

integreras med den lokala befolkningen och den kubanska kulturen. 

 

Trifonova menar att the franchise city film vill ”..underscore the global/local dialectic that 

characterizes contemporary urban life..” (sid. 69) men samtidigt inte skildrar aspekter av 

globalisering som ”labor migration, international tourism, transnational commodification, 

postcolonialism, transnational education, transnational capital, and the transnational sale of 

body parts” (sid. 69) tillräckligt utbrett. Tokyos transnationella segment Merde skildrar en 

negativ aspekt i den globala staden: rasism (och med det även debatten om invandring). Genom 

en Godzilla-pastisch lyckas regissören Carax visa hur en ensam gärningsmans dåd får 

konsekvenser för en hel grupp, då nyheterna berättar om hur andra människor med rött hår och 

skägg blivit misshandlade i Tokyo efter Merdes attack. Segmentet visar även att regeringens 

svar på attacken är att stänga gränserna och minska invandringen, samt att nationalisterna tar 

sig ut på gatan för att kräva Merdes hängning och att deras motståndare då svarar med att göra 

Merde till en kärlekssymbol. Detta trots att Merdes attack, enligt advokatens tolkning, var 

grundad i hat och rasism mot japaner.  

 

I Rio finns det däremot segment som passar in på Trifonovas beskrivning av the franchise city 

films utnyttjande av staden som ”..a convenient backdrop..” (sid. 69). Både segmentet med de 

amerikanska turisterna och det med det fransk-amerikanska paret som bråkar i strandhuset 

saknar förankring i staden det utspelar sig i. Båda segmenten skulle kunna flyttas till ett annat 

”semesterparadis” utan att det skulle påverka handlingen. Även castingen av Vincent Cassel är 

ett okommenterat transnationellt inslag (möjligtvis med kommersiella intentioner), då 

karaktären lika gärna skulle kunna vara brasiliansk eller spelas av en brasiliansk skådespelare 

utan att segmentet skulle förändras. I fallen med de internationella skådespelarna Labaki/Keitel 

och den australienska filmstjärnan, så möter de transnationella karaktärerna lokala karaktärer. 

Dock, i motsats till Habana, är transnationaliteten snarare ett komiskt inslag (tex. att João driver 

med att Keitel pratar dålig portugisiska och att den australiensiska filmstjärnan förstår 

portugisiska vilket gör att festivalarbetaren inte kan kalla honom ”asshole” i smyg längre) än 

att karaktärerna kommer bort från det ”turistiga” och upplever den brasilianska kulturen. Ett 

ämne som nämns men skulle kunnat fått större utrymme är det om variationen på hudfärg i 

Brasilien, som endast förekommer kort i en avslappnad diskussion mellan namnlösa karaktärer 

som enbart medverkar i den korta scenen. Den enda problematiseringen av 
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globalisering/transnationalitet som kan liknas vid det Trifonova söker, är i segmentet om 

boxaren, då en rikare amerikan sätter boxaren och hans fru i en obehaglig situation. Paret förstår 

att deras enda realistiska chans att kunna betala hennes operation är om han går med på att slåss 

mot amerikanen, men då med risken att han kanske förlorar och att hon då måste åka med 

amerikanen, ha sex med honom tills hon blir gravid, föda dennes barn, innan hon får återvända 

till sin man. Segmentet avslutas med en närbild på kvinnan när hon tittar på slagsmålet. Känslan 

hennes blick förmedlar får dock inte ligga kvar i många sekunder innan det klipps till en glad 

övergång, vilket reducerar effekten av filmens mest problematiserande segment.    

 

I resultatredovisningen pekade jag på att övergångarna och den komiska tonen i segmenten gör 

att Rio aldrig riktigt går fullt ut i att porträttera den ”fula” sidan av staden. Den fattigare delen 

av staden antingen klipps (boxningssegmetet), skojas (segmenten med hemlösa) eller dansas 

(vampyrsegmetet) bort. Det går att likställa med Trifonovas (2013) argument om att the 

franchise city film inte visar upp stadens ”ugly underbelly” (sid. 69) utan gömmer ”the real, 

gritty city” (sid. 70) från åskådaren. Segmenten som tar upp stadens fattigdom och utsatta 

invånare ”maskeras” alltså med humor/glädje för att passa in med filmens övriga ton som visar 

den vackra staden. Miljön består i första hand av sandstränder, lyxhotell och höga berg, 

kombinerat med långsamma flygfoto-övergångar. 

  

Att Tokyo inte gömmer den negativa sidan av staden behöver kanske inte ytterligare förklaring, 

då skildringen av staden, som tidigare redovisat, hör ihop med det samhällskritiska i berättelsen. 

Däremot slår inte pendeln över till att filmen blir en slags svartmålning av staden, utan snarare 

att samhällsproblem skildras med svart humor. 

Habana har inte samma genomgående komplexitet som Tokyo och även om flera segment har 

en lättsammare ton, glad musik och komiska inslag, anser jag inte att staden skildras som ett 

”simplistic, vague social space” eller en vacker kuliss. Förutom de transnationella möten som 

tidigare diskuterats, skildras också större ämnen som hur religion enar ett lägenhetshus i ett 

fattigare område och hur en familj tvingar sin dotter att gå igenom en ”rening” från 

homosexualitet. Dessa ämnen skildras med förankring utan att skojas bort. Problemen maskeras 

inte med humor för att passa in i en genomgående ton för filmen, utan stämningen får variera. 

Dessutom ”frossar” varken Habana eller Tokyo i vackra miljöbilder av staden och en del 

segment utspelar sig mer i privata hem än ute i staden, vilket talar emot ett förskönande 

turistperspektiv. 
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En viktig aspekt i jämförelsen av dessa filmer är att Rio är en uppföljare i en serie. Till skillnad 

från de andra två filmerna som är fristående, enskilda verk är Rio begränsad till att passa in i 

sin serie och detta kan vara en avgörande anledning till att filmen har en viss genomgående ton, 

som är svår att bryta trots försök (exempelvis boxningssegmentet). På ett sätt går det även att 

argumentera för att det finns ett andra tema i Rio, kärlek. Det andra temat påverkar både filmens 

innehåll och porträtteringen av staden, eftersom det är en extra förutsättning att arbeta utifrån i 

antologin vid sidan av staden som tema. Kärlek återfinns i seriens namn och filmernas titlar, 

vilket indikerar att kärlek är en central del av filmernas innehåll. Det går även att argumentera 

för att filmerna i serien ligger nära genren romantisk komedi. Denna genre hör vanligtvis ihop 

med en genomgående glad och komisk ton, vilket här gör att segment som bryter mot detta inte 

kommer till sin rätta. Det kan både vara så att filmskaparna själva förstått det och därför valt en 

gladare ton i sina segment eller att de fått instruktioner att arbeta utifrån det när de anställdes 

för filmen. Oavsett vilket är detta en del av förklaringen till den bristande variationen på 

segmenten. Även marknadsföringen för filmen avslöjar ambitionen i hur staden ska porträtteras. 

Filmens så kallade tagline är ”Fall in love with Rio 10 times” och filmens trailer berättar hur 

åskådaren kommer ”discover the next city of love”. Meningar som dessa vittnar om att de 

ansvariga för filmen vill sälja den som en som kommer ge åskådaren en positiv bild av staden, 

att det kommer visas en stad att förälska sig i. Detta förklarar till viss del varför de 

mörka/problematiska sidorna av staden censureras och/eller förskönas. 

  

7. Slutsatser 

Som presenterat i diskussionen finns det en from av tre stegs-dynamik mellan filmerna, som 

även går att koppla till hur de står sig till benämningen the franchise city film, vilken Trifonova 

(2013) använde för att beskriva två av de senare årens mest välkända antologifilmer med städer 

som tema. Rio följer sina föregångare och passar in på det Trifonova beskriver, vilket vittnar 

om att Rio är ett exempel ur den serie som lagt grund för benämningen och egentligen skulle 

kunna bytas ut mot en annan film i serien, utan att denna undersöknings resultat skulle få någon 

större förändring. Rio (och Cities of Love-serien) är alltså det som ”förkroppsligar” the franchise 

city film och placerar sig längst ut åt ena hållet på den nämna dynamiken mellan filmerna. 

Längst ut på den andra sidan står Tokyo medan Habana hamnar någon stans på linjen mellan 

de andra två.  
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Den här dynamiken är genomgående i alla av de tre huvudpunkterna som den här uppsatsen 

granskat filmerna efter, vilket visar på att huvudpunkterna hör ihop med varandra. Det mest 

naturliga och uppenbara exemplet på att huvudpunkterna hör ihop återfinns i transnationalitet 

och porträtteringen i staden. Om transnationaliteten är kommenterad, exempelvis genom att en 

turist får upptäcka det lokala samhället bortom lyxiga hotell, är det naturligt att porträtteringen 

av staden (och dess invånare) blir mer nyanserad/varierad än om transnationaliteten är 

okommenterad och staden används som en kuliss. Trots detta går det att argumentera för att 

kärnan till allting ligger i den första huvudpunkten (antologifilmskonceptet), eftersom det är 

där som förutsättningarna bestäms och därmed hur mycket frihet varje filmskapare kan antas 

ha i sitt segment. Rio har flera aspekter som kan anses vara begränsade då den är en del av en 

serie, förväntas tillhöra en viss genre, ambitionen från de ansvariga är att åskådaren ska förälska 

sig i staden och segmenten ska kunna bindas ihop med övergångar/återkommande karaktärer. 

Att Tokyo och Habana har större variation i segmenten kan kopplas till att de inte har en lika 

etablerad ram att uppfylla. De har istället en större frihet i att varje segment får vara sitt eget 

(de få återkommande karaktärerna/detaljerna i Habanas segment skulle kunna bytas ut, utan 

större påverkan på helheten). Dessutom går det att tilläga att antalet segment och således 

längden på varje segment påverkar möjligheterna för berättandet. Det bör konstateras att 

förutsättningarna för filmerna har variation och bredd trots att de tillhör samma koncept, 

eftersom konceptet antologifilm i sig har en bredd i tillvägagångsätt och struktur trots vissa 

tydliga krav. Det går att återkoppla till Deleyto och López (2012) argument om att filmens 

ansvarigas val spelar stor roll för resultatet, i det här fallet genom producent/projektskapare för 

antologifilmen snarare än regissörerna. Det är trots allt de som bestämmer förutsättningarna 

genom att bestämma hur många regissörer som anställs, från vilka länder, om det ska finnas 

övergångar och vad ambitionen med filmen är (således även för staden och porträtteringen av 

den).  

 

När det gäller just ambitioner för filmerna vittnar det som presenterades i diskussionen om 

marknadsföringen för Rio om ett visst kommersiellt och turistinriktat intresse. Att filmen 

marknadsför att åskådaren kommer förälska sig i staden i kombination med filmens innehåll, 

det vackra fotot, lyxiga miljöerna och upplevelserna för de turistande karaktärerna, kan 

sammanfattas som en flört med en ressugen publik. Habana är mer svårläst i det avseendet 

eftersom staden varken porträtteras till störst del från ”sin bästa sida” som i Rio eller med 

samhällskritik som i Tokyo. Det till viss del skakiga fotot i Habana visar upp en stad som många 
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kulturintresserade med säkerhet kan finna charmig och miljöer som delvis består av uteliv med 

musik och glada människor. Det går däremot att avfärda att Habana skulle dela samma 

flörtande med solsugna amerikaner/européer som Rio eftersom turisterna i Habana till stor del 

söker sig bort från sina hotell för att komma till den lokala (ofta fattigare) gemenskapen. 

Dessutom utspelar de segment som inte kretsar kring turister på platser som förmodligen inte 

pryder några resekataloger. Det går alltså att argumentera för att Habana visar en relativt 

nyanserad bild av staden och att åskådarens intresse för att resa dit avgörs mer i intresse för den 

kubanska kulturen än en solsemester på vackra stränder. Trots att denna undersökning inte 

ämnar gå in för djupt på filmernas skildring av staden jämfört mot verkligheten är det svårt att 

inte se tecken på att Habana har det mest nyanserande perspektivet av sin stad jämfört med 

uppsatsens två andra filmer. Jämförelsen går åtminstone att koppla till Deleyto och López 

(2012) jämförelse av skildringen av Barcelona ur ett turistperspektiv och ur ett 

förortsperspektiv, då Rio har ett turistperspektiv och Tokyo ett samhällskritiskt. I den 

jämförelsen kan Habanas perspektiv anses vara det mest balanserade (och genom vidare 

forskning möjligtvis även konstateras vara det mest realistiska). 

 

Syftet med den här undersökningen var att granska filmer inom samma koncept med samma 

tema, för att hitta likheter/skillnader och genom dessa visa en variationsrikedom inom gruppen 

antologifilmer med en stad som tema. Jag anser att detta har uppfyllts då dessa tre filmer har 

avsevärda skillnader (tre stegs-dynamiken) i både struktur och innehåll. Undersökningen har 

även visat att förutsägningarna för filmerna har varit olika och att detta påverkat deras helhet. 

Att följa antologifilmskonceptets konvention att varje filmskapare utgår från ett gemensamt 

tema men segmenten blir självständiga, var tillsammans med samhällskritiken det som tog 

Tokyo längst ifrån the franchise city film. Samtidigt öppnar det för en diskussion om att vara 

längst ifrån den benämningen, genom att vara kritisk, verkligen är den mest nyanserade 

porträtteringen av en stad.   

 

En fortsatt forskning på detta område skulle vara intressant av flera anledningar. Då denna 

uppsats enbart har tre filmer som material fungerar den mer som ett tecken på variation än bevis. 

Att den dock visar på skillnad är i sig en anledning att fortsätta undersökningen med ett större 

material. Andra aspekter att fördjupa sig i är verklighetskontexten och ambitionskontexten. 

Med det första menas att göra en undersökning som förutom att jämföra filmers perspektiv med 

varandra även undersöker perspektivet djupare i relation till verkligheten. Det andra innebär en 
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djupare granskning av finansieringens inverkan på produktion och resultat, således 

kommersiella ambitioners påverkan på filmens stämning, porträtt och kritik. 

 

8. Sammanfattning 

Den här uppsatsen har undersökt antologifilmer med en specifik stad som tema. Intresset 

kommer ifrån en personlig fascination av antologifilmskonceptet. Kombinationen av konceptet 

och staden som tema växte fram i en tidigare uppsats. Detta intresse har stärkts av att konceptet 

blivit förbisett inom filmvetenskapen (Deshpande, 2010) samt att två av de senare årens mest 

välkända antologifilmer med staden som tema lagt grunden för uttrycket The Franchise City 

Film (Trifonova, 2013). Syftet med undersökningen har varit att identifiera och visa upp tecken 

på variationsrikedom inom den här gruppen av filmer. Istället för att ha huvudfokus på hur 

filmerna skildrar städerna jämfört med ”verkligheten”, har fokus varit på hur filmernas 

perspektiv står i relation till varandra. Detta tillvägagångssätt är inspirerat av Deleyto och López 

(2012) jämförelse av två filmer med olika perspektiv i varsin skildring av Barcelona.  

 

De teoretiska utgångspunkterna har varit en kombination av teorier om antologifilmskonceptet 

(Deshpande) och städer i film (främst Deleyto & López, Archer) samt om the franchise city 

film (Trifonova), som kretsar kring just antologifilmer med en stad som tema. Uttrycket the 

franchise city film har fungerat som en slags måttstock där filmerna ställts i relation till uttrycket 

och genom det har deras olikheter blivit tydliga. De andra teorierna har gett en förklaring till 

varför filmerna skiljer sig åt och varför filmerna står olika långt ifrån the franchise city film-

benämningen.   

 

Teorierna, metoden för undersökningen och resultatredovisningen har varit uppdelad i tre 

huvudpunkter: antologifilmskonceptet, transnationalitet och staden i bild. I 

resultatredovisningen av de två senare huvudpunkterna har fokus främst varit på innehållet i 

filmernas segment. Därefter har det förts en separat, filmöverskridande diskussion om vad 

likheterna/skillnaderna i strukturen och segmentens innehåll betyder för filmernas helhet, samt 

hur dessa helheter står emot varandra.  

 

Resultatet har visat på en tydlig tre stegs-dynamik mellan filmerna, där Rio och Tokyo är 
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ytterligheterna. Rio stämmer, precis som sina föregångare, bra in på den turistvänliga, icke-

kritiserande franchise city film som Trifonova (2013) beskriver. Tokyo är längst ifrån då den 

har ett samhällskritiskt perspektiv och inte lyfter fram en vacker, turistvänlig bild av staden. 

Habana placerar sig någonstans mellan de andra två filmerna och kan anses ha det mest 

nyanserade perspektivet på staden den skildrar.  

 

Slutligen går det att konstatera att undersökningen har visat upp exempel på en 

variationsrikedom inom en grupp filmer som har samma koncept och samma tema, vilket var 

syftet med uppsatsen. Att undersökningen resulterar i detta är i sig en anledning till fortsatt 

forskning, med ett större material och även med större kontext i form av djupare jämförelse av 

filmers perspektiv kontra verklighet samt en närmare inblick i finansieringens påverkan på 

filmernas porträttering av staden. 
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