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Abstract: This paper examines how the same historical event can have different meanings in 

films. Today people are more likely to watch a film about a historical event than to read a 

history book, and this means that we must learn and understand the conventions used to place 

history on film. The history film can be said to possess a palimpsetic historical consciousness 

in which layers of fact and myth come together rather than be separated. But for a historic  

event to fit within the film's time frame, it must be processed and this results in that certain 

people, events and movements are given priority, while others are excluded. Therefore, this 

paper studies what has been added/excluded and the effects on the context and credibility, 

how the film claims its authenticity, and how the author/filmmakers affects the credibility. The 

results  of the analysis  of two films about the Cuban revolution,  shows that depending on 

which part of the historical event depicted, the films create entirely different stories with very 

different message. While the film Che-Part One (2008) serves as a celebration of the guerrilla 

fighter Che Guevara as Cuba's savior, according to a leftist ideology and the film is expressing 

U.S. disdain, the other film The Lost City (2005) however, portrays the revolutions backside, 

it shows a right-wing ideology, family values and the U.S. as the land of freedom and dreams. 

Both films use similar stylistic strategies to achieve illusion of  authenticity, and the films' 

creators affect the films credibility in different amounts. What I finally conclude, is that the 

history  film  should  not  be  considered  as  truth,  but  serve  to  arouse  interest,  which  will 

hopefully lead the spectator to seek more knowledge about the historical event.
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 1 Inledning 

Redan från filmens tidigaste år har det gjorts historiefilm och talats om styrkor och svagheter i 

dess förmåga att återskapa händelser visuellt, men det är först i den senare delen av det dryga 

seklet av filmens existens som det tas på allvar. Många historiker och journalister, och även 

filmvetare, avfärdar filmen som oseriös historieförmedlare och ser det som bara ren fiktion 

eller  underhållning,  eller  klagar  på  dess  historiska  felaktigheter.  Historikern  Robert  A. 

Rosenstone tycker att det verkar mer förnuftigt att erkänna att vi lever i ett samhälle av visuell 

media och att det nu för tiden är troligare att folk ser filmatiseringen av en historisk händelse 

än läser en historiebok. Så istället för att fokusera på filmens faktafel, bör man ta hänsyn till  

filmens spelregler, undersöka koderna, konventionerna och tillvägagångssätten som används 

när historien återskapas på film.1 Denna nyare syn på historiefilm som många  forskare delar 

och som denna uppsats söker bygga vidare på påvisar vikten av att lära sig läsa och förstå 

filmen som en av nutidens och framtidens sätt att förmedla och få historisk förståelse och 

även då också förståelse för tiden man lever i.

Om man accepterar filmen som underhållning i första hand, och historieförmedlare i 

andra hand är det viktigt att också förstå att filmen talar sitt eget språk. Filmens relativt korta 

tidsrymd kan inte innehålla allt som den skriftliga historien kan, och bör heller inte göra det. 

Då skulle filmen antingen bli svår att följa och på så vis tappa både historieförmedlingen och 

underhållningsvärdet eller om man förlängde tidsrymden för att få plats med allt skulle den 

istället bli väldigt lång. Blandningen mellan fakta och fiktion, historia och myt, är en viktig 

del i historiefilmen, och många forskare diskuterar den. Historiefilmen kan sägas besitta en 

palimpsestisk historisk medvetenhet2 som är ett begrepp filmvetaren Mats Jönsson tar till vara 

på för att beskriva just denna blandning av myt och fakta. Det betyder att historia och myt 

som binära oppositioner  inte  längre är  giltig  utan smälter  samman i  dagens audiovisuella 

kultur.3 Jönsson  har  fått  begreppet  från  Vivian  Sobchack  som skriver  att  mytologiska 

Hollywood-berättelser  och  akademisk  historieförmedling  kan  existera  dynamiskt  och 

funktionellt ihop i ett palimpsestisk, heteroglossisk och ibland dialektal och alltid skiftande 

1R. A Rosenstone History on Film/Film on History Pearson/Longman, Harlow, 2006 s. 11
2M Jönsson, Film och Historia, Lund : Univ., 2004,Lund, 2004  s. 13
3M Jönsson, 'Historia à la Hollywood – Steven Spielberg i pulpeten' i  Snickars,  P & Trenter,  C (red.),  Det  
förflutna som film och vice versa: om medierande historiebruk, Studentlitteratur, Lund, 2004. S.41
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historiskt fält4. Människors möte med historieförmedling kommer från olika håll och i just 

denna blandning av fiktion och verklighet, växlandet mellan helhet och detaljer och dåtid och 

nutid, så man separerar dem inte längre som man gjorde innan.5 Historieförmedlingen på film 

fungerar i många fall så att man hellre kombinerar än polariserar, hellre lägger till än drar 

ifrån och hellre än att skilja dem åt, blandar mytiska föreställningar publiken redan har med 

vetenskaplig fakta om händelsen.6

Vad  denna  uppsats  ämnar  bidra  med  till  diskussionen  om  historiefilm,  är  en 

problematisering kring resultatet  av de val som görs angående vilka delar av en historisk 

händelse som olika filmer skildrar och hur dessa skildras inom ramarna för filmmediet. Även 

om historiefilmen har en fördel i sitt format är det viktigt att alltid minnas hierarkin mellan 

kommersiell underhållning och historieförmedling. Även om viljan är stark att sprida kunskap 

om en historisk händelse, person eller rörelse är filmen en produkt som kräver stor budget och 

således stora intäkter. Minst lika viktigt är att filmskapare gör många val när de ska skildra en 

historisk händelse, förutom tidsformat. Specifika händelser, personer och platser väljs ut för 

att passa till det budskap filmskaparen vill föra fram, ofta kopplat till någon sorts ideologi, 

och för att passa/utmana den kunskap publiken redan har om händelsen som skildras. Detta 

innebär att för varje del som kommer med i skildringen, är det någon annan del som väljs bort  

och olika filmer som skildrar samma händelse kan få helt olika innebörd. Rosenstone skriver 

att man inte ska förvänta sig att filmen ska få alla fakta rätt, ge olika sidor av historien och ge 

alla moment lika stor uppmärksamhet,7 men just vad som utesluts i historiefilmer för att ge 

plats åt en annan del, är vad som skapar filmens budskap och således också betydelsen för den 

historiska händelsen. Hur de utvalda delarna sedan kombineras som en estetiskt tilltalade, 

lättförståelig och sammanhängande historia har stor betydelse för hur trovärdig skildringen 

framstår samt hur väl den tilltalar publiken. När en film framstår som trovärdig behöver inte 

det betyda att den är sann. I historiefilmen används olika grepp för att stärka trovärdigheten, 

men också produktionskontexten kan stärka åskådarens förtroende för att vad som visas ligger 

nära sanningen. Av allt att döma påverkar den verklighet och nutid som en historiefilm skapas 

i därför bilden av den historiska händelsen som skildras. 

4V Sobchack, The Insistent Fringe: Moving Images and Historical Consciousness, History and Theory, Vol. 36, 
No. 4, Theme Issue 36: Producing the Past: Making Histories Inside and Outside the Academy (Dec., 1997) s.19
5Jönsson, Film och Historia s. 13
6Jönsson Historia a la Hollywood s.42
7Rosenstone s.36
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 1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en och samma historiska händelse kan få olika 

betydelse på film, beroende på vilka delar av händelsen som skildras, hur dessa skildras, vem 

som  ligger  bakom  skildringen  och  hur  filmen  hävdar  sin  autenticitet.  Materialet  i 

undersökningen är två filmer som handlar om den kubanska revolutionen. Man kan precisera 

syftet genom dessa frågeställningar:

• Vad har  uteslutits  från/adderats  till  den historiska händelsen och vad ger  detta  för 

effekter på sammanhanget i berättelsen och på trovärdigheten som historieskildring?

• Hur hävdas filmens autenticitet?

• Hur påverkar filmens upphovsman skildringens trovärdighet?
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 2 Tidigare forskning

 2.1 Att förstå historiefilmen som film
Som nämnt tidigare, så skriver Rosenstone att en stor del av befolkningen får sin kunskap om 

tid som passerat just  ifrån de relativt  moderna medierna,  som just  film och TV, och i  ett 

samhälle där att läsa seriösa skrivna verk om historien är en allt mer en elitistisk strävan så är 

det  inte  omöjligt  att  historiefilmen  är  framtidens  historieförmedling.  Det  är  en  av 

anledningarna till att det är viktigt att lära sig förstå och hantera den typ av historieförmedling 

som filmen kan ge8. Enligt Rosenstone bör man ställa frågor som följer:

• Räknas dessa skildringar som historia?

• Ökar de vår kunskap om det förflutna, eller minskar de den?

• Kan någon skildring av det förflutna via film/tv tas seriöst?

• Räknas  någon film som "historisk  tänkande"  eller  bidrar  till  något  man  kan kalla 

"historisk förstående"?

• Kan något visuellt verk märkas som Historia med stort H?9

Det är viktigt att först och främst kunna avgöra om det är en skildring av historien, eller en 

berättelse som utspelar sig i en historisk miljö, som är det som Rosenstone beskriver som 

kostymdrama. I ett kostymdrama försöker man sig inte på att förklara händelser, rörelser eller 

människor, utan en historisk miljö används endast som kuliss för en historia om äventyr och 

romantik. Detta skiljer sig från filmer som ställer seriösa frågor om det förflutna, och gör 

seriösa tolkningar av meningen av det förflutna. Det är främst de dramatiska storfilmerna, och 

inte dokumentärer eller innovativa draman, som är den viktigaste (mest sedda) formen av 

historiefilm. Rosenstone beskriver detta som mainstreamdrama. Formen på dessa är oftast 

sådan att det handlar om ett fåtal individer (verkliga och/eller fiktiva) som placeras i viktiga 

historiska  händelser  och  rörelser.  Publiken  får  då  följa  dessa  karaktärer  och  se  historien 

genom deras ögon. Rosenstone lägger vikt på att man inte bara ser, utan att man också känner 

när man ser dessa filmer. Den dramatiska filmen använder bilder, ljud och musik för att tala 

8Rosenstone, s.4 och s.132
9Rosenstone, s. 11f
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direkt  till  publikens  känslor.  Eftersom den visar  världen som nutid  försöker  den riva  ner 

avståndet mellan publiken och det förflutna, och när man tittar  förlorar man förmågan att 

reflektera  över  vad  man  ser.  Film  gör  mer  än  att  lära  ut  historien,  den  ger  publiken 

upplevelsen att känna smärtan och nöjet av den.10 För att uppnå detta utgörs mainstreamfilmen 

av sex element:

• Mainstreamdramat har en början, en mitt och ett slut. Den lämnar efter sig ett moralisk 

budskap, och ofta även en upplyftande känsla. Även om händelsen den skildrar, eller 

historien som berättas inte är upplyftande så visar den att det har blivit bättre nu, eller 

att det håller på att bli bättre.

• Mainstreamdramat  skildrar  individer,  fiktiva  eller  verkliga.  Dessa  individer  kan 

antingen vara sedan innan berömda verkliga historiska personer eller så kan det vara 

fiktiva karaktärer som gör hjältedåd eller blir förtryckta, och de som individer får då 

symbolisera en massa. 

• Mainstreamdramat ger oftast ingen alternativ historia till vad som sker i filmen. Den 

ger oss en enhetligt, sluten och avslutad historisk skildring.

• Mainstreamdramat gör det förflutna personligt, känslosamt och dramatiskt. Den ska 

inte låta oss se de historiska händelserna, utan låta oss uppleva dem tillsammans med 

karaktärerna.

• Mainstreamdramat ger oss bilden av det förflutna, med byggnader, landskap, kostym 

och föremål och på sätt en förståelse för hur de användes.

• Mainstreamdramat visar historia som en process. Politik, ekonomi, ras, klass och kön 

smälter samman i livet individerna som filmen handlar om lever. Detta ger filmen en 

dimension som ofta inte historieböckerna har, att politiska frågor och sociala frågor 

blir som i livet självt, sammanflätade.11

Hayden  White  menar  i  linje  med  Rosenstone  att  historiker  måste  erkänna  att  historien 

förmedlad visuellt  kräver andra verktyg för läsning och förståelse än de som används för 

skriven historia. Han skriver att historiker alltför ofta behandlar visuell historia i bästa fall 

som komplement till skriven historia istället för en historieförmedlare som är annorlunda och 

10Rosenstone, History, s. 12ff
11Rosenstone, History, s. 47f
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även kan förmedla vissa saker som skriven historia inte kan.12

 2.2 Konstruktion och tolkning
Bland andra har Hayden White ifrågasatt den skrivna historiens objektivitet, och detta skriver 

Mike Chopra-Gant också om.13 Traditionell historieförmedling, den man får lära sig i skolan, 

som ofta ses som vetenskaplig och objektiv med sin fokus på datum, händelser, personer i 

ekonomisk,  politisk,  teknisk  och  social  process  fram  tills  nutid,  består  av  fragmenterad 

historisk fakta eller data som samlas till  en sammanhängande berättelse. Det blir alltså en 

representation,  inte en reflektion.  Även de historiska data som historiker använder är ofta 

redan en  konstruktion  sedan tidigare  och innehåller  fiktiva  element.  Alltså  kan historiska 

faktatexter jämföras med historiska noveller och även historiefilm. Frågan om man ska berätta 

hela historien som man förstår den, eller bara berätta det som man har bevis och argument för, 

är enligt  Chopra-Gant en viktig poäng som historikern Richard Slotkin gör och menar att 

fiktion och fakta kompletterar varandra.14 

Historia ska förstås idag, och måste tala till dagens publik. Varje historisk berättelse, 

fiktiv eller ej, har en tilltänkt publik, och det är för denne läsare eller tittare som berättelsen 

måste ha mening. Det blir en produkt av två historiska moment, det moment som berättelsen 

baseras på och momentet då verket är skrivet/filmat och läst/sett. Gränsen mellan myt och 

historia  suddas  i  och  med  detta  ut,  och  smälter  samman  i  både  historisk  fiktion  och 

vetenskaplig historia. Båda baseras på samma fakta, båda ska tilltala en samtida publik och 

båda  produceras  i  en  kreativ  process  av  människor  som  är  påverkade  av  sin  sociala, 

ekonomiska och politiska kontext.15

På samma sätt kan det fungera för hur en film förmedlar sin historia, och exempelvis 

Birth Of A Nation  (1915) som idag ses som rasistisk och inte alls  speciellt  givande i  sin 

historieförmedling till skillnad från tiden då den producerades och visades och hyllades för sin 

historiska  korrekthet  i  USA.  Detta  beror  på  hur  publiken  såg  på  inbördeskriget  vid  den 

tidpunkten,  och  på  hur  samhället  såg  ut16.  Efter  medborgarrättsrörelsen  i  USA,  blev  det 

framtvingat en ny syn på inbördeskriget, och dess mytiska försköning av södern. På samma 

sätt kan all historia, på film eller i skolboken, möta utmaningar och behöva uppdateras och 

12H White, Historiography and Historiophoty, The American Historical Review, Vol. 93, No. 5 (Dec., 1988)s.1193
13M Chopra-Gant, Cinema and history: the telling of stories, Wallflower, London, 2008 , s. 5
14Chopra-Gant, s. 53-57
15Chopra-Gant, s. 59
16Chopra-Gant, s. 60f
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skrivas om. Historia är inte en vetenskaplig sanning om det förflutna utan är en instabil och 

provisorisk konstruktion, som är lika mycket resultatet av kulturpolitiken då själva berättelsen 

skrivs, som den är resultat av de data och fakta från den tid som den baseras på.17

Hur mycket historiefilm än grundas i fakta är de aldrig oberoende av den diskurs som 

omsluter filmmediet, och narrativet är alltid format av genre, drama och stjärnor18.  Chopra-

Gant gör en fallstudie av två helt olika filmer som hanterar historien olika, och flera filmer om 

9/11. En fallstudie av filmen Laurence of Arabia (1962) visar att den är väldigt löst baserad på 

historisk data, eftersom de dokument den baseras på var väldigt diffust och detaljerat, samt att  

det är biografiska verk den baseras vilka brukar skapa legender mer än ta hänsyn till historiska 

fakta. Filmskaparna var mer angelägna om att skapa en fängslande och dramatisk film, än de 

var  om  att  vara  trogna  de  historiska  detaljerna,  och  därav  blev  mycket  händelser  och 

karaktärer påhittade eller flera sammanslagna till en.19 I filmen  Gangs Of New York (2002) 

används en historisk mis-en-scene, men handlingen har inte mycket med verkliga historiska 

händelser att göra. Filmen är skenbart baserat på faktaboken med samma namn, men har bara 

tagit inspiration och lite historisk fakta från den.20 Verkliga historiska personer, händelser och 

platser finns med i filmen, men är komprimerade och formade att passa in i olika fack av 

filmisk representation.21 Det är i stora drag vad Rosenstone skulle kalla ett kostymdrama. Vad 

som är problematisk med filmen är att den lätt tolkas som historisk korrekt i sin helhet i och 

med denna blandning och komprimering.22

Ett annat sätt som får publiken att tolka en film som korrekt är när narrativet hävdar 

sin autenticitet genom att använda dokumentärt material i filmen, som Chopra-Gant skriver att 

diverse filmer om 9/11 gör i och med antingen TV-skärmar som rapporterar om händelsen i 

bild,  eller  genom  att  använda  verkliga  ljudupptagningar  i  en  annars  fiktiv  berättelse.23 

Filmerna visar på hur komplex diskussionen kring historieskrivning i film är, då de har sin 

basis i fakta, men har klart fiktiva berättelser. De kan inte ersätta vetenskapliga historietexter, 

men det  är  troligt  att  filmer  som dessa  kan bli  den  främsta  källan  för  information  kring 

händelsen och där menar Chopra-Gant att faran med historia på film ligger. Att den allmänna 

uppfattningen och historisk allmänbildning kommer från verk som inte har skapats utifrån 
17Chopra-Gant, s. 63
18Chopra-Gant, s. 70
19Chopra-Gant, s. 75ff
20Chopra-Gant, s. 79ff
21Chopra-Gant, s. 86
22Chopra-Gant, s. 86ff
23Chopra-Gant, s. 92
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vetenskapliga principer.24 

I History on Film/Film on History argumenterar Rosenstone för att även om film är en 

kommersiell produkt och trots att syftet med den i de allra flesta fallen är att underhålla, inte 

lära ut, så kan den förmedla historiska händelser på ett seriöst sätt. Mycket av den kritik som 

finns mot historiefilm är mot faktafel och mot att händelser slås ihop och att mycket skildras i  

metaforer. Rosenstone tycker att man ska sluta förvänta sig att historiefilmen ska göra vad 

böcker gör, och låta dem vara filmer. Man ska inte förvänta sig att de får alla fakta rätt, ger 

olika sidor av historien och ge alla historiska moment och fakta lika mycket uppmärksamhet. 

Historiefilmen är inte en spegel till en passerad tid, utan en konstruktion av historien, precis 

som böcker är, men de har olika spelregler.25 

Precis  som en historiker väljer  ut  historiska data att  använda och framhäva när de 

beskriver historien skriftligt, arbetar en filmskapare när historien ska placeras på film. Film 

har begränsat med tid att berätta sin historia på och den har krav att underhålla så filmskapare 

måste  gå  bortom  att  konstatera  fakta,  och  även  konstruera  och  hitta  på.  Detta  menar 

Rosenstone  är  en  stor  del  av  filmens  styrka,  inte  svaghet.  Hur  filmen  konstruerar  och 

uppfinner  det  förflutna  beskriver  han  med  begreppen  compression/condensation,  

displacements, alterations, dialogue, characters och drama. 

Med  compression och  condensation som  jag  översätter  till  komprimering  och 

förtätning menas att flera historiska händelser eller personer slås ihop till en.  Displacement 

eller förflyttning och förskjutning är när en händelse flyttas från en tidsram till en annan. 

Alterations, är rent av ändringar där karaktärer befinner sig i situationer, gör saker eller säger 

saker som egentligen tillhör en annan historisk person eller som inte hänt, gjorts eller sagts av 

någon alls.  Dialogue, alltså att dialogen i filmen är viktig för att förstå en karaktär och dess 

motivation, situationer, olika händelsers gång, resultat och effekt. Med characters menas att 

de karaktärer som är baserade på verkliga historiska personer också blir konstruktioner och 

uppfinningar då deras beteende tolkas av en skådespelare. Dessa element eller begrepp skapar 

tillsammans  drama,  som  för  att  få  plats  inom  filmens  begränsade  tidsram  komprimerar 

händelser som utspelar sig över en längre tid. Det är genom detta, menar Rosenstone som vi 

får historiefilmen som ska få oss att uppleva historiska händelser, och det är så den reflekterar  

och kommenterar på den historiska data som redan innan finns till hands.26

24Chopra-Gant, s. 93
25Rosenstone s. 36f
26Rosenstone s. 39
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 2.3 Biografiska filmer
En av filmerna som analyseras till är en biografisk film, och de har speciella egenskaper och 

därav  följer  detta  avsnitt  som handlar  om hur  historien  hanteras  när  ett  liv  ska  skildras. 

Biografier är en vanlig genre inom historiefilmen, men Rosenstone skriver att det är sällan 

någon som har något bra att säga om den, trots att denna sortens film ofta vinner priser. Men 

priserna är nog för de filmiska egenskaperna och inte för hur de hanterar historien27. För att 

lära sig förstå biografiska filmen, bör man först försöka se biografin i ett större sammanhang. 

En biografi är att berätta om individer som stått center av en historisk process, eller som kan 

stå som exempel för handlingar, och värdegrunder som vi antingen tycker om eller inte, men 

det finns många synsätt på hur detta berättande ska gå till. Rosenstone skriver ut frågor som 

ställs om biografins roll; Är biografier berättelser om personer vi vill söka efterlikna, eller 

skurkar  vi vill  döma? Ska den fokusera på offentliga eller  personliga livet?  Ska den visa 

personen som en skapelse av sin tid, eller någon som höjer sig över historien och bidrar till att  

skapa tiden, eller inte göra någon uppdelning och ha bådadera?28 Svaret på dessa frågor är 

ännu inte klart utan är fortfarande debatterat. Men det råder ingen tvekan om att det är en 

genre som har en hög dos av fiktion, vilket många som skriver biografier också är villiga att 

erkänna. För mycket fakta och detaljer resulterar i att personen vars liv man söker skildra 

försvinner någonstans i det och man förlorar den tolkning som behövs för att vi ska förstå 

livet  som det  berättas  om. Fiktionen som tillkommer i  en biografi,  där  fakta  ändras  eller 

formas, är där för att göra ett liv begripligt och intressant, och detta är en del av allt biografisk 

skrivande och även filmen. Filmskapare tar delar av det som finns dokumenterat om personen 

vars liv de vill skildra och väver samman dessa till  en sammanhängande och meningsfull 

historia. Hur detta lyckas beror på vad filmskaparens väljer ut och dennes skicklighet, och 

därför skiljer sig alltid olika biografier om samma person åt,  trots att ingen ny fakta eller 

historisk data framkommit.29

Rosenstone delar in biografisk film i tre kategorier, som han själv också påpekar är 

ganska godtyckliga,  men de är  värda  att  nämna eftersom de ger  någon sorts  vägledning; 

biografiska  filmen  från  Hollywoods  studiosystem,  den  'seriösa'  biografiska  filmen  där 

filmskaparna antingen arbetat nära en historiker-konsult eller troget följt en skriven biografi 

27Rosenstone s. 87
28Rosenstone s. 90
29Rosenstone s. 90ff
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och  där  händelser  och  personer  är  minimalt  uppdiktade  och  sist  den  innovativa  eller 

experimentella biografin som inte presenterar livet den skildrar som en linjär berättelse utan 

fragmenterat och okronologiskt. Här kommer det handla om den 'seriösa' biografiska filmen. 

Även om de följer  händelser och skildrar  personer efter  den skriftliga historien så får  de 

ibland  (eller  ofta)  kritik  för  var  de  lägger  sin  tonvikt.30 Det  handlar  det  återigen  om 

filmskaparens  roll  i  väljande  av  vad  i  ett  liv  som  man  vill  skildra.  Rosenstone  kallar 

biografiska filmer för "slices of lives"31 och utvidgade metaforer och detta kan förstås på två 

plan. Dels då som nämnt ovan att ett helt liv inte får plats i filmens tidsutrymme, om det ska 

följa en linjär berättelse och filmskaparna väljer därför ut den period de vill skildra, men de 

väljer också ut vilka händelser de har med. Även om filmen handlar om en kort period av en 

persons liv måste händelser och personer väljas ut eller prioriteras bort för att få plats inom de 

ungefärliga två timmar en film har på sig att förmedla sin berättelse. Det betyder också, som 

Rosenstone skriver, att biografiska filmer är enheter med instabil mening som förändras med 

tiden och förändras beroende på åskådarens tidigare kunskap samt dennes sociala, politiska 

och kulturella  bakgrund32.  Men det sistnämnda gäller  inte bara biografiska filmer utan all 

historiefilm, och kanske man kan säga att det gäller all film över huvudet taget.

 2.4 Filmskapare som historiker
Kan man kalla det historia när händelser i en film är en blandning av fakta, näst intill fakta, 

förskjuten och förflyttad fakta och lite rent påhitt? Då det inte är total fiktion utan refererar till 

det förflutna och poängterar minnet? Rosenstone skriver att sådana sekvenser i filmer inte går 

att kalla historia så som vi normalt tänker oss det, som söker reproducera en specifik händelse 

på ett faktaenligt sätt. Istället ser man ett generellt historisk ögonblick, som hävdar sig sann 

genom att stå exempel för flera liknande ögonblick. Rosenstone beskriver på detta sätt en 

sekvens ur Born on the forth of July (1989) av Oliver Stone, som han ser som en av många 

filmiska  historiker,  även om Stone själv inte  ser  sig  som det.33 Sättet  man har  förmedlat 

historia på genom tiderna har inte alltid varit faktabaserat och det nya sättet via ett visuellt  

medium  påminner  mer  om  den  muntliga  traditionen  där  myten  och  sanningen  smälter 

samman. Att alla fakta stämmer spelar mindre roll, eftersom den övergripande sanningen av 

30Rosenstone s. 93
31Rosenstone s. 109
32Rosenstone s. 108f
33Rosenstone s. 111ff
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metaforen som skapas är vad som gör att  vi  förstår det förflutna.34 Varför Rosenstone ser 

Stone som en filmisk historiker är delvis på grund av regissörens stora intresse för historia.  

Generellt gällande de regissörer som Rosenstone vill kunna kalla historiker är att de ställer  

samma frågor som historiker gör. De vill inte bara berätta vad och varför saker hände, utan 

vad det har för mening idag. Dessa regissörer gör oftast inte vara en eller två historiefilmer 

utan väljer att gång på gång göra film om det förflutna, och inte bara som underhållning utan 

för att  förstå problem och frågor som är viktiga än idag.35 Varför Stone och andra filmskapare 

inte vill se sig själva som historiker tror Rosenstone är för att de likt allmänheten och forskare  

förstår  historia  som  skriven  tradition.36 Att  kalla  filmskapare  historiker  är  att  bredda 

innebörden av ordet. Att kalla dem filmiska historiker fungerar inte bra på svenska och som 

Rosenstone skriver inte heller på engelska (cinematic historian) då det syftar mer till någon 

som håller på med filmens historia. Rosenstone väljer att använda 'historiker', och definiera 

det som någon som ägnar en större del av sin karriär till att skapa mening av den förslutna, 

genom vilket medium detta än sker. I filmen sker detta annorlunda än i den skrivna historien.  

Filmens roll är att skapa mening genom känslor, och lär ut om det förflutna genom att låta 

åskådaren  uppleva  det.  Men  som  traditionell  historia  handlar  det  om  att  engagera  sig  i 

historiediskursen och även lägga till något, och filmen gör detta på tre sätt; 

Vision: Visa individer åskådaren kan identifiera sig med i verklighetstrogna situationer och få 

åskådaren i viss mån känna att man har upplevt frågor och stunder som sedan länge passerat. 

Till  skillnad  från  den distanserade  och analyserande skrivna  texten,  ger  filmen åskådaren 

upplevelsen och känslorna från det förflutna.

Contest:  Tolkningar  som  går  emot  traditionellt  kunnande  och  utmanar  den  allmänna 

uppfattningen om särskilda människor, händelser eller teman.

Revision: Få publiken att tänka om gällande vad de tror de redan vet, och göra det välbekanta 

obekant. Detta går genom att visa historien på oväntade och nya sätt, och genom estetik gå 

emot vad åskådaren är van att se när det gäller historiska skildringar eller som inte följer en 

vanlig dramaturgisk struktur, som blandar genres och form.37

34Rosenstone s. 113
35Rosenstone s. 117
36Rosenstone . 115
37Rosenstone . 118
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Mats Jönsson skriver i artikeln Historia a la Hollywood om hur Steven Spielberg fungerar 

som didaktisk aktör utifrån öppningssekvensen i Saving Private Ryan (1998). Jönsson menar 

att då skildringen görs med sådan respekt för historisk korrekthet som Spielberg har utvecklat 

under sin tid som filmare av historiska händelser gör honom till just en bra förmedlare av 

historia på film. 

Jönsson  sätter  teorier  kring  upphovsmannaskap,  utifrån  Andre  Gaudreaults 

diskussioner kring filmmediets sätt att visa upp och berätta, i relation till hur öppningsscenen i 

Saving  Private  Ryan (1998)  utnyttjar  monstratorn  (uppvisandet,  ansvarig  för  de 

mikroberättelser varje enskild bild visar) mer än narratorn (presenterar filmens historia genom 

att väva samman bilderna) och ställer frågan om vem som ligger bakom skildringen.  Är det 

Spielberg som är narrator eller monstrator? Han utvecklar frågan senare till; Är det Spielberg 

som regissör (verklig upphovsman) eller är det filmens berättare (antydd upphovsman)? Vad 

Jönsson tillslut menar är att man inte helt kan skilja på dessa för då förlorar man förståelse för 

den historiska kontext som respektive upphovsman verkat i. Man ska förstå att de är olika, 

men inte isolera dem. Det är genom att man förstår att de är olika som man kan analysera 

Spielberg som upphovsman.38

Jönsson skriver om Spielberg som verklig upphovsman och hans utveckling i att ta 

historieförmedlingen  seriöst.  Hans  far  deltog  och  har  berättat  historier  om  kriget,  och 

Spielberg var fascinerad av John Wayne filmer som ung och detta har fått honom att glorifiera 

krig. Spielberg har ett stort intresse för andra världskriget och säger att  det är  den största 

händelsen de senaste 100 åren, och hans vilja att få faktan och känslan rätt har lett till att han 

lagt  ner  mycket  tid  på  för-och  efterarbete  på  sina  filmer  och  anlitat  experter  för  att  få 

historiska detaljer  rätt.39 Spielbergs sätt  att  blanda fakta och myt är enligt  Jönsson ett  bra 

exempel på vad biopubliken förväntar sig av historieförmedlingen. De föredrar detta intima 

sätt, utan att på avstånd söka förstå eller kritisk granska historiens orsak och verkan.40

 2.5 Historiefilmen skildrar samtiden mer än historien
Mats  Jönssons  avhandling  diskuterar  relationen  mellan  film och historia  utifrån  tesen  att 

filmen säger mer om sin samtid och produktionskontext än vad den gör om tiden den skildrar. 

38 Jönsson, Historia à la Hollywood, s. 38ff
39 Jönsson, Historia à la Hollywood, s. 26F och 41f
40 Jönsson, Historia à la Hollywood, s. 42
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Detta kan tyckas självklart om all sorts film, påpekar Jönsson i inledningen, men menar att 

historiefilmen inte accepterats av forskare eftersom fokus mest ligger på hur sanningsenligt 

och trovärdigt filmen följer historien.41  Syftet är ”att genom undersökningar av de senaste 

fyrtio  årens  produktion  och  reception  av  historisk  Hollywoodfilm  föreslå  en  ny  och 

sammanhållen  teori  kring  spelfilmens  potential  som samtidshistorisk  källa.”42 Som nämnt 

ovan, ser Jönsson på historiefilmen utifrån en palimpsestisk historisk medvetenhet, utifrån 

filmvetaren Vivian Sobchacks begrepp. Att hålla isär myt och fakta är inte längre hållbart i vår 

medierade verklighet, och filmmediet har spelat en viktig roll i spridningen av att blanda myt 

och historia, legend och fakta. Han delar också upp Historia med stort H och det historiska 

tänkandet utifrån sociologen Frank Füredis idéer43. Historien med stort H är historien som 

stabil enhet, och historiskt tänkande är dess reaktion där historien inte är satt i sten utan något 

som ska ifrågasättas. Studien vilar på neoformalismen, teorier om narrator och monstrator, 

receptionsteorier  och  narrationsteorier.  Palimpsest-metaforen  gör  sig  användbar  även  för 

denna samling av teorier som blir vad Jönsson beskriver som palimpsestisk teoretiserande. 44 

Med  betoning  på  att  det  bör  vara  periodens  skildring  av  historien  och  inte  den 

skildrade perioden som står i fokus45 analyserar Jönsson ett antal filmer producerade mellan 

åren 1960 och 2000. Resultatet visar att filmernas framgång eller bakslag kan förklaras av hur 

den rådande politiska, sociala och kulturella situationen såg ut vid tiden, och att det därför 

fungerade mer eller mindre bra med olika teman vid olika årtionden. Resultatet visar också på 

hur tekniska aspekter varit viktiga, både i och med att filmskapare väljer att inte använda nya 

tekniker och i och med att andra utnyttjar dem till fullo. 

Kortfattat  är  resultatet  av  femtiotalet  att  filmen  The  Man  Who  Shot  Liberty  

Valance(1962)  riktar  kritik  både  mot  vidfilmens  nya  sätt  att  skapa  färgsprakande  och 

panoramaliknande skildringar, och mot myten om westernsamhället som skapats i historien 46. 

Under  sextiotalet  växte  New  Hollywood  fram  och  filmen  skulle  förändra  och  kritisera 

framtiden och samtidigt erbjuda en ny och annorlunda amerikansk historisk tillhörighet. Både 

historisk tänkande och Historien med stort H kom med filmerna Bonnie and Clyde (1967) och 

The  Graduate  (1967).47 På  sjuttiotalet  fortsatte  denna  uppdelning  med  filmerna  All  the  
41Jönsson, Film och historia, s. 1
42Jönsson, Film och historia, s. 10
43Jönsson, Film och historia, s. 12f
44Jönsson, Film och historia, s. 14-23
45Jönsson, Film och historia, s. 66
46Jönsson, Film och historia, s. 203f
47 Jönsson, Film och historia, s. 204ff
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presidents men (1973)  och American Graffiti (1973) som båda skildrar en historia som ligger 

väldigt nära tidsmässigt48. På sena sjuttiotalet och framåt fungerade filmer som First Blood 

(1982)  i  Hollywood,  och  filmer  som  hade  rötterna  i  New  Hollywoods  stilistiska  och 

ideologiska skildringar gick inte så bra. Vad  First Blood (1982) sökte påvisa var att förlust 

utomlands då, revideras med vinst hemma nu. Publiken ville inte bli utmanad under denna 

period och valde därför inte att se filmerna som uppmanade till kritisk tänkande.49 

Under nittiotalet förändrades förutsättningarna för filmskapande i och med ny digital 

teknik och det var stilistiska, tematiska och historiska palimpsest som präglade denna tid. 

Saving Private Ryan (1998) tog detta till sin spets. Sådana prestigefyllda produktioner (ofta 

om andra världskriget)  har bidragit till  att  sudda ut gränserna mellan fiktion och myt och 

verklighet  och  har  bidragit  till  ett  palimpsestisk  historisk  tänkande.  Att  bryta  mot 

konventionella markörer50 för att medvetet försvåra gränsdragningen mellan fiktion, fakta och 

myt kom också under denna tid i och med JFK (1991) som blandade dokumentärt och fiktivt 

material. Diskussionen kring film under 90-talet handlade mycket om just hur svårt det vara 

att urskilja bildmanipulationer och dokumentära sekvenser. Det handlade mest om Historia 

med stort H och igenkännande var viktigt51. 

Historiefilmens för och efterproduktion går nu ut på att  få den skitig,  slipprig och 

slarvig, för att göra den trovärdig och slutproduktionen blir därför trovärdiga fiktioner, och 

inget annat, menar Jönsson när han svarar på tesen att historiefilmen säger mer om sin samtid 

än om tiden som skildrar. I och med bevisningen av tesen, så har han också lyckats med syftet 

att skapa en sammanhållen teori för denna typ av studie.52

 2.6 Tillvägagångssätt för autenticitet
Jönsson skriver  att  Spielberg  och  Saving Private  Ryan (1998)  är  ett  bra  exempel  på  hur 

historien  skildras  i  flera  skikt,  av  både  sanningsenlig  återgivning  av  händelsen  och 

Hollywood-berättande för att hålla åskådarens intresse vid liv, och att han kan kalla Spielberg 

en historielärare. Jönsson menar att man måste sätta in filmen i sin kontext som kommersiell 

film,  uppskatta  de  nya  formerna  av  att  skildra  historien,  att  man  kan  lyckas  med  att  få  

48 Jönsson, Film och historia, s. 206ff
49 Jönsson, Film och historia, s. 209f
50 Återkommer till begreppet konventionella markörer senare i uppsatsen
51 Jönsson, Film och historia, s. 2011f
52 Jönsson, Film och historia, s. 10 och s 213
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åskådaren att hamna mitt i en händelse.53

Jönsson skriver att Spielberg i de flesta av sina filmer använder berättartekniker som 

har  sitt  ursprung ur  historievetenskapens  tidigaste  skildringar.  Han utgår  ifrån  historikern 

Gaddis  jämförelse mellan  Spielbergs  berättarteknik och den tidiga historikern Thukydides 

berättarteknik. Likt Thukydides har Spielberg förmågan att sätta åskådaren mitt i händelsernas 

centrum, som han gör i öppningssekvensen i Saving Private Ryan (1998). Men det finns kritik 

mot Spielbergs oförmåga att generalisera och att kunna höja sig över det som skildras, som 

sägs vara historikers största tillgång.54 Jönsson utvecklar jämförelsen, och menar till att börja 

med att man måste sätta in filmen i sin mediekontext. Då Saving Private Ryan (1998) kom ut 

var det en trend i historiska filmer, så det fanns konkurrens, vilket resulterar i att det ur en 

ekonomisk synvinkel inte är att föredra att göra en film som höjer sig över skildringen. Målet 

med filmen var heller  aldrig att  göra en överblick,  utan att  hålla intresset vid liv med en 

lättförståelig,  trovärdig,  konkret,  karaktärscentrerad  och  avslutad  berättelse.  Illusionen  är 

viktigare än abstraktionen. Jönsson syftar till filmen som i första hand kommersiell produkt, 

och historieförmedlare i andra hand.55

Marnie Huges-Warrington skriver om hur filmen representerar ett förflutet och nutid 

på samma gång. Crosscutting mellan två perioder är vanligt. Detta sker ofta i historiefilmen i 

och med flashbacks, där en äldre karaktärs minne leder till ett klipp till en scen eller flera 

scener som representerar dåtiden. Detta används för att få fram att det förflutna är karaktärens 

motivation eller  de terapeutiska effekterna av att  möta ett  förflutet  trauma.56 Mis-en-scene 

hjälper till för att åskådaren ska förstå skiftet i tid, och att det inte bara är en växelklippning i 

nutid. Men för storartad skildring och även skådespelare, kan störa det tidsmässiga flödet i 

bilden om det drar för mycket uppmärksamhet som rekvisita från nutid. Huges-Warrington 

undersöker noggrannare hur varje aspekt fungerar med fokus på  kostym och smink, casting  

och karaktärernas handlingar och scensättning och rekvisita57. Kostym är viktigt för att skapa 

känslan  av  autenticitet,  men  vad  som skapas  är  utifrån  en  blandning  av  historiografiska, 

moraliska, estetiska, ekonomiska och pragmatiska beslut, vilka är mer eller mindre tydliga för 

åskådaren. Kostymen och sminket ska representera dåtid men tilltala en nutida publik och kan 

därför skapa tidsmässig oenighet. Men det är inte bara för att tilltala dagens publik som det ser 

53 Jönsson, Historia à la Hollywood (sammanfattning)
54  Jönsson, Historia à la Hollywood, s. 35
55 Jönsson, Historia à la Hollywood, s. 36
56M Hughes-Warrington, History goes to the movies: studying history on film, Routledge, London, 2007 s. 63f
57Hughes-Warrington, s. 67ff
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och är annorlunda utan det kan också vara anledningar som att material från tiden som ska 

skildras är omöjligt  att  få tag på och därför måste nutida material  användas. Kostym kan 

också  ändras  från  vad  som  egentligen  är  autentiskt  för  att  framhäva  eller  dölja  en 

skådespelares attributer. Samma som gäller för kostym gäller också får frisyrer och smink, 

som ändras och används för att passa en nutida publik men det är inte alltid fallet då frisyrer 

och smink också kan tas till det extrema för att just likna tiden som skildras58. Tidigare har det 

sagts att det är en människa för mycket i representationen av karaktärer i historiefilmen, när 

både  skådespelaren  och  den  historiska  karaktären  konkurrerar  med  varandra.  Huges-

Warrington tycker inte att detta räcker till, då många historiska personer kan vara samlade till 

en karaktär i filmen eller så kan karaktären vara helt fiktiv men representera en grupp. Varje 

skådespelare  har  också  ett  bagage  av  tidigare  rollgestaltningar,  som  kan  påverka  hur 

åskådaren tolkar deras karaktär.59 

 2.7 Trovärdiga skildringar
Historiefilmer har ibland en viss självreflektion i och med en avslutande text som klargör att 

personer och händelser är uppdiktade, som många western-filmer. Men även åt andra hållet 

för att framhäva sin trovärdighet brukar historiska filmer inledas med eller  marknadsföras 

med att de är "baserad på verkliga händelser" och liknande. Dessa kan se olika ut och syfta till 

olika grader av historisk korrekthet som Marnie Huges-Warrington visar exempel på i boken 

History goes to the movies.  Allt ifrån "Never let the truth get in the way of a good story" från 

Chopper (2000) till "This is a pure and true story" från Le retour de Martin Guerre (1982) är 

exemepl.60 Liknade exempel finns till marknadsföringsmaterial och i förtexterna till  Saving 

Private Ryan där det finns hänvisningar till en telefonjour veteraner kan ringa om filmen är 

för upprörande.61 Historiefilmer (och andra filmer) kan också söka stärka sin trovärdighet 

genom att använda dokumentära element och konventioner, och få det att se ut och låta som 

dokumentära bilder och ljudupptagningar.  Det blir  då även svårigheter med realismen och 

trovärdighet i vad som är dokumentärfilm, när även dessa suddar ut gränser mellan vad som 

är dokumentärt och fiktion. 62  

Även  Mats  Jönsson  är  inne  på  hur  gränsen  mellan  fiktion  och  fakta  suddas  ut  i 
58Hughes-Warrington, s. 69ff
59Hughes-Warrington, s. 71ff
60Hughes-Warrington, s. 115
61Hughes-Warrington, s. 104
62Hughes-Warrington, s. 113f
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spelfilmen i  och med användandet  av vad som är,  eller  liknar  dokumentärt  material.  Han 

skriver  om  hur  specialeffekter  bidrar  till  mer  trovärdiga  skildringar.  Jönsson  tar  upp 

paradoxen att realismen i  Saving Private Ryan (1998) kommer sig av hur man i efterarbetet 

försökt  efterlikna  dokumentärfilmer  som  finns  från  den  verkliga  händelsen  med  ryckiga 

bilder,  och  även  utgått  från  bilder  som  tagits  under  invasionen  som  blivit  skadade  och 

felaktigt framkallade.63 Att väva samman nyhetsreportage och dokumentärsekvenser för att 

höja trovärdigheten menar Jönsson att det görs nästan omärkligt i dagens historiefilm. Detta är 

att bryta mot  konventionella markörer som är det begrepp, myntat av David Bordwell som 

Jönsson  använder.  Med  det  menas  de  vedertagna  markeringar  som  används  i  klassiska 

hollywoodfilmen för att uppfylla genreförväntningarna och dess stilkonventioner och dessa 

visar just att det man ser på är en fiktionsfilm och inte till exempel ett nyhetsreportage. Vad 

som är dokumentära bilder och vad som är inspelat i efterhand är det nu nästan omöjligt att 

skilja på och Jönsson skriver att man nu istället kan tala om okonventionella markörer vars 

uppgift är att sudda ut de gränser som tidigare fanns mellan fiktion och fakta.64 

 2.8 Tidigare forskning i relation till denna uppsats 
I den tidigare forskningen finns det återkommande teman och iaktagelser som denna uppsats 

bgger vidare på. Generellt är man överens om att historiefilmen bör tas seriöst och att det är  

viktigt att studera den utifrån dess konventioner och tekniker och inte enbart jämföra den med 

den skriftliga historien. Flera av forskarna tar också upp att den skriftliga historien inte heller 

bör ses som en stabil källa, då historiker är påverkade av sin samtid och även att historien är  

förändras med tiden. Filmskapare är minst lika påverkade av sin samtid, men också bland 

annat  ekonomiska  aspekter.  Uppsatsen  utgår  mycket  ifrån  Robert.  A Rosenstones  syn  på 

historiefilmen, men lägger mer fokus på hur historiefilmen skapar budskap om en passerad 

tid, och hur dessa ser olika ut beroende på film. Denna uppsats bygger vidare på resonemang 

som är  aktuella  i  forskningen och bidrar  med denna jämförelse.  Som Jönsson skriver,  att 

historiefilm säger mer om tiden den skapas i, än om den historiska händelsen, så är synen i 

denna uppsats mer omvänd, att samtiden och kontexten filmen skapas i,  påverkar hur den 

historiska  händelsen  skildras.  Där  spelar  forskningen  kring  upphovsmannaskap  sin  roll  i 

denna uppsats.

63Jönsson, Historia à la Hollywood, s. 50f
64Jönsson, Historia à la Hollywood, s. 49
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 3 Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt sammanfattas de begrepp och teorier ur den tidigare forskningen som utgör 

uppsatsens  teoretiska  utgångspunkter.  Här  beskrivs  också  kortfattat  hur  begreppen  och 

teorierna används.

 3.1 Mainstreamdrama och konstruktion
För att analysera hur filmerna hanterar själva den historiska händelsen, var fokus ligger, hur 

händelsen  bearbetas  för  att  få  rum inom filmens  tidsram samt  filmens  främsta  roll  som 

underhållare används Rosenstones teoretisering kring mainstreamdramat och konstruktion av 

historien. Den mest sedda historiefilmen är mainstreamdramat, som är uppbyggt för att vädja 

till publikens känslor. För att uppnå detta utgörs mainstreamfilmen av sex element;  filmen har 

en början, en mitt och ett slut och lämnar efter sig ett moralisk budskap, och ofta även en 

upplyftande känsla, fokus ligger på individer (fiktiva eller verkliga),  den ger oss en enhetligt,  

sluten  och  avslutad  historisk  skildring,  den  gör  det  förflutna  personligt,  känslosamt  och 

dramatiskt, ger oss bilden av hur det förslutna såg ut och hur föremål användes och den visar 

historia som en process där politik, ekonomi, ras, klass och kön smälter samman i liven som 

skildras. Filmerna som uppsatsen behandlar är mainstreamdraman, och har analyserats utifrån 

dessa element för att avgöra hur väl de följer  dem och för att skapa en bild av filmernas 

handling, uppbyggnad och fokus. 

Historiefilmen, liksom all film har begränsat med tid att berätta på och måste även 

skapa en balans mellan fiktion och fakta och detta görs genom att man konstruerar historien. 

Hur  de  valda  filmerna  hanterar  och  konstruerar  historien  kommer  att  analyseras  utifrån 

Rosenstones  beskrivning av komprimering,  förflyttning,  förändring,  dialog,  karaktärer  och 

drama.65 Med hjälp av dessa begrepp analyseras hur händelser och personer komprimeras till 

en och samma, hur händelser förflyttas från en tidsram till en annan, vilka ändringar som 

gjorts  och karaktärer befinner sig i situationer,  gör saker eller  säger saker som egentligen 

tillhör en annan historisk person eller  som inte  hänt,  gjorts  eller  sagts av någon alls,  hur 

dialogen  i  filmen  används  för  att  stärka  trovärdighet,  hur  den  används  för  att  att  skapa 

förståelse för karaktärer och olika händelsers gång, resultat och effekt, hur karaktärer som är 
65Rosenstone s. 39
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baserade  på  verkliga  historiska  personer  blir  konstruktioner  och  uppfinningar  då  deras 

beteende  tolkas  av  en  skådespelare.  Tillsamman skapar  dessa  element  det  drama  som är 

filmen.

En av  filmerna  som analyserats  är  en  biografisk film,  och historien  hanteras  efter 

speciella  egenskaper  när  ett  liv  ska  skildras.  Rosenstone  delar  in  biografiska  filmer  i  tre 

godtyckliga  kategorier;  biografiska  filmen  från  Hollywoods  studiosystem,  den  'seriösa' 

biografiska filmen och den innovativa eller experimentella biografin. I denna uppsats kommer 

det att handla om den seriösa biografin. Rosenstone skriver att biografier, hur troget de än 

följer en skriven text ändå får kritik för var de lägger sin tonvikt, vilket beror på filmskaparens 

roll  i  väljandet  av  vad  som  kommer  med  i  skildringen  och  inte.66 Rosenstone  kallar 

biografiska filmer för "slices of lives"67 och utvidgade metaforer där händelser och personer 

måste väljas ut eller prioriteras bort för att få plats inom filmens tidsram. Biografiska filmer 

förändras  med tiden  och förändras  beroende på åskådarens  tidigare  kunskap samt  dennes 

sociala,  politiska  och  kulturella  bakgrund68.  Analysen  kommer  att  behandla  dessa  frågor 

utifrån Rosenstone; är biografier berättelser om personer vi vill söka efterlikna, eller skurkar 

vi vill döma? Ska den fokusera på offentliga eller personliga livet? Ska den visa personen som 

en skapelse av sin tid, eller någon som höjer sig över historien och bidrar till att skapa tiden, 

eller inte göra någon uppdelning och ha bådadera?69 

 3.2 Trovärdiga skildringar
Tillvägagångssätten för trovärdighet och autenticitet analyseras utifrån vad Huges-Warrington 

skriver  om  hur  filmer  söker  stärka  sin  trovärdighet  i  marknadsföringsmaterial  och  med 

inledande  texter  om  att  de  är  baserade  på  verkliga  händelser70 samt  hur  de  använder 

dokumentärt  material,  eller  söker  efterlikna  dokumentärt  material  och  på  så  vis  sudda ut 

gränsen mellan fakta och fiktion.71 Mats Jönsson menar att man genom att sudda ut denna 

gräns bryter mot  konventionella markörer,  och att  man i  nyare film kan tala om en slags 

okonventionella markörer vars uppgift är att till skillnad från det tidigare begreppet som ska 

uppfylla  genreförväntningar  och  markera  att  man  ser  en  fiktionsfilm  och  inte  ett 

66Rosenstone s. 93
67Rosenstone s. 109
68Rosenstone s. 108f
69Rosenstone s. 90
70Hughes-Warrington, s. 115
71Hughes-Warrington, s. 113f
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nyhetsreportage, istället bryta mot dem och sudda ut gränser mellan fiktion och fakta i och 

med att  det nästan är omöjligt  att skilja på dokumentära bilder och vad som är inspelat i 

efterhand. Dessa begrepp kommer att användas i analysen.

Hur  trovärdig  skildringen verkar  påverkas  också  av  kontexten  och därför  används 

Jönsson och Rosenstones teorier kring upphovsmannaskap och filmskapare som historiker för 

att  analysera hur dessa fungerar tillsammans och skiljt  i  de analyserade filmerna.  Jönsson 

skriver om Spielberg som verklig och/eller fiktiv upphovsman i  Saving Private Ryan, och 

inspiration  från  denna  jämförelse  blandat  med  analys  av  filmernas  kontext  kommer  att 

användas.
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 4 Material och metod

 4.1 Urval och material 
Materialet  som analyseras är två filmer som skildrar samma historiska händelse. Filmerna 

utspelar sig i Kuba under och i närheten av tiden för den kubanska revolutionen. Att det är just 

är skildringar av denna händelse som valts för analys, och inte exempelvis andra världskriget 

som har skildrats på så många sätt i så många format, har mycket att göra med just utbudet. 

Att få en givande analys av filmer om en händelse som skildrats på så många olika vis skulle 

betyda att man också skulle behöva ha en mycket större mängd material än vad som ryms i 

inom denna uppsats. Jämfört med andra världskriget är kubanska revolutionen en händelse 

som inte behandlas lika mycket varken i film eller i den traditionella historieförmedlingen, 

och  detta  gör  att  det  är  svårare  att  sätta  in  de  filmiska  skildringarna  i  sammanhanget  av 

historisk förståelse, och i och med det intressant. 

Det  ena  är  filmen  Che-Argentinaren (2008)  som  är  en  biografisk  film  om  Che 

Guevara, regisserad av amerikanske Steven Soderbergh, men med produktionsland Frankrike. 

Filmen är en av två biografiska filmer om Che Guevara, där uppföljaren Che-Gerillaledaren 

handlar om Guevaras tid i Bolivia. Valet att analysera endast en av dessa filmer beror just på 

att bara den ena utspelar sig under kubanska revolutionen, och detta val kommer inte påverka 

resultatet. Den andra filmen som analyseras är The Lost City (2004), en dramafilm från USA 

regisserad  av  Andy Garcia.  Båda  filmerna  har  stort  fokus  på  revolutionen  som historisk 

händelse och ingen av dem kan sägas passa in i Rosenstones definition av kostymdrama, utan 

båda söker mer eller mindre och på olika vis förklara händelsen och personerna inblandande. 

Rosenstone och andra forskare menar att den innovativa, experimentella filmen många gånger 

förbises när historieförmedling ska undersökas, och de linjära, narrativa filmerna är vilka som 

mest behandlas72. Båda dessa filmer kan sägas tillhöra mainstreamdrama utifrån Rosenstones 

sex punkter, om än i olika grad, och att välja två mainstreamfilmer är ett medvetet val. Som 

Rosenstone också skriver är det i första hand dessa mainstreamfilmer som levererar historiska 

skildringar till åskådare världen över73. 

Det finns flera filmer, både mainstreamfilmer och innovativa filmer, från olika land 

72 Se Hughes-Warrington (2007), Rosenstone(1995) (2008)
73 Rosenstone s.11
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och  tid,  som  skildrar  den  kubanska  revolutionen,  dess  följder  eller  uppkomst.  Che-

Argentinaren och The Lost City valdes ut bland dessa för djupare analys då de först och främst 

är väldigt olika varandra och skildrar händelsen från olika perspektiv och med olika fokus, 

vilket är grundförutsättningen för jämförelsen. Vad som också var viktigt i valet av filmer är 

att produktionsåren ligger relativt nära varandra och detta av flera anledningar. För det första 

är det ungefär samma mängd tid för reflektion och eftereffekter mellan tiden som skildras och 

tiden då filmerna producerades. För det andra, ju kortare tid som passerar mellan filmernas 

produktion,  ju färre större förändringar i  världen hinner  ske under den perioden som kan 

påverka var fokus ligger. För det tredje, så borde de tekniska premisserna och konventioner 

för filmskapande vara ungefär de samma, samt tillvägagångssätt för visning och spridning. De 

har  gemensamma  nämnare  i  att  de  har  regisserats  av  amerikaner,  men  har  olika 

produktionsland vilket man kan tänka sig har påverkat slutprodukten på olika vis. Det är dessa 

filmer som kommer  behandlas  djupgående,  men också  skådespelare,  regissörer  och andra 

omständigheter kommer att nämnas i relation till dessa.

 4.2 Metod och metodproblem
En analys av hur filmerna var för sig förmedlar den historiska händelsen kommer att göras, 

och ta  sin start  med en segmentering av filmerna,  som ska leda till  en förståelse för  var 

berättelserna har sin tyngdpunkt, och vilka delar som är viktiga för historieförmedlingen. Det 

kommer inte uteslutande gå ut på att jämföra hur filmerna hanterar fakta utifrån den skriftliga 

historien, då detta, som beskrivet ovan, inte är det mest fruktbara för att förstå historiefilm. 

Hela analysen vilar på ett accepterande av palimpsestisk historisk medvetenhet. Den skriftliga 

historien kommer dock inte helt uteslutas eftersom den tillsammans med andra faktorer ändå 

är vad filmerna har sin utgångspunkt i. Fokus kommer att ligga på vilka val som har gjorts, 

alltså vilka delar som skildras och i och med det vilka delar som har valts bort och ur vilket 

perspektiv  dessa  delar  sedan  berättas.  Detta  innefattar  också  karaktärer  och  platser.  Här 

kommer också filmerna jämföras med varandra och med andra filmer. Filmerna kommer att 

ställas mot Rosenstones sex punkter som definierar mainstreamdramat, främst för att få en 

förståelse  för  filmernas  uppbyggnad  men  också  för  att  klarlägga  eventuella  avvikelser. 

Rosenstones  begrepp  komprimering,  förflyttning,  ändringar,  dialog,  karaktärer  och  drama 

kommer att tillämpas i analysen gällande hanteringen av fakta och hur verkliga och fiktiva 

karaktärer framställs. Detta är också en viktig del för att analysera vad som försvinner i och 
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med  komprimeringen,  och  hur  ändringarna  påverkar  trovärdighet  och  förståelse.  Hur 

trovärdig skildringen verkar, och hur autenticiteten hävas undersökt dels genom att se på om 

och i så fall hur filmen redovisar källor, och även andra filmiska grepp som används för att 

stärka  illusionen  av  skildringens  autenticitet.  Detta  är  också  till  viss  del  kopplat  till 

upphovsmannen och hur filmerna kan relateras till detta kommer att undersökas både utifrån 

verklig  upphovsman  och  fiktiv  upphovsman.  Det  kommer  att  ligga  en  del  fokus  på 

framställningen  av  Che  Guevara  i  analysen.  Han  var  en  framträdande  person  under 

revolutionen och även efter, och båda filmerna låter honom gestaltas om än i olika grad. Hur 

denne verkliga karaktär framställs är intressant för hur filmerna skapar sitt budskap.

Analysen kommer som sagt inte att gå ut på att jämföra filmerna med den skriftliga 

historien, men självklart ligger skriftliga verk till grund för den tidigare kunskap som krävs 

om den historiska händelsen för att denna slags undersökning ska vara möjlig. Den tidigare 

kunskapen om den historiska händelsen är samlad under en längre tid,  och kommer ifrån 

skolans historieförmedling, historieböcker, skrivna biografier, internetkällor, filmer, intervjuer 

och  tidningsartiklar.  Denna  fragmenterade  informationssamling  kommer  att  tas  upp  i 

uppsatsens  diskussionskapitel,  och  centrala  historiska  referenser  finns  med  i 

källförteckningen. 

Mycket av de teorier som används bygger på narrationsteori och neoformalism, och 

har därifrån utvecklats för att passa för undersökningar av historiefilm. Trots att Mats Jönsson 

med sin samlade teori vill påvisa att historiefilmen säger mer om sin samtid än om händelsen 

den skildrar kan delar av den användas till denna typ av analys också, då samtiden en film 

skapas i också säger mycket om hur den historiska händelsen skildras. Analysen är begränsad 

till två filmer, och möjligt är att den hade blivit mer varierad om fler filmer inkluderats, men 

för  det  inte  nödvändigtvis  mer  kärnfull.  För  uppsatsen  är  dessa  filmer  nog,  eftersom de 

skildrar samma händelse på olika vis, och har producerats under samma årtionde.
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 5 Resultatredovisning

 5.1 Uppläggning
Till att börja med presenteras filmerna separat utifrån hur de förhåller sig till  Rosenstones 

element  för  mainstreamdrama  och  hur  de  bearbetar  historien  genom  komprimering, 

förflyttning  och  förändring  och  hur  dialogen  förklarar  karaktärers  motivation  och 

händelseförlopp  och  hur  fiktiva  karaktärer  och  karaktärer  som  är  baserade  på  verkliga 

personer  skildras.  Efter  detta  följer  ett  avsnitt  som  behandlar  båda  filmerna  utifrån  hur 

trovärdigheten hävdas och stärks i och med stilistiska faktorer samt upphovsman.

 5.2 Historiehantering och konstruktion - Che-Argentinaren

"-What is the most important quality for a revolutionary to possess? 

-El amor."

Che-Argentinaren

Che-Argentinaren är en bilografisk film och Che Guevara och hans liv under det revolutionära 

kriget  och  några  år  innan och efter.  Filmens  huvudsakliga  handling  utspelar  sig  i  Kubas 

vildmarker  mellan  mars  1957  och  januari  1959,  där  man  får  följa  Che  Guevara  i  det 

revolutionära  kriget,  och  hans  utveckling  från  fältskär  till  ledare.  Filmens  skildrar  lugna 

stunder och slag i vildmarken, fram till slutstriden i Santa Clara. Det görs en del tidshopp i  

filmen till  1955 där  Guevaras  första  möte  med  Fidel  Castro  skildras  och till  1964,  efter 

revolutionen när Guevara befinner sig i New York och håller tal vid FNs generalförsamling. 

Skildringarna från Kubas vilmarker är baserade på Guevaras egna memoarer från kriget som 

publicerades som bok flera år efter kriget.

 5.2.1 Mainstreamdrama
Che-Argentinaren har en början, mitt och slut, men dessa följer inte en rak tidslinje, där den 

huvudsakliga berättelsens början startar när filmen börjar. Sujett och fabula skiljer sig åt i 
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kronologi.  Filmens första tidsangivelse är 1964 och Guevara blir  intervjuad av en brittisk 

kvinna, för att sedan hoppa till tidsangivelsen 1955 och sedan tillbaka till 1964 innan den 

huvudsakliga  berättelsen  om  Guevaras  tid  som  rebell  i  vildmarken  börjar  och  då  är 

tidsangivelsen 1957. Filmen slutar när striden i Santa Clara är vunnen, och rebellerna åker 

längs en väg mot Havanna men man får aldrig se dem komma fram och veta vad som händer 

sedan. Det  verkar  som ett  öppet  slut,  men samtidigt  är  det  ett  sätt  att  säga att  ”resten är 

historia”. Men rebellerna har segrat och vad åskådaren än har för åsikt och kunskap om vad 

som  hände  efter  den  period  som  filmen  skildrar  så  är  filmens  budskap  upplyftande  då 

huvudkaraktärens mål är uppnådda, och den syftar till att det kommer bli bättre. På så sätt kan 

man också se att filmen stämmer överens med Rosenstones tredje element, med en sluten, 

avslutad skildring. I filmen ges ingen alternativ historia utan fokus ligger på Che Guevara som 

person och hans åsikter och dessa framhävs som oproblematiska och korrekta. Rosenstones 

andra elementet, att fokus ligger på individer, är omöjligt att avvika ifrån vid en biografisk 

film. Men förutom att störst fokus ligger på Che Guevara så skildras individer och i stort sett  

alla karaktärer är baserade på verkliga personer. Autenticitetsfaktorn, att åskådaren tror på vad 

den ser, verkar i filmen viktigare än att vädja till känslor. Detta betyder inte att filmen söker  

vara en objektiv överblicksbild, utan att till exempel några dramatiska skildringar av stupade i 

kriget eller sörjande visas inte utan det skildras mer som ett faktum. Att visa Guevara som en 

människa  med fysiska brister  i  och med sin astma,  och att  han som läkare behandlar  de 

åkommor bönderna de möter har är självklart ett sätt att vädja till publikens känslor och få 

dem att stå på huvudkaraktärens sida, men inga psykologiska djupdykningar görs, förutom när 

Guevara  predikar  sina  politiska  ståndpunkter.  Inga  personliga  skildringar  får  riskera  att 

trovärdigheten bryts. 

Då största tiden av filmen utspelar sig i vildmarken, som mer eller mindre ser likadan 

ut idag som under tiden för revolutionen, och till och med hundra år innan revolutionen, och 

att rebellerna klär sig i likadana gröna kläder och alla har tovigt hår och männen har alla 

tovigt skägg gör att man i större delen av filmen inte får bilden av det förflutna. Men för detta 

söker inte filmen skildra historien på någon alternativt sätt utan följer troget hur det förväntas 

se ut.  När de möter människor,  när de är i  städerna och vid tidshoppen fungerar kostym, 

iscensättning och tekniska apparater som TV och telefoner som en bild av tiden som skildras.

Den sista av Rosenstones element, att mainstreamdramat visar historien som process 

är problematisk att dra parallell till eftersom det politiska budskapet är så tydligt i filmen. 

Politiska frågor och sociala frågor blir i och med filmens huvudkaraktär sammanflätade men 
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de är samtidigt så pass argumenterade för att de inte kan sägas smälta samman i ett drama.

 Filmen har en början, ett mitt och ett slut, men då filmens första scen utspelar sig flera 

år efter filmens sista scen bryts också narrativet i och med tidshopp, som gör att tidsflödet  

skiljer sig i sujett och fabula. Den huvudsakliga berättelsen fungerar nästan som flashback. 

Detta skildrar inte  mötet av det förflutna som en terapeutiska effekt som Huges-Warrington 

skriver  om  flashbacks,  men  vad  som  skildras  från  1964  förklarar  motivationen  bakom 

revolutionen i  och med journalisternas frågor.  Filmens sätt  att  på sätt  och vis undvika att 

skildra  huvudkaraktärens  psykologiska  drag,  gör  att  den  avviker  från  elementet  att 

mainstreamdramat gör det förflutna känslosamt och personligt. Det är hela tiden en distans 

mellan  huvudkaraktären,  händelserna  och  kameran,  trots  vissa  närbilder.  Detta  ger  en 

trovärdighet till bilderna, i och med att åskådaren är närvarande via en observerade kamera 

som inte försöker skildra något som inte syns för ögat. Det är som att kameran ”råkar” vara på 

plats och dokumenterar.

 5.2.2 Komprimering, förflyttning, förändring
Eftersom Che-Argentinaren är en biografisk film där en specifik händelse av Che Guevaras 

liv som pågick under ungefär två år, har valts ut att skildras är det en komprimering redan, 

som man utifrån Rosenstone kan säga är en slice av Guevaras liv. I denna redan uppenbara 

komprimering, har själva händelsen komprimerats, både genom att slå ihop flera händelser till 

samma och att tiden mellan dessa händelser lämnas att fyllas i av åskådarens fantasi eller 

tidigare kunskap om perioden eller personen som skildras. Filmens huvudsakliga berättelse, 

om Guevaras tid i Kubas vildmark och landsbyggt fram till slutstriden i Santa Clara, börjar 

med att  Guevara,  gestaltad av Benicio Del  Toro,  tar  sig fram genom djungeln med stora 

svårigheter med andningen. Han är tillsammans med endast en kamrat. Komprimeringen av 

tid och händelser fram till denna sekvens är väldigt drastisk. Från att befinna sig på en middag 

i Mexico City där Guevara träffar Castro för första gången och de pratar om att de vill starta  

en revolution på Kuba, för ett tidshopp honom till en båt med gruppen rebeller, som man av 

voice  over,  föreställande  Guevara  själv  förstår  tar  dem mot  Kuba från Mexico.  Vad som 

försvinner  i  hoppet  från  denna  middag,  till  färden  på  båten  mot  Kuba  är  en  lång  tids 

gerillaträning och förberedelser,  men  denna  komprimering  fungerar  ändå  bra  då  dialogen 

skickligt  leder  till  nästa  händelseförlopp.  Båtsekvensen  följs  av  en  svartvit  sekvens  som 

skildrar Guevara i New York när han putsar sina skor på ett hotellrum i samband med FN's 

26



generalförsamling 1964. Tvn är på och en kvinna pratar om honom i nyhetssammanhang. 

Sedan förflyttas  man  tillbaka  i  tiden,  till  Guevara  och  hans  kamrat  ensamma i  djungeln. 

Händelserna  mellan  båtfärden och Guevara  och hans  kamrat  ensamma i  djungeln  är  helt 

uteslutna ur berättelsen och utan tidigare kunskap om att gruppen blev överraskade av Batistas 

arme vid landstigningen, förlorade stora mängder ammunition och att gruppen splittrades blir 

detta tidshopp kausalt förvirrande. I detta försvinner också att de faktisk var vilse och inte 

hade en aning om var Castro och de andra befann sig, eller om de ens var vid liv.74 I filmens 

skildring, verkar de veta var de är på väg och möter ganska snart upp med Castro och hans 

grupp och alla hälsar glatt och vänskapligt på varandra.

Senare  skildras  både  lugna  stunder  och  slag  som  alla  är  komprimeringar  och 

kombinationer av flera liknande händelser, och det sker också en del förflyttningar från en 

tidsram till  en  annan.  Flera  mindre  strider  och  händelserna  ur  de  striderna  slås  ihop och 

skildras vid ett större slag när de slår till på basen El Uvero. Detta gör inte att något viktigt ur 

den historiska händelsen försvinner, utan bidrar istället till att förloppet blir lättare att följa 

och  ökar  därför  värdet  av  filmen  som  underhållning.  Likaså  när  de  lugnare  stunderna 

rebellerna  har  i  vildmarken  slås  ihop  och  kombineras  med  att  skildra  karaktärsdrag  och 

strategier för kriget. Exempelvis så ser man Guevara skriva dagbok, vilket är en referens till  

vad filmen är baserad på. Vid andra tillfällen används dialogen för att föra fram strategier, 

men också  många gånger  för  att  göra  karaktärerna  flerdimensionella  genom att  låta  dem 

berätta historier för varandra. Vad som inte komprimeras i filmen är karaktärer. Alla namn 

som nämns,  och  karaktärer  som presenteras,  och  det  är  många,  är  baserade  på  verkliga 

personer. Vissa har uteslutits men inga har slagits ihop. Det händer att ändringar sker och 

repliker  tilldelas  en  annan karaktär  än den som egentligen  sa dem.  Denna fragmenterade 

berättarteknik med snabba växlingar mellan lugn och strid, presentation av många namn och 

karaktärer samt platser, kombinerat med tidshoppen till 1964 ger flera effekter som är av både 

ondo och godo för filmen som historieförmedlare och filmen som underhållning. Dels stärker 

detta trovärdigheten, och verkar på sätt och vis som att det är ett ihopklipp av dokumenterade 

händelser. Noggrannheten med att karaktärerna som skildras alla baseras på verkliga personer 

bidrar också till detta. Men det gör också att handlingen blir svår att följa. Som Rosenstone 

skriver,  kan  personen  som  skildras  i  en  biografisk  film  försvinna  om  fakta  ej  blandas 

tillräckligt med fiktion, och detta stämmer in på Che-Argentinaren. 

När  det  närmar  sig  filmens  klimax  och  slutstriden  i  Santa  Clara  blir  det  mindre 
74 Historisk referens se ex: Guevara (1963, 2005) Anderson (2002), Kumm (2007)
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fragmenterat och händelseförloppen skildras mer i detalj. Denna sekvens av filmen har med 

mycket som är direkt översatt till visuell skildring från den skrivna text filmen är baserad på. 

Efter att rebellerna får höra att de har vunnit, beger de sig i jeepar mot Havanna, och där slutar 

filmen. Slutet är öppet för tolkningar, men det är samtidigt klart och tydligt att kriget är vunnit  

budskapet  är  att  Kuba kommer nu bli  ett  bättre  land.  Che-Argentinarens uppföljare  Che-

Gerillaledaren skildrar en tid flera år efter Kubanska revolutionen när Guevara beger sig till 

Bolivia för att starta revolution. Vad som händer däremellan har valts att inte skildras. Som 

nämnt tidigare så väljs det ut vad som ska skildras i en historiefilm, och på så vis också välj  

andra delar bort, och inte bara på grund av tidsbrist utan också för att bättre forma den bild 

man vill ge, i detta fall av Che Guevara och den Kubanska revolutionen. Filmen har fått kritik  

för att utelämna just händelserna av Che Guevaras liv som skedde efter kriget.  Där finns en 

mindre  smickrande  historia  att  berätta,  där  Guevara  hade  tillsyn  över  rättegångar,  och 

människor avrättades ibland utan att ens få en rättegång. Regissören Steven Soderbergh svarar 

på detta genom att säga att han inte var intresserad av att  göra en film om Guevara som 

byråkrat, utan ville skildra Guevara i gerillakriget. Soderbergh menar också att frågan kring 

avrättningarna tas upp i Guevaras tal till FN som skildras i sekvenserna från 196475, men att 

säga att frågan tas upp är att överdriva vad som egentligen sker i sekvensen. Jag menar att  

detta är i så pass liten utsträckning och placerat bland en mängd andra budskap att det inte är 

legitimt att säga att filmen behandlar ämnet. I en scen mot filmens slut, tillfångatar en av 

rebellerna en av Batistas män. Rebellen tar med Guevara till fången och frågar vad de ska 

göra  med  honom.  Guevara  säger  att  de  ska  ta  honom  som krigsfånge  och  senare  hålla 

rättegång.  Denna  sekvens  står  som  metafor  för  att  framtidens  Kuba  ska  ha  ett  rättvist 

rättssystem, till skillnad från under Batistas regim. Om man som åskådare är bekant med hur 

historien fortsätter efter där filmens skildring slutat, får denna sekvens en annan betydelse. 

Innebörden förändras då från en vision om rättvisa, till en nästan ironisk kommentar för hur 

det sedan artade sig.

 5.2.3 Dialog och karaktärer 
Steven Soderbergh menar att han ville skildra en bild av Che Guevara som går bortom den 

romantiserade bilden av revolutionären, och berätta vad folk inte vet om honom76. Filmens 

75 Olsen, Mark, Soderbergh takes a revolutionary approach to 'Che',  The Enveolope, Los Angeles Times 2008 
http://theenvelope.latimes.com/news/la-et-che1-2008nov01,0,4392866.story

76 Olsen 2008
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första bild är i svartvitt, och en närgången panorering från en tänd cigarr, till ett skäggprytt 

ansikte  som  man  utan  tvivel  direkt  förstår  tillhör  karaktären  Che  Guevara,  gestaltad  av 

Benicio Del Toro. Denna bild kan inte sägas vara annat än ikonisk. Sekvensen skildrar en 

intervju  med  Guevara,  som  äger  rum  efter  revolutionen.  Den  gryniga  svartvita  bilden 

påminner märkbart om utseendet på bilden i de autentiska intervjuer som finns med Guevara, 

likaså skägget och klädseln. Cigarren finns med i några autentiska intervjuer men framförallt 

är det en symbol för Kuba och är ett föremål som finns med på många autentiska bilder av 

Guevara och den hjälper till att berätta för åskådaren om vem som skildras. Med en cigarr i 

munnen utstrålar karaktären Guevara ett lugn, och man förstår att situationen han befinner sig 

i detta tillfälle är avslappnad. Hur han sitter, lite nonchalant bakåtlutad och tittar intensivt mot 

kvinnan som intervjuar honom visar på ett starkt självförtroende och ger en väldigt kontrast 

till  efterföljande bilder,  där han skildras många år tidigare,  innan revolutionen. Då är han 

renrakad och beter sig lite osäkert och tafatt. I de första bilderna av honom i Kubas vildmark 

plågas han av sin astma och gömmer sig bland träden och försöker svälja sina hostningar. 

Denna kontrast, från den ikoniska, stereotypa bilden av Guevara är nödvändig att inleda med 

just för att lyckas skildra utvecklingen karaktären, baserad på den verkliga personen Guevara 

går igenom för att komma dit. Benicio Del Toro vann pris för sin skådespelarinsats i Cannes 

filmfestival77. Del Toro beskriver sin uppfattning av Guevara som en udda kombination av 

intellekt och action78 och detta är vad Del Toros tolkning också får fram i filmen.

I  filmen  är  alla  karaktärer,  liksom händelser,  baserade  på  verkliga  personer,  med 

undantag för vissa av Batistas soldater. Men även dessa är baserade på verkliga personer, då 

händelserna de befinner sig i  finns beskrivna i  boken som filmen baseras på, om än som 

anonyma personer. Fidel Castro är en viktig person i handlingen, både som ledare för gerillan 

men också som Guevaras vän. Likaså Aleida March framstår i filmen som en av de som står 

Guevara närmst, men endast som kamrat i kriget. Filmen skildrar inte henne som Guevaras 

älskarinna, vilket hon var. 

Dialogen i filmen baseras på verkliga citat i stor omfattning. Ofta förflyttade i tiden 

men tillhörande rätt karaktärer. Dialogen används också för att förklara strategier för kriget 

och karaktärers motivation. Inför slaget vid El Uvero går Castro igenom för gerillan hur de 

ska anfalla. Han beskriver att de ska slå till stort och ljudligt så att ingen kan undgå att veta att  

gerillan finns där, och är starka. Detta sammanfattar strategin för hela kriget. Intervjuerna från 

77 Internet Movie Database http://www.imdb.com/title/tt0892255/awards
78 Olsen 2008
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1964 fungerar som berättande voice over, och Guevaras motivation för handlingar framgår 

genom den. Hela hans ideologi kommer fram i talet till FN som till stor del är citerat från det 

verkliga talet.

 5.2.4 Biografisk film
Che-Argentinaren är en biografisk film, och ställt till Rosenstones frågor om biografin, där 

den första är ifall de handlar om personer vi vill efterlikna, eller personer vi vill döma så är 

det enkelt  att  säga att  Che-Argentinaren vill  framställa  Guevara som någon att  efterlikna. 

Filmen  glorifierar  Guevara,  och  bygger  vidare  på  en  ikonisk  bild  av  honom  (även  om 

filmskaparna motsäger  sig  detta).  Oppositionen mot Guevara är  nog de första  som skulle 

angripa de stora delar av mindre smickrande händelser som filmen uteslutit. Den andra frågan 

Rosenstone  tar  upp  är  ifall  den  biografiska  filmen  ska  fokusera  på  det  offentliga  eller 

personliga livet.  Che-argentinaren handlar om Guevaras offentliga liv, även om den söker 

skildra en mer djupgående bild än den ikoniska. Hans familjeliv är helt uteslutet ur filmen. 

När Guevara ger sig ut i kriget lämnar han fru och dotter i Mexico, vilket nämns en gång i  

filmen i ett samtal med en kvinna vid namn Aleida March. Vad som helt utesluts är att Che 

under  kriget  inleder  ett  förhållande  med  denna  kvinna.  Om  åskådaren  sedan  innan  är 

medveten om att Guevara efter kriget på Kuba gifter sig med March och får fem barn, kan 

man se en antydan till deras relation i och med blickar men annars framställs hon som endast 

kamrat i krig. Det är endast den professionella doktorn och senare gerillaledaren Guevara som 

skildras. Sista frågan Rosenstone tar upp är ifall biografiska filmen ska visa personen som en 

skapelse av sin tid, eller som någon som höjer sig över historien och bidrar till att skapa tiden, 

eller  inte göra någon uppdelning och ha bådadera.  Det politiska budskap som förs fram i 

filmen, främst genom sekvenserna från 1964, är en stor del av filmens drama. Det handlar om 

hur Guevara, en doktor med en vision, utvecklas till en ledare som är villig att göra allt för sin 

övertygelse. Denna övertygelse, i form av den ideologi som filmen förmedlar omsluter hela 

filmen. Det ges inga alternativ till vad Guevara tycker och säger, och hans åsikter framhävs 

som de  rätta.  Den kritik  som kommer  fram via  dialog  i  sekvenserna  från  1964 avfärdas 

antingen av Guevara själv, eller genom bildspråket som förlöjligar de karaktärer som yttrat 

sig, och detta gäller speciellt när det handlar om USA. Det enda filmen lämnar efter sig är att  

Kuba blev en bättre plats efter revolutionen och att Guevara bidrog till detta.
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 5.3 Historiehantering och konstruktion - The Lost City

”I want to make a wish. If change is going to come to our country, I 

wish that  […] despite  all  of  our  differences,  we always  put  family 

first” 

The Lost City

Det är ett drama om en förmögen familj, där mor och far, deras tre söner och sönernas fruar 

samt deras farbror står väldigt nära varandra, men kriget får dem att splittras på grund av olika 

värderingar.  Handlingen kretsar  främst  kring sonen Fico som äger  en berömd nattklubb i 

Havanna. Ficos två bröder deltar aktivt för att störta Batista, vilket inte Fico tycker om. Tidigt 

i filmen dör Ficos ena bror efter att han medverkat i Directorio revolucionarios angrep mot 

presidentpalatset. Fico vill inte att brodern ska delta i detta men accepterar det då Directorio 

revolucionario vill få ett fritt Kuba utan att följa Castro och motarbetar kommunism. Ficos 

andra bror, går med i gerillan och detta leder bara till lidande för familjen. Fico är den enda av 

bröderna som följer faderns önskan och sätter familjen först, och trots att han inte håller med 

om sina bröders och senare sin kärestas ageranden och åsikter så ställer han upp för dem när  

de behöver honom. När den första av Ficos bröder dör, tar han hand om dennes fru Aurora, 

och de förälskar sig i varandra. Efter att rebellerna segrat och tar makten, ansluter sig även 

Aurora till dem. Fico är kritisk mot hur revolutionen har gått till, och mot den kommunistiska 

politiken och när revolutionens regering gör allt de kan för att försvåra för honom att driva sin 

nattklubb lämnar Fico Kuba och åker till New York. Han försöker få med sig Aurora, men hon 

vill inte lämna Kuba. I New York vill Fico bygga ett nytt liv, och starta en nattklubb igen. Han 

börjar  arbeta  som diskare  på  en  nattklubb,  och  jobbar  snabbt  upp  sig  till  musiker.  I  en 

avslutande text får man veta att han lyckades starta sin egen nattklubb i New York.

 5.3.1 Mainstreamdrama
Berättelsen följer klassiskt Hollywoodberättande, och när filmen är slut vet man att trots att 

Fico inte fick sin älskade lyckades han ändå bygga ett bra liv i New York. Detta förmedlas 

genom avslutande text  tillsammans  med ett  musiknummer.  Ett  moralisk  budskap om den 

amerikanska drömmen är vad åskådaren lämnas med. Det är en dramatisk berättelse, och man 

får följa Fico genom hans glädje och sorg. Filmens huvudkaraktärer är fiktiva, även om de 
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bygger på ett flertal människors liknande öden. De symboliserar alltså en massa. Men även 

verkliga personer skildras i biroller. Filmens fokus ligger kring revolutionens nackdelar, och 

hur omformningen av politiken endast medförde lidande och bidrog till att familjer splittrades. 

Kubas till större delen fattiga befolkning är utesluten. Den bild av det förslutna som ges är av 

de  rikas  Havanna.  Musiken  är  viktig,  och  likaså  miljöerna  söker  spegla  sena  50-talets 

glamorösa sida av Havanna. Familjerelationerna i filmen, påverkas av deras skiljaktigheter i 

politiska frågor och smälter så samman i dramat.

Det är lätt att passa in The Lost city i Rosenstones mainstreamelement, och filmen är 

en Hollywoodproduktion och följer strukturen för denna och söker inte utmana åskådaren i 

berättartekniken. Åskådaren ska känna vad Fico känner genom filmen, och uppleva Havanna 

tillsammans med Fico under revolutionen och de svårigheter den bringade, och även uppleva 

känslorna  av  sorg,  förlust  och  olycklig  kärlek.  Filmen  gränsar  till  att  kunna  kallas  ett 

kostymdrama, men då i stort sett allt illa som drabbar Fico och hans närstående är resultat av 

revolutionen och den historiska händelse har för stor betydelse för narrativet för att kunna 

anses vara endast en kuliss.

 5.3.2 Komprimering, förflyttning, förändring
Filmen  skildrar  tiden  från  revolutionens  allra  tidigaste  händelser  till  efter  kriget  när  ny 

regering bildas på Kuba. Historiska händelsen är, förutom komprimerad i tid, komprimerad 

till att skildra rika människor i Havanna, vilket är att skildra en väldigt liten procent av Kubas 

totala befolkning. Den familj som filmen handlar om består av påhittade karaktärer men då de 

symboliserar  en  massa  av verkliga  öden är  även de  en  komprimering,  där  flera  personer 

gestaltas ett fåtal. Filmen utspelar sig till största delen i stadsmiljö och endast korta sekvenser 

visar den smutsiga delen av kriget i vildmarken. Kriget sker vid sidan av den melodram som 

är  filmens egentliga handling,  och uppenbarar  sig när  det  tränger  sig  på relationerna och 

försvårar livet för Fico och tvingar honom att på olika sätt ingripa, trots att han helst undviker 

det.  Detta  gör  att  komprimeringen  i  tid  och  händelser  inte  blir  lika  synlig  som  i  Che-

Argentinaren där  verkliga  slag  och  verkliga  personer  uteslutande  skildras,  om  än 

komprimerade. The Lost City skildrar de händelser som för historien om Fico framåt och som 

motiverar  hans  agerande,  och  filmens  budskap  skapas  på  ett  sätt  av  vad  som uteslutits. 

Revolutionens  mindre  smickrande  efterdyningar  läggs  stor  vikt  på,  och  den  rädsla  för 

kommunism som Fico uttrycker i filmen visar sig vara befogad. Filmen behandlar ämnen som 
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att avrättningar skedde utan rättegång, att det inte hölls något val när Castro blev president 

och markuppdelningen skildras som en negativ biverkning i och med att Ficos farbror får 

hjärtattack och dör när han får reda på att han måste lämna ifrån sig sitt plantage. Bilden av 

kommunismen  tas  till  det  extrema  när  rebell-soldater  kommer  till  Ficos  nattklubb  och 

förbjuder  honom att  ha  med  saxofon  i  shower  på  klubben  då  detta  är  ett  imperialistisk 

instrument. Så i och med att rebellernas kamp i vildmarken har uteslutits och att ingen fattig 

människa skildras, framgår inte motivationen för revolution utan bara dess nackdelar.  Det 

enda revolutionen bidrar med är att försvåra livet för filmens huvudkaraktär och hans enda 

utväg blir tillslut att bege sig till USA. 

Förändringar sker i historien då de fiktiva karaktärerna i filmen möter karaktärer som 

är baserade på verkliga personer. Ficos ena bror, är en del av Directorio revolucionarios och 

deltar i en attack mot presidentpalatsen för att störta Batista. Även om denna attack ägde rum, 

och utfördes av denna verkliga grupp, så befann sig inte Ficos bror där. I filmen är brodern 

också en ledande person inom gruppen med ett  kodnamn Peligro,  och detta  är  ett  påhitt. 

Gruppens verklige ledare, skildras däremot också, när han under attacken rapporterade i radio 

att Batista blivit dödad och soldater bryter sig in och dödar honom. Det framgår inte att han är  

gruppens verklige ledare, utan tidigare kunskap krävs för att kunna placera hans roll. Likaså 

Ficos andra bror, som ansluter sig till gerillan i vildmarken möter karaktärer som är baserade 

på verkliga personer, däribland Che Guevara. De händelser man får följa tillsammans med 

brodern och gerillan är uppdiktade i den mån att man följer en fiktiv karaktär, och broderns 

samtal med Guevara likaså då dessa aldrig ägt rum under dessa omständigheter. Likaså Ficos 

möten  med  Che  Guevara  och Fidel  Castro,  och  dialogen  de  utbyter  har  aldrig  skett.  Att 

placera fiktiva karaktärer i verkliga historiska händelser är hur historiefilmen ofta fungerar, 

just  för  att  göra  det  personligt  och  dramatiskt  och  låta  åskådaren  uppleva  händelsen 

tillsammans  med  huvudkaraktären.  Att  skildra  Directorio  revolucionarios  angrepp  mot 

presidentpalatsen, så objektivt som en film har förmåga till hade inte gett samma känsloeffekt 

som det gör när det skildras med en karaktär som åskådaren har lärt känna och tycka om, och 

broderns död motiverar också Ficos senare handlingar. Händelseförlopp som faktisk skedde 

och uttalanden som faktiskt gjordes av verkliga personer sätts in i andra situationer än enligt  

den skrivna historien för att bidra till filmens värde som underhållning.

Istället för att skildra den historiska händelsen utifrån fakta från en historiebok, eller 

genom att skildra livet av en verklig person från den tiden, så komprimeras händelsen till att  

skildra den utifrån en fiktiv familj, och vad de drabbas av blir en samlad synekdoke för vad 
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som hände en större mängd människor. Flera situationer är baserade på faktiska händelser när 

det  handlar  om kriget,  revolutionen  och  dess  efterföljder  men  de  är  alla  komprimerade, 

förflyttade och till stor del förändrade för att passa in i det drama som är filmen.

 5.3.3 Dialog och Karaktärer
Filmens  huvudkaraktärer  är  fiktiva,  och  består  av  Fico  och  hans  familj.  Även  Ficos 

amerikanske vän som får symbolisera det enkla livet i USA är en fiktiv karaktär. Några av de 

viktigaste  personerna  ur  revolutionen  skildras,  och  en  av  dessa  är  först  och  främst  Che 

Guevara som har en stor biroll i filmen. Hans roll är att vara filmens antagonist, och står för  

allt ont med revolutionen och han blir en stereotyp av ikonen. Första mötet med karaktären 

Guevara är ute i vildmarken, där han kommer gående följd av sina soldater med en cigarr i 

munnen. Detta är inte en realistisk skildring alls. Rebellerna hade knappt mat när de var ute i 

skogen, så att de skulle ha något överflöd av cigarrer eller att detta skulle prioriteras är högst  

otroligt. Men trots att bilden är helt orealistisk tjänar den sitt syfte att tala om för åskådaren 

direkt vem det är. Men Guevara och resten av rebellerna framställs som osympatiska vildar 

genom filmen, och Ficos bror som anslutit sig till dem förändrar helt personlighet och blir kall 

och hård. 

Fuglencio Batista är också en av de verkliga personerna som skildras, och likaså han 

blir en karikatyr. Han skildras som överdrivet fåfäng, narcissistisk, överlägsen och obrydd om 

annat än att leva det goda livet. Fidel Castro gestaltas också, men aldrig fullt ut, då han alltid 

syns bakifrån, eller med ansiktet till stor del dolt. Han syns istället tydligt och i full bild i 

sekvenser med dokumentärt filmmaterial, och på verkliga foton på tidningar. Maffiabossen 

Meyer Landsky skildras, och han försöker få sig en andel av Ficos nattklubb. Hans betydelse 

för handlingen är väldigt vag, och situationerna han befinner sig i må vara baserade på vad 

händelser som kan ha inträffat, men är i övrigt uppdiktade.

Ficos barndomsvän är ett av Batistas befäl, som efter kriget blir  tillfångatagen och 

fängslad av rebellerna. Fico försöker få sin bror som anslutit sig till rebellerna att få honom 

frisläppt  då  detta  befäl  hjälpt  familjen  vid  tidigare  tillfällen.  Barndomsvännen  blir  sedan 

avrättad utan rättegång. Karaktären Che Guevara frågar kallhjärtat Fico varför han bryr sig 

om  sådana  avskum.  Denna  sekvens  tar  upp  en  del  av  vad  som  inte  gick  rätt  till  efter 

revolutionen, som filmer som Che-Argentinaren smidigt undviker. Men det största problemet 

The Lost City skapar för sig själv, med att göra endimensionella stereotyper av de verkliga 
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karaktärerna och rebellerna är att man som åskådare får svårt att ta det på allvar. 

Dialogen i filmen är fiktiv till största delen, förutom vissa citat som placerats där de 

passar för filmens handling och budskap. Guevara trodde på att ”the end justifies the means” 

och detta säger karaktären Guevara till Ficos bror efter att omotiverat ha skjutit en redan sårad 

soldat. Förutom vissa sekvenser av liknande slag, där verkliga citat används för att konstruera 

ett  budskap,  konstrueras  dialogen  för  att  förklara  karaktärer  och  deras  motivation  såsom 

Rosenstone skriver att den fungerar i film.

 5.4 Trovärdighet
I  detta  avsnitt  presenteras  olika  tillvägagångssätt  som  används  i  filmerna  för  att  stärka 

trovärdigheten. Först beskrivs hur stilistiska strategier används, och efter det hur filmernas 

upphovsmän påverkar trovärdigheten. Då handlar det både om filmernas fiktiva upphovsmän 

och de verkliga, och således också hur olika val kring produktionen påverkar hur trovärdig 

filmen framstår.

 5.4.1 Stilistiska strategier
Che-Argentinaren inleds med fiktiv intervju med Che Guevara. Denna är i svartvit och grynig 

bild, och söker efterlikna bilden på de verkliga intervjuer som finns av Guevara från samma 

tid. Kameran filmar närgånget över Guevaras kläder, till hans cigarr och panorerar sedan till 

hans  ansikte,  men  visar  bara  hans  ögon.  Det  är  inte  tydligt  att  detta  inte  skulle  vara 

dokumentärt material, då man inte till fullo ser att det är Benicio Del Toro och inte Guevara 

som sitter  och  blir  intervjuad.  Detta  följs  av  ett  montage  till  musik  som visar  svartvita, 

dokumentära bilder på Batista och bilder på demonstrationer och texten ”Kuba 1952” visas 

mitt på skärmen. Efter detta blir bilden i färg och man ser ett dukat middagsbord och hör 

konversation utanför bilden och texten ”Mexico City, July 1955”. Klippningen gör att man 

kastas fram och tillbaka mellan årtal,  svartvit och färg,  dokumentära bilder, tydligt fiktiva 

skildringar,  och konstruktioner direkt  översatta från dokumentära filmningar.  När Guevara 

skildras  i  Kubas  vildmark  används  till  största  delen  handkamera  och  den  håller  ofta  ett 

avstånd, samt oregelbunden klippning vilket resulterar i att den verkar dokumentera vad som 

faktiskt sker på plats. Kvaliteten på bilden avslöjar att det är en konstruktion, till skillnad från 

när  Guevara  skildras  i  intervjuer  och  vid  sitt  tal  till  FN  där  bilden  söker  efterlikna  de 

dokumentära bilderna exakt. När Guevara ska gå upp till talarpodiet är kameravinklar, ljus 
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och klippning i stort sett identisk med hur den verkliga filmningen av talet ser ut. Detta är att  

använda sig av okonventionella markörer.  I och med att bilderna från vildmarken är tydliga 

konstruktioner, om än gjorda att likna en observerande kamera, tas de svartvita sekvenserna 

för  en  direkt  representation  av  verkligheten. Istället  för  att  markera  skillnader  mellan 

dokumentära bilder och fiktiva konstruktioner, används istället markörerna som annars skulle 

visa vad som är dokumentärt till att skapa en illusion av att det som liknar det dokumentära 

också är  autentiskt  material.  Guevaras tal  i  filmen är  till  stora delar  direktciterat  från det 

riktiga talet, och är historiskt korrekt på så vis, men hela talet är inte med i filmen, och de 

delar som är med får betydelse i och med vilka bilder som visas i samband eller anslutning till 

bilderna av Guevara i talarpodiet. Vad han säger i talet och i intervjuerna illustreras av bilder 

ur kriget eller ur bilder från 1964 och skapar på så vis mening och eftertryck till Guevaras 

åsikter.

I  The  Lost  City används  också  dokumentära  bilder,  men  även  om konventionella 

markörer bryts är det inte i samma utsträckning som i  Che-Argentinaren och kan inte sägas 

använda sig av okonventionella markörer på samma sätt. Dokumentära bilder visas i samband 

med att  de fiktiva karaktärerna ser händelser på TV om vad som sker i  Kuba i  och med 

revolutionen, och de gånger man ser Fidel Castro framifrån är det  alltid riktiga bilder på 

honom.  Det  är  i  stort  sett  alltid  markeringar  som som gör  att  de  svartvita  dokumentära 

bilderna  inte  blandas  in  i  handlingen  osynligt  i  och  med  att  de  visas  via  en  TV  eller 

tillsammans med någon slags narrator. Vid ett tillfälle, för att illustrera att kriget är vunnet av 

Castro visas svartvita dokumentära bilder, varvat med svartvita konstruktioner. Vad som är 

konstruktion  blir  som  mest  tydligt  när  Fico  syns  i  dessa  svartvita  bilder.  Svartvita 

dokumentära bilder på när Castro åker in i Havanna efter kriget är vunnet visas i och med att 

filmens huvudkaraktärer ser detta på TV. Detta följs av dokumentära bilder, som inte kopplas 

ihop med karaktärernas TV-tittande,  som skildrar  människor som blir  avrättade,  och detta 

växelklipps  med  dokumentära  bilder  på  Che  Guevara,  tagna  ur  sitt  sammanhang. 

Dokumentära  sekvenser  blandas  med  fiktiva  element  i  ett  osammanhängande  flöde  som 

endast skapar mening genom åskådarens egna tolkningar. Nästa sekvens skildrar Ficos möte 

med rebellerna, då han beger sig till fängelset för att träffa sin vän, som arbetade för Batista 

och därför blivit fängslad. Senare träffar Fico Guevara som berättar att vännen blivit avrättad 

utan rättegång. De svartvita sekvenserna i The Lost City ökar inte trovärdigheten, speciellt inte 

när de blandas med fiktiva sekvenser som i efterproduktionen bearbetats för att se gamla ut. 
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 5.4.2 Upphovsmannaskap
Soderbergh har inte gjort fler historiska skildringar och han visste heller inte speciellt mycket 

om  Che  Guevara  eller  revolutionen  innan  han  påbörjade  arbetet  med  filmen79.  Men 

Soderbergh,  tillsammans  med  manusförfattare  och  producenter  lade  ner  flera  år  på 

förproduktion och forskade i Guevaras liv. Först var det meningen att filmen om Guevara 

skulle  handla  om hans  tid  i  Bolivia,  men  motivationen  för  att  göra  revolution  i  Bolivia 

försvann när man inte hade bakgrunden om den vunna revolutionen på Kuba. Då skrevs ett 

manus som sammansatte Kuba, Bolivia och Guevaras närvaro vid FN s generalförsamling. 

Manusförfattaren kände själv att för att få in allt detta i en enda films tidsrymd krävdes en 

enorm förtätning av både händelser och personer och historia blev förlorad. Där kom iden att 

istället göra två filmer, en om Kuba som också behandlar FN generalförsamlingen och en som 

skildrar Guevara i Bolivia och som också tar upp hans död.80 Förändringen från att det skulle 

bli en film, med engelska som språk till att bli två långa filmer och spanska som talat språk 

resulterade  i  att  de  förlorade  stora  summor  pengar.  Det  blev  svårt  att  få  amerikanska 

producenter  och  de  förlorade  pengastöd  från  engelska  kanaler  som  endast  finansierar 

engelskspråkiga  projekt81.  Att  stå  fast  vid  valet  att  göra  filmen  på  spanska  må  ha  kostat 

pengar,  men ökat  trovärdigheten enormt.  Steven Soderbergh som regissör   påverkar  inte 

filmens trovärdighet på samma sätt som Jönsson skriver att Steven Spielberg gör, då han inte 

har gjort flera historiska skildringar och då inte visat samma gedigna intresse för historien i 

och med filmiska skildringar. Han kan inte sägas vara en historiker som Rosenstone menar att  

Oliver Stone är heller av samma anledning.

En  text  i  början  av  filmens  eftertexter  förkunnar  att  filmen  är  baserad  på 

”Reminiscences  of  the  Cuban  revolutionary  war”  av  Ernesto  Che  Guevara,  och  detta  är 

Guevaras  egna memoarer  från  kriget  som han skrivit  utifrån  både  minnen och sina  egna 

dagboksanteckningar. Guevara är uppenbart filmens fiktiva upphovsman eftersom hans röst är 

voice over och hela filmen berättas utifrån hans perspektiv. I och med att filmen är baserad på 

Guevaras egna memoarer,  och filmskaparna förhållit  sig så pass troget till  denna,  med en 

minimal mängd fiktion så är även Guevara verklig upphovsman. Detta kan tyckas långsökt, då 

Guevaras intentioner med sina memoarer inte direkt var att det skulle bli en film, men det är 

hans ord, hans ageranden och hans liv syn på revolutionen som skildras.

79 Olsen, 2008
80 Che - Criterion Collection, The making Of Che http://www.youtube.com/watch?v=hGWCkWv5feE
81 Olsen, 2008
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Liksom Soderbergh har inte heller Andy Garcia gjort fler historiska skildringar än The 

Lost City och är på så vis ingen erfaren historieförmedlare, men har däremot varit med om ett  

liknande öde som drabbar Fico och hans familj. Garcias familj flydde från Kuba efter kriget, 

då deras liv försämrades i och med revolutionen och de sökte lyckan i USA82. Andy Garcia 

spelar även huvudrollen som Fico i filmen. Garcias roll som upphovsman bakom berättelsen 

blir flerskiktad i och med att han gestaltar en fiktiv karaktär, som kan kopplas till hans egna 

erfarenheter och att han är regissör. Filmen redovisar inga källor om vad den baseras på, men 

avslutas med en berättande text om vad som hände Fico efter att filmen tar slut. Detta syftar 

till att Fico är en verklig person.

82 The Actors Studio http://www.youtube.com/watch?v=_yV_MvjtKnY&feature=related
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 6 Diskussion och slutsatser

För att  få  plats  inom filmens tidsram menar  Rosenstone  att  historien  konstrueras  på film 

genom  komprimering,  förflyttning,  förändring,  dialog  och karaktärer  och  detta  skapar  ett 

drama83. Detta betyder att vissa delar av historien väljs ut att skildras och i och med det väljs 

andra  bort.  Detta  menar  jag  påverkar  berättelsens  flöde,  hur  lätt  den  är  att  förstå,  dess 

underhållningsvärde,  trovärdigheten  och  även  var  skildringens  fokus  ligger  och  vilket 

budskap som förmedlas till åskådaren. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en och 

samma  historiska  händelse  kan  ge  olika  betydelse  på  film,  och  i  analysen  av  Che-

Argentinaren och The Lost City har det visat sig att trots att dessa filmer handlar om samma 

tidsperiod  och  delvis  skildrar  samma  historiska  personer  får  historien  helt  annorlunda 

innebörd i de olika skildringarna. De frågor som uppsatsen ämnade svara på var hur det som 

adderats/uteslutits  påverkar  skildringen,  hur  filmen  hävdar  autenticitet  samt  hur 

upphovsmannen stärker filmens trovärdighet. Vilka delar av historien som valts ut att skildras 

respektive vad som valts bort är vad som formar filmernas budskap som båda omsluts av olika 

ideologier. Che-Argentinaren målar upp en romantisk bild av Che Guevara och revolutionen 

genom att lägga fokus på varför revolutionen var viktig, skildra kampen som tillslut ledde till 

en seger. I och med att filmen slutar med en triumferande seger, med antydningar att Kuba nu 

kommer bli bra och rättvist utesluts en stor del mindre smickrande händelser av Guevaras liv 

som inträffade  efter  detta.  Ambitionen med filmen var  inte  att  skildra  mer  än  Guevara  i  

gerillan men detta val har självklart  konsekvenser för budskapet.  Genom att  okamouflerat 

trycka  på  att  Guevaras  åsikter  och  ideologiska  ståndpunkter  är  riktiga,  och  utesluta 

oppositionen eller kritisera och förlöjliga den, omsluts filmen av ett vänsterperspektiv.  The 

Lost  City  däremot utesluter  helt  Kubas fattiga befolkning,  och fokuserar  på en rik  familj, 

vilket leder till fokus endast ligger på revolutionens nackdelar. När huvudkaraktären Ficos 

familjemedlemmar på olika sätt  deltar  i revolutionen får det katastrofala konsekvenser för 

familjen och för Ficos liv.  The Lost City  utesluter fördelarna med revolutionen, men lägger 

stor vikt på dess nackdelar. Här skildras också den mindre smickrande delen av Guevaras liv, 

som  Che-Argentinaren  utesluter, och de olika tolkningarna av denna verkliga person är så 

skilda att det hade kunnat vara två olika personer. Vad The Lost City väljer att skildra och på 

83Rosenstone s. 39
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sätt  också utesluta leder till  att  det blir  en melodram om familjevärderingar med politiskt 

högerperspektiv som istället för att öppet lägga fram kritik mot USA som Che-Argentinaren, 

målar upp USA som räddaren i nöden och trycker på den amerikanska drömmen. I och med 

hur filmerna arbetar med historien genom komprimering, förflyttning, förändring, dialog och 

karaktärer skapar de helt olika draman där den ena filmen tar upp vad den andra utesluter och 

vice  versa.  Detta  resulterar  också  i  olika  grad  av  trovärdighet  och  olika  grad  av 

sammanhängande berättelser. I och med att, som i The Lost City, skildra en historisk händelse 

utifrån fiktiva karaktärer får man en frihet i konstruktionen, som man inte kan uppnå när man 

följer ett skrivet verk mer troget. Fiktiva karaktärer sätts in i verkliga miljöer och i verkliga 

händelser, och historien formas kring dessa karaktärer för att passa det budskap man vill föra 

fram. Det blir lättare att göra berättelsen personlig och vädja till publikens känslor, men i och 

med detta också svårare att hävda sin berättelse sann. Att skildra en verklig person i form av 

en biografisk film, som Che-Argentinaren, och då följa ett skrivet verk utan att göra större 

avvikelser har en nackdel när många platser, många namn, många händelser ska presenteras 

samtidigt som personen vars liv som skildras ska komma fram, och som Rosenstone skriver är 

det lätt att personen försvinner in i ett överflöd av fakta. Då historiens gång följs strikt, som i 

Che-Argentinaren, där inga psykologiska och personliga djupdykningar görs förlorar man den 

direkta känslomässiga delen men vinner i trovärdighet. Att en filmisk skildring verkar sann 

påverkar också åskådaren känslomässigt, då den ger en illusion av att vad som visas är en 

reflektion  av  en  förgången  tid  och  att  det  som sker  på  filmen  också  verkligen  skedde  i 

verkligheten. 

Stilistiska strategier används för att hävda autenticitet och stärka trovärdigheten. Che-

Argentinaren och The Lost City använder sig av i stor del samma stilistiska grepp för att hävda 

autenticitet  men  detta  påverkar  trovärdigheten  annorlunda.  Genom  att  använda  sig  av 

okonventionella markörer i Che-Argentinaren suddas gränsen mellan fiktion och fakta ut och 

skapar  en  illusion  av  autenticitet  där  dokumentärt  material  blir  svårt  att  skilja  från 

konstruktioner.  En  skakig  handkamera  skildrar  rebellerna  i  vildmarken,  och  denna  söker 

efterlikna en objektiv kamera som dokumenterar vad som sker, och inte försöker sig på att 

skildra något som inte syns.  Till skillnad från i  Che-Argentinaren,  där dokumentärt material 

blandat med konstruktioner stärker trovärdigheten, förlorar  The Lost City i trovärdighet när 

man på  liknande sätt  söker  skapa  trovärdighet.  De sekvenser  som ska efterlikna  gammal 

filmteknik blir en allt för tydlig konstruktion och i och med detta blir resultatet att istället för 

att de dokumentära sekvenserna förlorar trovärdighet och verkar även de fiktiva. Detta beror 
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på att det blir övertydligt att de dokumentära bilderna placerats strategiskt för att ge eftertryck 

åt filmens politiska budskap.

Rosenstone skriver att spelfilmen är mer ärlig än dokumentärfilmen, då den är öppen 

med att vara en fiktiv konstruktion, medan dokumentärfilmen utger sig för att vara en direkt 

representation av historiska händelsen den skildrar. Han skriver att åskådaren vet, eller borde 

veta att ett drama är en konstruktion av det förflutna84. Detta må till stor del vara sant för 

filmer som behandlar historien liknande The Lost City, med till större delen fiktiva karaktärer 

och som sätter  dramat och känslorna framför att  troget följa en skriven historia.  Men när 

gränserna  mellan  fiktion  och  fakta  suddas  ut  i  och  med  att  i  en  spelfilm  blandar  in 

dokumentära  bilder,  och  sedan  placerar  dessa  i  anslutning  till  konstruktioner  som söker 

efterlikna  verkliga  inspelningar,  samt  att  i  kameraarbetet  söka  efterlikna  en  objektiv 

dokumentation, skapas en slags illusion av autenticitet som inte kan sägas vara ärlig i sin 

berättarform.  Detta  gäller  speciellt  för  Che-Argentinaren som  är  så  troget  baserad  på 

händelser  ur  Guevaras  memoarer  och  konstruerar  skildringen  av  hans  tal  till  FN  utifrån 

dokumentära bilder. 

Vad  som  också  påverkar  filmens  trovärdighet  är  upphovsmannaskap.  Steven 

Soderbergh,  olikt  Steven  Spielberg  som  Jönsson  skriver  om,  har  inte  gjort  ett  flertal 

historiefilmer och säger också att han inte alls visste mycket om Guevara eller revolutionen 

innan han började arbeta med filmen. Men den de val som gjorts i förproduktionen just för att 

lyckas  med en  så  korrekt  och  trovärdig  skildring  som möjligt,  och  som resulterade  i  att 

filmskaparna  förlorade  pengar  och  stöd,  stärker  förtroendet  för  upphovsmännen.  Filmens 

fiktive upphovsman, Che Guevara, har också skrivit verket som filmen baseras på. Att man 

därför  även kan se Guevara som verklig  upphovsman och detta  förtydligat  i  och med en 

avslutande text som förkunnar vad filmen är baserad på, gör att man genast tar skildringen på 

större allvar. Andy Garcia har inte heller gjort fler filmer som skildrar historiska händelser, 

utan trovärdigheten stärks istället i och med att Garcias familj flydde Kuba, och påminner om 

vad Fico i  filmen tvingas göra.  Garcia borde därför borde kunna fånga autenticiteten och 

känslan av detta både i sin regi och sitt skådespeleri. Även The Lost City har en avslutande 

text, men istället för att redovisa källor talar denna text istället om vad som hände med Fico 

senare. Detta stärker trovärdigheten då det ger en illusion av att Fico är en verklig person.  

Mats  Jönssons  tes  är  att  historiefilmen  säger  mer  om tiden  den  skapats  i,  än  om 

händelsen den skildrar. Mitt synsätt vill jag mer formulera liknande vad Chopra-Gant skriver, 
84Rosenstone s. 71
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att  historia inte  är en vetenskaplig sanning,  eftersom det lika mycket är  resultatet  av den 

politiska situation verket skrivs i. Den nutid filmen skapas i spelar en viktig roll i hur filmen 

ser ut, vilket perspektiv den tar och vilka ideologier som vävs in. Detta beror på flera faktorer 

i produktionskontexten. Vad gäller The Lost City och Che-Argentinaren så har jag inte i denna 

uppsats gjort någon analys av hur den politiska situationen kan ha påverkat hur filmerna ser 

ut, men det går att kortfattat dra vissa slutsatser. Förutom att de båda filmerna använder sig av  

till viss del liknande digitala effekter för att skapa illusion av autenticitet, i olika bra kvalitet, 

har de inte mycket gemensamt trots att de är gjorda med få års mellanrum. Che-Argentinaren 

och The Lost City har skapats i en turbulent tid i världen, där USA och mellanöstern stått i  

fokus i och med kriget mot terrorismen och filmerna speglar detta. I Europa har oppositionen 

mot detta och mot USA varit stark, och det har också varit motstånd i USA, där regeringen 

sökt ena folket i och med att trycka på patriotismen och det fria USA. Ena filmen förmedlar  

stark kritik mot USA och imperialism, medan den andra förskönar USA som frihetens land 

där drömmar går i uppfyllelse.

Filmerna skildrar händelsen olika i och med vad som skildras, hur det skildras och 

påverkas också av vem som ligger bakom skildringarna. De  tillfredsställer på så vis olika 

åskådares  tidigare  kunskap  och  inställning  till  den  historiska  händelsen,  som  beror  på 

åskådarens situation. Hur de bidrar med ny kunskap är mer problematiskt då ingen av dem ger 

en full bild. Om man ska se historiefilmen som en seriös historieförmedlare kan man inte 

bortse från detta, eller simplifiera det som Rosenstone gör när han skriver att man inte ska 

förvänta sig att historiefilmen får alla fakta rätt och ger olika sidor av historien. Att man inte 

ska förvänta sig att filmen får alla fakta rätt håller jag med Rosenstone om. Som nämnt i  

uppsatsen inledning talar film via bilder och metaforer, slår ihop fakta och fiktion. Den ska 

underhålla i första hand, och vara historielärare i andra hand. Men vad gäller frågan om att 

man inte ska förvänta sig att historiefilmen ger olika sidor av historien, så håller jag med om 

att historiefilmen inte ger flera sidor, men att man inte heller ska förvänta sig det betyder då 

också att man faktiskt inte kan ta historiefilmen på fullt så stort allvar som Rosenstone och 

andra forskare menar. Självklart bidrar en film som hanterar historien seriöst till någon slags 

kunskap om den historiska händelsen den skildrar, men när man får kunskapen genom en 

dramatisk skildring av en enda verklig eller fiktiv karaktärs perspektiv blir det en vinklad 

historia, som också i hög grad speglar filmskaparna och samtiden. Men det är samtidigt inte 

troligt att åskådaren kan undvika att få mer kunskap och förståelse om händelsen från annat 

håll, både i form av myt och fakta och förmodligen blandat. Det finns stor möjlighet att man 
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ser flera filmer som i olika hög grad skildrar samma historiska händelse, och detta blandas 

med tidigare kunskap, som man till exempel fått via skolan. Om filmen gör ett bra jobb som 

historieförmedlare så väcker den en nyfikenhet hos åskådaren. Man kanske vill veta vad som 

sker när rebellerna når Havanna, som inte Che-Argentinaren skildrar. När man ser på The Lost  

City kanske man funderar över varför revolutionen egentligen ens var nödvändig, eller att 

man helt enkelt vill kolla upp om Fico fanns på riktigt. Så även om historiefilm är en viktig 

informatör av historien, så är det nog inte den viktigaste, eller den vanligaste. Vad som finns 

att tillgå i det gigantiska världsvida nätet i form av Wikipedia och andra källor är det mest 

lättillgängliga  sätt  att  få  en  kunskap  om  en  historiska  händelse  och  detta  snabbt  och 

komprimerat.  Dessa  källor  har  sedan  i  sin  tur  begränsningar.  Kunskap  om förgången  tid 

kommer från en samling olika källor, i en blandning av fiktion och fakta, i ett samhälle som 

ständigt förändras och i och med det också historien. Förmedlingen är palimpsestisk, historien 

föränderlig, och skildringarna subjektiva, så var finns en ren sanning om förfluten tid? Man 

får skapa sig en helbild från olika källor, och där tror jag filmen som uppvisare och dramatisk 

skildring har en viktig roll som intresseväckare. Hur man sedan förstår historien och vad man 

väljer att ta till sig beror på sin egen situation, sin egen samtid och hur starkt intresset är.
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 7 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en och samma historiska händelse kan få olika 

betydelse på film. Historiefilm har kritiserats mycket för faktafel, och för att de blandar fakta 

med myt men denna uppsats följer till stor del tankesättet historikern Robert A. Rosenstone 

har. Han menar, att då fler människor ser en filmatisering av en historisk händelse än läser en 

historiebok måste man börja ta historiefilmen på allvar. Det innebär att man måste lära sig att 

förstå de konventioner som används för att placera historien på film. Historiefilmen kan sägas 

besitta en palimpsestisk historisk medvetenhet där lager av fakta och myt smälter samman, 

hellre än att skiljas åt. Men för att en historisk händelse ska få plats inom filmens tidsram 

måste historien bearbetas  och denna bearbetning resulterar  i  att  vissa personer,  händelser, 

rörelser  prioriteras,  medan  andra  väljs  bort.  I  denna  uppsats  studeras  därför  vad  som 

adderats/uteslutits och vilka effekter det har på sammanhanget och trovärdigheten, hur filmen 

hävdar  sin  autenticitet  och   hur  upphovsmannen  påverkar  trovärdigheten.  Materialet  som 

används är två filmer som handlar om den kubanska revolutionen, Che-Argentinaren (2008) 

och  The  Lost  City  (2005).  Filmerna  har  analyserats  utifrån  Rosenstones  begrepp 

komprimering,  förflyttning,  förändring,  karaktärer,  dialog  och  drama,  och  utifrån 

autenticitetsstrategier  och  upphovsmannaskap  utifrån  Mats  Jönsson  och  Marnie  Huges-

Warrington.  Resultatet  av analysen visar  på att  beroende på vilka delar  av den historiska 

händelsen som skildras skapar filmerna helt skilda berättelser med helt skilda budskap. Che-

Argentinaren fungerar som en hyllning av gerillakämpen Che Guevara som Kubas räddare, 

visar  en  vänsterideologi  och  uttrycker  USA-förakt.  The  Lost  City däremot,  skildrar 

revolutionens  baksida,  och  framställer  den  som att  den  inte  ens  var  nödvändig,  visar  en 

högerideologi,  familjevärderingar  och  USA som  frihetens  land  där  man  kan  förverkliga 

drömmar.  Båda  filmerna  använder  sig  av  liknande  stilistiska  strategier  för  att  uppnå 

autenticitetsillusionen, och filmernas upphovsmän påverkar i olika grad trovärdigheten. Vad 

jag i uppsatsen till sist menar är att historiefilmen bör inte tas som sanning, utan har en viktig 

roll som intresseväckare, som förhoppningsvis leder till att åskådaren blir intresserad av att 

söka sig mer kunskap. 
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