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1. Inledning 

Some degree of surface authenticity apart, the film made little attempt to render a genuine 

account of the historical events. I would suggest that this kind of adventure film, historical or 

otherwise, has no such ambitions nor does it seriously pretend to. In this sense, they are not 

lies. They are just entertainment.P0F

1
P  

Följande citat beskriver både ett troligt faktum, men också en problematik kring spelfilmer 

som innehåller historiska teman. Filmindustrin har de senaste decennierna fått en både 

självklart större plats och ökat inflytande i våra kulturella liv.P1F

2
P Denna utveckling har inte varit 

konfliktfri då filmen har börjat konkurrera med forskningsvärldens dominerande 

tolkningsföreträde av historien. Biograf- och medieteoretikern Vivian Sobchack beskriver det 

som film om historia och akademisk historia, hur de är olika men ändå har en relation till 

varandra. De samexisterar, tävlar och samarbetar i hur de påverkar oss och vår relation till 

historien.P2F

3
P Detta gäller både för historiekonsumtionen i allmänhet men också skolans 

historieundervisning i synnerhet. Filmen är ytterligare en spelpjäs bland elevers uppfattningar 

och förhållande till det förflutna. Men hur spelfilmer väljer att bruka historia menar vissa kan 

vara kontroversiellt med deras flytande förhållning mellan fakta och fiktion. Hur man ska 

förhålla sig till detta blir då också en fråga aktuell för alla undervisare att ställa sig själv och 

sin lektionsplanering.  

Antiken som tidsepok har haft ett stort inflytande både längre bak i historien och till idag. 

Kända personer och händelser får ofta stå som exempel för ideal eller fördömande handling.P3F

4
P 

Till följd av detta så har perioden också varit föremål för flertalet filmatiseringar sedan en 

längre tid tillbaka inom filmmediet. Antiken har länge varit populär genom dess legender och 

historier som i hög grad har varit delaktiga till att skapa det samhälle som vi har idag. Dock så 

präglas vår syn på Antiken av nutidens behov och sammanhang genom att knyta an och känna 

igen ideal och värderingar som är dagsaktuella i vårt samhälle. Medan vi höjer vissa delar av 

Antiken har vi en vana att glömma andra fenomen så som slaveri och förföljelser av 

folkgrupper.P

 
4F

5
P Alltså sker både en identifiering och distansering på filmduken och detta är 

                                                           
1 Sobchack, Vivian (1997) The insistent fringe: Moving images and historical consciousness, i: History and Theory, Vol. 36, 
No. 4, Theme Issue 36: Producing the Past: Making Histories Inside and Outside the Academy. s. 7. 

2 Weman, Mats (2004) Glöm det där med historisk sanning, i: Zoom nr 3/2004.  

3 Sobchack, Vivian (1997) s. 4. 
4 Hammar, Isak & Zander, Ulf (2015) i kapitlet Antiken på film och i tv – en introduktion  i: Hammar & Zander (red.) Svärd, 
sandaler och skandaler: Antiken på film och i tv. s. 29-30. 
5 Hammar, Isak & Zander, Ulf (2015) s. 16ff. 
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resultatet av filmskapares aktiva handlingar och urval, men också vad vi i publiken vill se, vad 

vi vill underhållas av och vilka uppfattningar vi vill ha bekräftade.  

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att studera de historiebruk som används i spelfilmer om antikens Grekland och 

Rom. Jag kommer att använda mig av Klas-Göran Karlssons typologi av historiebruk vid 

senare analys av vilka bruk som används i filmerna.P5F

6
P De spelfilmer som jag kommer att 

studera är The 300 Spartans (1962) The Fall of the Roman Empire (1964), Gladiator (2000) 

och 300 (2007). Valet av dessa filmer är grundade på att välja 2 filmer från antikens Grekland 

respektive Rom.  

1.2 Frågeställningar 

Hur brukas historia i filmerna? 

Vilka centrala teman och karaktärer i filmerna kan urskiljas för identifiering eller 

distansering?  

Vilka samtida kontexter kan ha påverkat bruket av historia?  

1.3 Avgränsningar 
Bara för att klargöra så har jag inte för syfte att bedöma ifall de aktuella filmerna är trovärdiga 

som historiskt källmaterial eller inte. Det är inte heller min avsikt att döma ut filmerna som 

oanvändbara eller uppmana till att undvika dem. Filmer kan fortfarande vara underhållande att 

kolla på och ska inte enbart bedömas utifrån sin historiska trovärdighet, utan kan innehålla 

andra kvaliteter kopplade till filmkonsten som gör de sevärda och minnesvärda.  

Det ska också tilläggas att jag inte har för syfte att studera hur filmerna har blivit tillverkade 

eller vilken påverkan de har haft på publiken som har sett dem. Jag ska enbart studera 

filmerna som slutprodukt och hur de framställer tidperioden Antiken.  

1.4 Bakgrund 
Antiken som tidsperiod har under flera århundranden stått högt i kurs och kan till viss del 

anses vara västerlandets vagga. Vissa institutioner som såg sin början i antiken återfinns 

fortfarande idag i någon form tillsammans med tankar om filosofi, matematik och inte minst 

tankarna om demokrati.P6F

7
P De personer och händelser som är ikoniska för antiken har också 

varit föremål för flera filmatiseringar under det senaste århundrandet. Under filmindustrins 

                                                           
6 Karlssons typologi beskrivs under rubriken 3.4. 
7 Hammar & Zander (2015) s. 29f. 
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första årtionden kunde man se flertalet produktioner om antika berättelser som var 

inflytelserika. Redan då sattes ramarna för hur antiken kom att filmatiseras och vilka 

förväntningar som satte på gestaltningen av tidsperioden.P7F

8
P  

Sedan dess följde en strid ström med återkommande filmer där samma historia kunde komma 

att filmas återkommande gånger i takt med filmindustrins expansion under 1900-talets första 

hälft. Under 50-talet och första hälften av 60-talet skedde stora produktioner om antiken med 

filmer som Julius Caesar (1953), Ben Hur (1959), The 300 Spartans (1962), Cleopatra 

(1963) och The Fall of the Roman Empire (1964). De två sistnämnda ansågs dock vara stora 

floppar och avskräckte flera stora produktioner under lite mer än tre decennium.P8F

9 

Under resten av 1900-talet uteblev de storslagna filmproduktionerna. Några mindre projekt 

förekom visserligen, men inte alls med samma budget eller genomslag hos den allmänna 

publiken. Det var först med filmen Gladiator (2000) som antikfilmer blev aktuella igen. 

Gladiator mottogs mycket väl hos publiken och gick dessutom med stor ekonomisk vinst. 

”Gladiatoreffekten” såg en ny generation av antikfilmer födas där det bara inom några år kom 

filmer så som Troy (2004), Alexander (2004) och 300 (2007) att visas på våra biodukar. Även 

på våra tv-apparater kom senare serier så som Rome (2005-2007) och Spartacus (2010-2013). 

Mottagandet av de olika gestaltningarna var visserligen blandade men likväl var antiken 

återigen högst relevant för filmbranschen igen.P9F

10
P  

Gladiator gav också eko i forskningsvärlden som fann ett ökat intresse för historiska 

spelfilmers relevans som företrädare för historiska berättelser och tolkningar.P10F

11
P Den 

forskningsdebatt som har följt verkar för det mesta överens om att historiska spelfilmer 

påverkar allmänhetens uppfattning om historia och att det kan finnas en problematik med 

detta. Exempelvis kan film ses som en källa till historia, men dess tendens att använda både 

historisk korrekt fakta blandat med egna korrigeringar och tolkningar av den berättade 

historien anses oroande. Detta grundat på att man är rädd för att allmänheten ska få en felaktig 

bild av vissa historiska händelser som kraftigt skiljer sig från vad som kan bevisas genom 

historisk forskning.P11F

12
P  

                                                           
8 Hammar & Zander (2015) s. 27. 
9 Östenberg, Ida (2015) i kapitlet Gladiatoreffekten i: Hammar & Zander (red.) Svärd, sandaler och skandaler: 
Antiken på film och i tv. s. 241. 
10 Östenberg (2015) s. 241. 
11 Östenberg (2015) s. 246f. 
12 Östenberg (2015) s. 248. 
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De första argumenten som lyftes fram i början av 2000-talet, och speciellt efter filmen 

Gladiator, var de rena faktafelen som diverse historiker påpekade.P12F

13
P En av de som direkt 

valde att peka ut historiska felaktigheter var historieprofessorn Allen M. Ward som valde att 

redogöra för flera av de som han ansåg grövsta. Bland dessa återfanns att den historiska 

krigsplatsen i filmen Gladiators början aldrig hade hänt vid just den tidpunkten, att det aldrig 

fanns några planer från varken Marcus Aurelius eller senatens sida att återinföra republiken 

samt att bilden av Commodus är kraftigt modifierad med tanke på hans betydligt starkare 

ställning som efterföljare (Marcus Aurelius ville inte se en general som kejsare framför hans 

son) och längre regeringstid som varade i 12 år till skillnad mot vad som bara verkar vara 

några få år i filmen.P13F

14
P Efter denna första kritikvåg kom responsen att det inte var dessa direkta 

felaktigheter som man bör uppmärksamma. Filmer som riktar in sig mot en kommersiell 

marknad har helt andra krav på sig än att vara just historisk korrekt, och därför bör man 

överse förenklingar och korrigeringar till förmån för filmens flyt och kvalitet.P14F

15
P Filmer kan 

därmed ha ett annat värde än hur trovärdigt de brukar historien.  

2. Tidigare forskning 
 2.1 Filmers pluralism 
När det kommer till historiska filmer i allmänhet kan det enligt professorn i filmvetenskap 

Tommy Gustafsson vara en källa för tidsbundna föreställningar om exempelvis kön, klass, 

etnicitet m.m. Eftersom filmen är ett kommersiellt medium så är det viktigt att produktionerna 

inbringar inkomster som genererar en stor vinst och måste också därmed vara tilltalande för 

en stor publik. En produkt av detta blir då att filmen reflekterar en samhörighet med den 

verklighet där den framställs. Den återspeglar då aktuella attityder, värden och åsikter inom 

sin kontext. Ett exempel som Gustafsson tar upp är den om representativitet som återfinns hos 

karaktärer i filmer. För att en så bred publik som möjligt ska vara intresserade och relatera till 

innehållet och karaktärerna gäller det att filmen innehåller så många preferenser som möjligt. 

Denna faktor att människor kan känna igen och identifiera sig med filmens karaktärer och 

även motvilja mot andra karaktärer anses Gustafsson vara av stor vikt för filmers framgång 

och genomslag. Framställningen av karaktärerna vad gäller känslor, utseende och uppförande 

bekräftar publikens erfarenheter, behov och fantasier.P15F

16
P Filmer måste alltså vara pluralistiskt 

                                                           
13 Östenberg (2015) s. 248f. 
14 Ward, Allen M. (2004) Gladiator in Historical Perspective i: Winkler, Martin M. (red.) Gladiator: film and 
history. S. 32ff. 
15 Zander (2009) s. 142. 
16 Gustafsson, Tommy (2006) Filmen som historisk källa - Historiografi, pluralism och representativitet. S. 482ff 
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inkluderande för att vara kommersiellt framgångsrika, vilket kan vara både en fördel och 

nackdel för filmens dramaturgi samt historiska trovärdighet.  

2.2 Gladiator kopplat till fascism och nutida liknelser 
En analys har varit de olika representationerna och ideologiska strider som utspelar sig i 

filmen. Professorn i antikvetenskap Arthur J. Pomperoy har studerat Gladiator som en 

gestaltning av ett fascistiskt Rom, främst genom Commodus framställning, som utmanas av 

traditionell romerska republikanska ideal och värden som kommer till uttryck via huvudrollen 

Maximus. Som exempel på detta ger Pomperoy Commodus intåg i Rom som ny kejsare med 

överblick från en hurrande massa som han sedan liknar vid Viljans triumf som var en nazistisk 

propagandafilm från 1935. Samt hur Commodus i nästa scen inne i senatens byggnad 

beskriver folkets som sina barn, och hur han ska ge dem en ny vision av Rom.P16F

17
P Maximus i 

sin tur representerar de traditionella romerska idealen och värdena om en republik som i 

slutänden segrar över det fascistiska Rom.P17F

18 

Ett annat perspektiv ger professorn i antikvetenskap Monica S. Cyrino som ser Gladiators 

Rom som en allegori för samtidens USA.P18F

19
P Detsamma gäller en tidigare filmatisering av 

Rom, The fall of the Roman Empire från 1964 som framför allt påvisar hur makt 

korrumperar.P19F

20
P Några av de punkter som Cyrino tar upp är det bristande förtroendet för 

statens institutioner och hur detta illustreras i Gladiator genom Maximus insikt om att det 

Rom som han hela tiden har slagits för inte längre existerar, utan har förtryckts av imperiets 

korruption.P20F

21
P Maximus å andra sidan framställs som en strävan efter enkelhet och 

traditionella värden om dygd och renhet.P21F

22
P Cyrino exemplifierar också likheterna mellan 

Gladiators Commodus och USAs senare president George W. Bush. Båda vill överträffa sina 

fäder men visar samtidigt upp tecken på att inte ta hänsyn till de råd dem får utav olika 

rådsinstanser.P22F

23
P Samtidigt fastslår Cyrino att Gladiator självklart inte kunde förutse 

framtiden, men påvisar ändå de risker som systemet har vid val av ledare. Istället framstår ett 

det republikanska systemet med konstitutionell representation som föredragen. Avslutningsvis 

diskuterat Cyrino likheten mellan drömmen om Rom med ”The american dream” som baseras 

                                                           
17 Pomeroy, Arthur J. (2004) i kapitlet The Vision of a Fascist Rome in Gladiator i: Winkler, Martin M. (red.) 
Gladiator: film and history. S. 113ff. 
18 Pomeroy (2004) s. 112. 
19 Cyrino, Monica S. (2004) i kapitlet Gladiator and Contemporary American Society i: Winkler, Martin M. (red.) 
Gladiator: film and history. S. 125ff. 
20 Cyrino (2004) s. 128. 
21 Cyrino (2004) s. 136. 
22 Cyrino (2004) s.131ff &  s. 140f. 
23 Cyrino (2004) s. 146f. 
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på en idé, myt och tro på att vi står för en bättre värld, och citerar filmens slut som ”We 

believed it once, make us believe it again”, som en återgång till de traditionella värdena som 

(temporärt) kan rädda imperiet från nedgång.P23F

24 

2.3 Slaget vid Thermopyle som västerländsk politik och identitet 
 Slaget vid Thermopyle där Spartas kung Leonidas länge höll emot Persiens armé ledd av 

deras kung Xerxes år 480 f.kr har fått stor symbolik skriver Maria Gagnesjö i sin 

kandidatuppsats vid Lunds universitet.P24F

25
P Gagnesjö tar då avstamp kring att filmerna The 300 

Spartans från 1962 och 300 från 2007 har anpassats efter sin samtida värderingar och att det 

anspelar på hotet mot gruppens existens, frihet, självständighet och ideologi från en stor 

fiende.P25F

26
P I dessa filmatiseringar så märks också tydliga mönster för en öst-väst politik genom 

USA mot Sovjetunionen under kalla kriget och västvärlden mot internationell terrorism under 

2000-talet.P26F

27
P Gagnesjö exemplifierar genom hur grekerna respektive perserna framställs. 

1962 så är grekerna enade mot det gemensamma hotet och deras arméer består av mer 

”lediga” soldater som har större utrymme mellan sig för att visa frihet och självständighet. 

Perserna å sin sida är uppställda i större enheter vilket i sin tur ska stå för ofrihet, 

osjälvständighet och totalitarism. Vid 2007 så är rollerna i stort sett omvända. För det första är 

Grekland splittrat och Sparta måste ensamma slåss mot det annalkande hotet. Här är det 

istället Sparta som står i ordnade disciplinerade led men framställs som att tillsammans är de 

en starkare enhet. Perserna har frångått sina strikta led och framstår som kaotiska i sin 

frammarsch och litar enbart till sitt stora numerära övertag. Detta är enligt Gagnesjö hur väst 

väljer att identifiera sig själva vid skilda tidpunkter. En sista punkt som Gagnesjö tar upp är 

den om att filmernas budskap är att öst och väst inte går att förena och samexistera, och att det 

är fysiskt omöjligt och framför allt inte önskvärt.P27F

28
P  

3. Teoretiska perspektiv och utgångspunkter  

I kommande avsnitt kommer jag att presentera mina teoretiska utgångspunkter samt de olika 

perspektiv som jag ämnar använda i min senare analys av de olika filmerna.  

                                                           
24 Cyrino (2004) s. 147f. 
25 Gagnesjö, Maria (2015) i kapitlet Väst och den orientaliska skräcken i: Hammar & Zander (red.) Svärd, 
sandaler och skandaler: Antiken på film och i tv. s. 185. 
26 Gagnesjö (2015) s. 201. 
27 Gagnesjö (2015) s. 189. 
28 Gagnesjö (2015) s. 195. 
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3.1 Historiebruk 
Historiebruk är när vi använder delar av historiekulturen för att skapa mening eller opinion för 

handling. Det används för att skapa, anlägga eller förändra perspektiv vi har på dåtiden, 

nutiden och framtiden i relation till varandra.P28F

29
P Med den definitionen kan det vara lätt att tro 

att historiebruk skulle kunna vara något objektivt, vilket det verkligen inte är. Historiebruk är 

högst narrativt genom den som använder sig av det för sina egna syften och mål.P29F

30
P Den är 

också beroende av sin samtids diskursiva sammanhang där man ständigt utgår efter sin egen 

verklighet, sammanhang och behov.P30F

31
P  

3.1.1 Historiekultur och historiemedvetande 
Även om det primärt är historiebruk som ska studeras och vara mitt verktyg för analys så 

väljer jag ändå kortfattat beskriva både historiekultur och historiemedvetande då de 

tillsammans med historiebruks-begreppet har bidragit till att anlägga och förändra historiska 

perspektiv. De har enligt professorn i historiebruk Peter Aronsson gemensamt kommit att 

förändra uppfattningen om kulturvetenskapliga undersökningsfälts slag och utsträckning.P31F

32
P 

Det kan då vara av betydelse att precisera dessa begrepp eftersom de står i relation med 

varandra genom deras samverkning för hur vi tar till oss och även brukar historiska 

perspektiv. Jag kommer att koppla dessa samman under historiebruk, men först vill jag 

definiera historiekultur och historiemedvetande för att lättare hänga med bland alla de olika 

begreppen.  

Historiekultur är enligt Aronsson de källor, artefakter, ritualer, traditioner eller påståenden 

som har referenser med de förflutna och som möjliggör för oss att koppla samman relationer 

mellan dåtid, nutid och framtid.P32F

33
P Så oavsett om det exempelvis är ett arkeologiskt föremål 

uppgrävt ur en gravfyndighet i Egypten eller om det är något abstrakt vi hävdar har hänt i det 

förflutna så är det historiekulturellt bundet.  

Historiemedvetande är ett begrepp med omstridd definition och är ofta svår att specificera 

som en specifik egenskap eller process. Dess mångtydighet gör det både svåranalyserat i sig 

och svårt att använda som analysverktyg. Enligt Aronsson så är historiemedvetande vår 

uppfattning av samband mellan dåtid, nutid och framtid. Det är också detta som styr, etableras 

och reproduceras i historiebruket. Dess funktion är att vara identitetsskapande genom 

                                                           
29 Aronsson (2004) s. 17f. 
30 Aronsson (2004) s. 18. 
31 Aronsson (2004) s. 51. 
32 Aronsson (2004) s. 17. 
33 Aronsson (2004) s. 17. 
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kulturmöten och sociokulturella läroprocesser. Detta utvecklar i sin tur intressen, värderingar 

och principer och vill ofta antas som kollektiva inom en viss social eller kulturell grupp.P33F

34
P  

3.1.2 Mening, legitimitet och förändring 
 För att skapa eller förändra perspektiv som är kopplade till dåtid, nutid och framtid måste det 

förflutna få en känsla av betydelse för oss både som individer och grupper. Detta får betydelse 

genom att vi ger det förflutna mening, legitimitet och visar dess förmåga till förändring för 

nutiden och framtiden.  

Mening skapas genom att historiska enskildheter sätts in i ett sammanhang, ofta genom ett 

kronologiskt berättande som skapar en större helhet. Specifika historiska händelser får också 

”evigt liv” genom ständigt förnyade tolkningar och gestaltningar, exempelvis vid 

nyproduktioner av filmer med återkommande teman. Allt detta ger oss en ram att förhålla sig 

till den plats vi befinner oss vid samt var vi är på väg någonstans. Meningen ger oss en 

konkretisering i rummet i vår identifikationsprocess och berättar för oss vilka vi är och vad vi 

ska göra.P34F

35 

Historiebruk används också för att legitimera andra syften. Det klassiska kan vara att hävda 

äganderätt till ett visst land eller område genom individens eller gruppens historiska koppling 

till det. Det man har fått offra och vad man har skördat kopplat till ett specifikt territorium 

kopplat den nuvarande platsen till ett historiskt sammanhang. Platsen är då kopplad till ”min” 

eller ”vår” historia som då legitimerar att inkludera den i skapandet av identitet. ”Vi” 

representerar platsen, och platsen representerar oss.P35F

36 

Det tredje användningsområdet är förändring. Med detta menas att använda historien för att 

både förklara och skapa förändring i det förflutna, i nuet och för framtiden. Exempelvis kan 

historiska förebilder förklara hur dem förändrade historien och samtidigt vara en 

inspirationskälla för aktuella förändringar i samtiden.P36F

37 

3.1.3 Film som samtida koppling till historien  
Bortsett ifrån historiska filmers sanningshalt och ifall de kan representera historien eller inte 

finns det ett annat perspektiv. Detta ser snarare filmer som ett utryck för sin kontext. Tiden, 

platsen och publiken är alla faktorer som spelar in för hur filmen kommer att formas. Centrala 

teman och bakgrunden präglas då av nutidens (eller tiden då filmen producerades) behov och 

                                                           
34 Aronsson (2004) s. 68f. 
35 Aronsson (2004) s. 57ff. 
36 Aronsson (2004) s. 62. 
37 Aronsson (2004) s. 63. 
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sammanhang och kan även ha en samtidspolitisk prägel. Om detta stämmer skulle det säga 

mycket mer om sin produktionskontext än om den historiska händelse den gestaltar.P37F

38
P  

 De som berättar en historia via film gör det via efterfrågan från tittarna som förväntar sig en 

viss typ av framställning.P38F

39
P Genom denna tolkning så är dessa gestaltningar av historien 

kollektivt skapade. Det behöver inte vara en aktiv process där dessa val är högst medvetna, 

utan Aronsson hävdar att de sker nästa utan vetskap från allmänheten då de redan har en klar 

bild över hur de anser att i det här fallet antiken var, eller vilken annan historisk period som 

helst för den delen.P39F

40
P Upplevelsen av historien blir då viktigare än historien i sig.  

Denna upplevelse är också på både gott och ont. Dess värde och intryck som den gör på 

biobesökaren kan leda till ett ökat intresse för historia, och då även i slutänden leda till mer 

kunskap ifall vidare studier görs av biobesökarna. Det handlar då om att upplevelsen ska bryta 

igenom ointresset, likgiltigheten eller i vissa fall fientlighet mot ett visst innehåll genom 

exempelvis humoristisk eller chockerande scenografi. Därefter kan kunskap om det förflutna 

förmedlas. Samtidigt varnar Aronsson för att inte låta upplevelsen i sig bli målet och att man 

inte fortsätter när man uppnått det. Det är vid dessa tillfällen då det blir svårt att hålla distans 

till materialet och försvårar perspektiveringen. Istället skapas en känsla av trovärdighet där 

man tillägnar sig materialet som objektivt korrekt även om så inte alls skulle vara fallet.P40F

41 

3.2 Typologi av historiebruk 
Som redan har antytts så finns det flera olika sätt att använda sig av det förflutna, och ofta 

förekommer det någon form av kategorisering av olika slags historiebruk. Namnen på 

kategorierna varierar samt dess innehåll och omfång. Jag har valt att använda mig Karlssons 

typologi av historiebruk för detta arbete. Förutom att den ger en bra uppdelning och täcker 

upp många av de huvudsakliga bruken som finns ger det också möjligheten att kategorierna 

kan överlappa och samverka med varandra. Jag reserverar mig dock, precis som Karlsson, 

mot att detta skulle vara den rätta eller fullständiga beskrivningen av olika historiebruk.P41F

42
P 

Den ger dock en tillfredställande uppdelning och förenklar senare analys.  

 

                                                           
38 Hammar & Zander (2015) s. 21,32 Östenberg (2015) s. 244; Snickars & Trenter (2004) s. 21; Jönsson (2004) s. 
50. 
39 Aronsson (2004) s. 86. 
40 Aronsson (2004) s. 98f. 
41 Aronsson (2004) s. 109. 
42 Karlsson (2009) s. 58f. 
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Tabell 1.1 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka, 

rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker, 

historielärare 

Verifikation, 

tolkning 

Minnas, glömma Existentiellt Alla människor Orientering, 

förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade, 

intellektuella 

Rehabilitering, 

restaurering, 

försoning 

Uppfinna, konstruera Ideologiskt Intellektuella, 

politiska eliter 

Legitimering, 

rationalisering 

Glömma, utplåna Icke-bruk Intellektuella, 

politiska eliter 

Legitimering, 

rationalisering 

Illustrera, 

offentliggöra, 

debattera 

Politiskt-pedagogiskt Intellektuella, 

politiska eliter, 

pedagoger 

Politisering, 

intrumentalisering 

Öka historiens värde, 

ekonomiska vinster 

Kommersiellt Reklam och 

ekonomi 

Kommersialisering  

42F

43 

Det vetenskapliga bruket är ofta det ”klassiska” som innefattar att historiker, historielärare 

eller museer eller andra historieinriktade institutioner brukar historia. Detta innefattar ofta 

arkivstudier där något aktuellt upptäcks, efterforskas, tolkas, relateras till annan forskning och 

sedan publiceras. Här tror man också på nedsippringsteorin som går ut på att vetenskapligt 

säkerställd kunskap ”sipprar” ner i utbildningssystemet där den så småningom blir allmän 

kunskap. Denna teori har kritiserats och anses vara imperfekt och väldigt snäv i sin ansats då 

den utesluter att någon annan människa kan bruka historia.P43F

44 

Existentiellt historiebruk förknippas med att man vill minnas eller glömma delar av det 

förflutna. Den tar ofta sin början i den lilla historien genom en enskild individs intresse för 

dess historia, vilket senare ger ett ökat intresse och engagemang för den stora historien. Denna 

                                                           
43 Tabell hämtar från Karlsson (2009) s. 59. 
44 Karlsson (2009) s. 56. 
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typ av bruk är vanligt hos grupper som har en stark inre kulturell homogenisering samt ofta 

får utstå hårt yttre tryck från konflikter med andra samhällsgrupper.P44F

45
P Det vill säga grupper 

som ofta är socialt utsatta eller utstötta. Exempel på detta skulle kunna vara den 

afroamerikanska rörelsen under 60-talets USA som har en gemensam historisk bakgrund inom 

slaveriet.  

Moraliskt historiebruk sammanhänger med maktutövning, hur den bedrivs och hur den ska 

fortsätta att bedrivas. Ofta handlar den om att göra upp med statsmakten om vad densamma 

försöker förtränga. Det kan exempelvis vara något som i nuet ses som vidrigt beteende eller 

strider mot mänskliga rättigheter. Karlsson ger exemplet med tvångssteriliseringar i Sverige 

då detta var något som framkom långt senare men ändå hade stor betydelse för nuet och vår 

tilltro till våra folkvalda institutioner.P45F

46 

På tal om maktutövning och statsmakten så försöker ofta de som sitter på en maktposition 

utöva ideologiskt historiebruk. De som använder denna form av bruk försöker ofta skapa ett 

meningssammanhang som legitimerar deras maktposition eller handling. På samma sätt kan 

de välja att försöka dölja de problem som skulle kunna användas för att ifråga sätta samma 

position. På ett sätt uppfinns fakta och sammanhang så länge det uppfyller ett visst syfte. Det 

tar ofta form genom ett turbulent förflutet, nutiden fylld med konflikt och strävan efter en 

utopisk framtid så länge allmänheten accepterar vad historiebruket förmedlar. Exempel på 

detta kan vara hänvisning till historiska lagar, tydliga periodiseringar, starka kontinuitetslinjer, 

svart-vita analyser eller svagt problematiserade framstegsperspektiv för att nämna några 

stycken.P46F

47 

Även om det till en början kan låta märkligt att inte använda historia som ett sätt att använda 

historia så är det teoretiskt möjligt. Genom att medvetet ignorera eller uppmana till att ej 

referera till historien så vill man rikta fokus mot nuet och framtiden. Argumentet är att 

samhället inte ska byggas utifrån det förflutna, utan av nutidens socioekonomiska 

förhållanden. Huruvida detta är möjligt i ett långvarigt perspektiv återstår att se. Ett exempel 

skulle kunna vara tidiga Sovjet som förkastade det gamla samhälle man hade gjort uppror 

mot. Det blev dock inte långvarigt efter Stalins övertagande av makten.P47F

48 

                                                           
45 Karlsson (2009) s. 60ff. 
46 Karlsson (2009) s. 62f. 
47 Karlsson (2009) s. 63f. 
48 Karlsson (2009) s. 64f. 
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Det pedagogisk-politiska historiebruket verkar för metaforer,  symboler och jämförelse mellan 

då och nu. Detta sker ofta oproblematiskt och lägger stor vikt vid att hitta likheter mellan det 

förflutna och nutiden i syfte för vägledning eller att exempelvis vinna politiska fördelar. De 

historiska objekt som brukas innehåller ofta emotionella, moraliska eller politiska laddningar 

som kan användas till brukarens fördel. Inom detta bruk är historien högst aktuell och 

användbar för att påverka nutidens allmänna befolkning.P48F

49 

Det sista bruket inom denna typologi är det kommersiella historiebruket. Detta har nått ytan 

efter att det historiska motivet har blivit alltmer populärt och använt i skönlitteratur och film. 

Det har också börjat användas i tidskrifter och reklamkampanjer som en metod att öka 

efterfrågan på vissa produkter. Det är dock problematiskt att de ofta måste anpassas efter den 

historiekulturella kontext i vilken den brukas i, och innebär att bland annat filmer inte per 

definition ger en neutral bild av det förflutna så som det var.P49F

50 

Med alla bruken presenterade inom typologin så kommer jag primärt att använda mig av det 

kommersiella samt ideologiska historiebruket inom ramen för denna uppsats. Några av de 

andra bruken kan säkerligen urskiljas inom filmerna och de är alla viktiga för att kunna 

beskriva hur vi brukar historia. Man ska också tänka på att Karlsson utgår i sin typologi ifrån 

att de olika bruken kan överlappa och samexistera med varandra. Med det i beaktning så kan 

det kommersiella historiebruket ses som sådant att det anpassas efter sin historiekulturella 

kontext för att uppnå maximal vinst. Det kan då antas att det kommersiella bruket samspelar 

med det ideologiska som ett sätt att både bekräfta och reproducera det som både filmskaparna 

och publiken kan relatera till och som anses riktigt inom de värderingar som finns i samhället 

knutet till hur vi identifierar oss själva. 

4. Urval och metod 

4.1 Urval 
Alla de olika filmerna har sin roll att spela i detta arbete. Det första som jag utgick från var att 

jag ville ha två filmer som gestaltade respektive period inom antiken. Två från antikens 

Grekland och två från antikens Rom. Jag ville också att filmerna skulle vara relativt kända för 

allmänheten varav mindre produktioner med mindre genomslag blev bortsorterade.  

                                                           
49 Karlsson (2009) s. 66f. 
50 Karlsson (2009) s. 67f. 
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Valet av The 300 spartans grundade sig främst på att den gestaltade Grekland, men också för 

att det var den sista stora produktionen att få ett generellt positivt gensvar från den stora 

publikmassan innan de stora produktionernas nedgång under 60-talet. Den gestaltar också en 

historisk händelse som är känd för väldigt många människor där slaget vid Thermopyle och 

dess hjältar har gått till historien som en av de viktigaste under antiken.  

The Fall of the Roman Empire är framför allt med därför att den var den sista stora 

produktionen innan den antika filmens era var slut i och med dess dåliga ekonomiska resultat 

vad gäller inspelade pengar. Detta till trots att filmen var nominerad till en Oscar och 

samtidigt vann en Golden Globe. Men att filmen bara spelade in drygt 5 miljoner dollar i USA 

av sin 19 miljoner dollar stora budget vägde över till det negativa.P50F

51
P Detta var filmen som fick 

alla andra producenter av bäva för att ens försöka under de kommande 3 decennierna.  

På samma sätt som den förra var slutet för en era så var Gladiator början på nästa. Filmen 

spelade in nästan 200 miljoner dollar bara i USA i förhållande till dess budget på ca 103 

miljoner dollar. Filmen vann dessutom 5 Oscars och var nominerad till ytterligare 7 st.P51F

52
P 

Förutom stora vinster och priser från filmakademin stod den för antikfilmernas ”renässans” 

under 2000-talet. Intresset för både historiefilmer och antikfilmer ökade både inom branschen, 

hos publiken och även inom forskarvärlden. Filmen har helt enkelt spelat en stor roll för 

studiet av antikfilmer och indirekt för denna uppsats i sig.  

Till slut så var filmen 300 också en stor succé. Den var mycket populär hos filmpubliken och 

drog in stora summor i inkomst från biograferna. Från sin budget på omkring 70 miljoner 

dollar drog man in drygt 210 miljoner dollar bara i USA.P52F

53
P Denna film kan också jämföras 

med The 300 Spartans för att se hur en förändrad kontext över tid kan förändra en gestaltning 

av samma historiska händelse.  

4.2 Metodbeskrivning 

Som metod för detta arbete så kommer jag först och främst att kolla på de aktuella filmerna 

som utgör mitt material. När jag sedan har gjort det så kommer filmerna att studeras utifrån 

hur de brukar historia, och då utefter Karlssons typologi med inriktning på kommersiellt och 

ideologiskt historiebruk. Jag kommer att utgå ifrån att dessa bruk samspelar med varandra. 

                                                           
51 IMDb, se elektroniska källor för länk. 
52 IMDb 
53 IMDb 
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Det utgår ifrån premissen att varje film har en aktiv skapare, mottagare och även budskap som 

förmedlas via bruket av historia.  

När detta har gjorts så kommer jag vidare att koppla detta till historiebrukets roll för mening, 

legitimitet och förändring i sin samtid. Detta utgår från att filmer berör och påverkar oss i vårt 

identitetsskapande. Filmers roll för hur vi kopplar historia till det förflutna, nutid och framtid 

och hur det skulle kunna få konsekvenser för våra handlingar.  

4.2.1 Hermeneutik och analys 
Som redan har lagts fram så är meningsskapande och tilläggning av filmernas innehåll viktigt 

för den fortsatta analysen. Historiebruk handlar om att sätta in innehållet i ett sammanhang 

som tittaren kan relatera till och skapa sig en uppfattning om. Detta stärks av hermeneutikens 

teori om att mänskligt meningsutbyte, denna gång via film, sker via tolkning och förståelse. 

Alltså att en upplevelse via filmen förmedlar olika uttryck som sedan leder till förståelse. 

Denna förståelse kan sedan förändras utefter hur vi kan tolka de uttryck som presenteras för 

oss. Hur vi tolkar beror på vår förförståelse, som sedan kan förändras beroende hur vi kan 

förstå och tolka filmens uttryck. Hur vi kan leva oss in i filmens innehåll. Det är genom detta 

återigen som filmerna kan skapa mening för oss. Vi kan förstå filmerna, tolka dem samt 

förändra vår förståelse om något som sedan leder till att skapa mening som vi kan tillägna oss 

som människor.P53F

54
P  

Jag kommer att analysera utifrån hermeneutikens teori om hur vi skapar mening. Detta genom 

de olika analysdimensionerna där första dimensionen är upphovsmannen/redaktören, den 

andra dimensionen är formen och innehållet och den tredje är vad innehållet får för relation i 

ett sammanhang utanför materialet som i det här fallet är film.P54F

55
P Den första dimensionen 

kommer inte att studeras utifrån detta arbete då jag enbart studerar filmens innehåll bruk av 

historia. Den andra dimensionen är relevant då den tar upp just innehållet och hur det 

förmedlas, och den tredje får sitt sammanhang då jag utgår ifrån att filmerna har en relation 

utifrån sin samtid.  

                                                           
54 Thomassen, Magdalene (2007) Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi. S. 178ff. 
55 Widén, Pär i kapitlet Kvalitativ textanalys i: Fejes, Andreas & Thornberg Robert (2015) 
Handbok i kvalitativ analys. S. 178ff. 
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5. Resultat 
Nedan följer en redogörelse för de filmer som jag kommer att analysera utifrån mina 

presenterade teorier. Varje film kommer att presenteras genom en sammanfattning av dess 

handling och händelseförlopp.  

5.1 The 300 Spartans 
Filmen inleds med en kort beskrivning av det aktuella läget för vad som skall hända. 

Slavstaten Persien tågar mot Grekland, det sista fria landet i väst. Persernas armé beskrivs 

som ofantligt stor, tillräckligt för att erövra världen. Någon exakt siffra anges aldrig. Deras 

kung, Xerxes, är självsäker och förväntar sig en enkel seger som upprättelse för hans fars 

tidigare misslyckande att erövra Grekland (Maraton). Vi ser Xerxes prata med en fångad 

grekisk spion som säger att Xerxes inte vet något om frihet och att han inte kommer att lyckas 

med sin erövring. Xerxes svarar med att släppa spionen så att han kan återvända och berätta 

för hela Grekland om vad som väntar dem, med förhoppningen att det ska skrämma grekerna.  

Kort senare hålls ett möte mellan alla Greklands stadsstaters kungar/representanter i Aten om 

hur de ska ta sig an Perserna. Themistokles, Atens representant, säger att Persien bara är starkt 

därför att de är enade, och att Grekerna också måste enas för att behålla sin frihet. Han möter 

motstånd hos andra talare som säger att de har gudarna emot sig. Här kliver Leonidas, Spartas 

kung, in i handlingen. Han säger att Sparta kommer att slåss, och han och Themistokles 

kommer överens om en plan för att stoppa Persien.  

Väl tillbaka i Sparta rådgör han med de vises råd och betonar hur viktigt det är att Grekland 

måste enas. Rådet tvivlar på att gå så långt norrut och säger att de borde fokusera på att 

försvara landet i sin närhet i syd. Den andra kungen stödjer inte Leonidas idé och förkastar ett 

samarbete med Aten. Leonidas svarar med ”Han hatar Aten mer än han älskar Sparta”. Efter 

att rådet har sammanträtt säger de att de enbart kommer att skicka armén efter den kommande 

festivalen. Leonidas inser att det är försent och tar med sig 300 soldater som sin livvakt när 

han ”tar en promenad”.  

Väl vid krigsplatsen visar spartanerna upp sin överlägsna krigsstrategi och list. De vinner mot 

allt Persien skickar mot dem. Det är också en skillnad i stridsstrategi. Perserna är ihop-

packade i större enheter med soldater medan spartanerna hade längre avstånd mellan sig där 

de kan slåss 1 mot 1 med perserna. Xerxes upprörs över att han inte segrar som uträknat. 

Leonidas får samtidigt reda på att inga förstärkningar kommer, vilket betyder att i slutänden 

kan han inte segra. Xerxes funderar dock på att dra sig tillbaka, men ångrar sig efter att den 



17 
 

mystiska fåraherden berättar om getstigen. Han förråder Grekland för guld. Spartanerna inser 

att de är omringade men väljer att stanna för att bida tid för resten av Grekland att förbereda 

sin stora motattack. Spartanerna dör en hedersam död utan att be om nåd eller ge upp. I slutet 

hör vi en berättarröst som säger att Grekland vann tack vare de 300 spartanernas uppoffring.  

5.2 The Fall of the Roman Empire 
Börjar i norra Europa på ett fort. Generalen Livius besöker Caesar Marcus Aurelius som visar 

sig vara gammal och sjuk. Aurelius önskar inget annat än att avsluta kriget mot barbarerna 

och sluta fred. Caesar har kallat dit ledarna för alla provinser för att kungöra att alla ska bli 

romare, inte bara de som fötts till det via romerska föräldrar. Senare samma kväll kallar han 

Livius till sig och berättar att han vill ha honom som sin efterträdare, inte hans son 

Commodus som inte anses vara rätt man för titeln. Deras samtal blir dock överhört utav några 

andra män som får reda på Aurelius planer, och de tycker inte om den.  

Commodus ansluter efter det till fortet och vi får se att han och Livius är goda vänner. Under 

nästföljande kväll så diskuterar några män från senaten framtiden. De vill inte att alla män ska 

bli romare och vill inte att Livius fortsätter vad Aurelius har påbörjat. Roms styrka skulle avta 

med större jämlikhet. De bestämmer sig för att förgifta Aurelius innan han kan tillkännage 

Livius som ny Caesar. Commodus blir då ny Caesar.  

Väl tillbaka i Rom njuter Commodus av sin nya roll med parader och skådespel, och han har 

inga planer på att göra alla män inom imperiet jämlikar med Romarna. Han bryr sig inte om 

de östra ledarnas önskemål och lyssnar inte på de varningar hans rådgivare ger. Snart gör det 

östra provinserna uppror, och Commodus vill att Livius slår ner det trots att deras relation har 

varit frostig sedan en tid tillbaka. Efter att Livius har slagit ner det får han nog av Commodus 

och gör själv uppror mot den själviska Caesar. När han marscherar mot Rom gör Livius 

misstaget att lita på senatens beslut som Commodus har mutat, och medan Livius är iväg från 

sin armé blir också dem mutade och överger sin general. Utan något stöd döms Livius till 

döden. Samtidigt som Rom är i ett slags kaotiskt tillstånd ser vi tydliga tendens till att 

Commodus håller på att mista förståndet. Han ger också Livius en sista chans genom en direkt 

duell mitt på torget. Efter en del stridande vinner Livius, men istället för att bli den nya 

kejsaren så lämnar han staden. När kameran zoomar ut hör vi de korrupta senatorerna köpslå 

med varandra om vem som ska bli den nya härskaren. Efter allt detta hör vi en berättarröst 

som säger att detta var början av slutet, och att Rom endast kunde förstöras inifrån.  
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5.3 Gladiator 
Filmen inleds med en text om det romerska imperiets storhet. Vi får dessutom veta vilket år 

det är samt att vi befinner oss i Germanien. Ett avgörande slag väntar som kommer att 

innebära romersk seger över germanstammarna. Romarna leds av Generalen Maximus som 

garanterar segern med bättre ledarskap, disciplin och ren militär styrka. Kejsaren Marcus 

Aurelius bevittnar triumfen på avstånd. Maximus får mycket beröm och det är uppenbart att 

alla respekterar honom. Själv är han ödmjuk och säger att han inte kan vänta på att få komma 

hem till sin familj och gård. Senare på kvällen blir han kallad på av Marcus Aurelius som 

efter en liten pratstund berättar om sina planer att göra honom till sin efterträdare samt vill att 

han ska vara den som får bukt med Roms korruption och återinföra republiken. Commodus, 

Marcus Aurelius son, är också där och ser sig själv som självklar efterträdare till sin far. När 

han får reda på att Maximus ska ta över så blir han ursinnig och dödar sin egen far. Han 

utropar sig själv till ny kejsare och gör sig sedan av med Maximus genom att några soldater 

ska avrätta honom i skogen. Maximus lyckas dock fly, men hinner inte rädda sin familj och 

blir sedan upplockad av några slavhandlare när han kollapsar framför sin dödade familj. Han 

säljs sedan vidare som gladiator och gör bra ifrån sig på diverse arenor. 

Under tiden i Rom så är Commodus knappast populär hos senaten. Hans ovilja att utföra det 

som senaten vill grundar sig i hans avsky för densamma. Han låter istället uppföra 150 dagar 

med fest och gladiatorspel för att Roms invånare ska gilla honom. Detta tillåter Maximus att 

resa till Rom. Efter att ha gjorts sig ett namn på Colosseum ger han sig tillkänna för 

Commodus som blir rosenrasande. Han kan dock inte döda Maximus utan att förarga publiken 

som älskar Maximus. Istället fortsätter Maximus vinna på arenan och hans popularitet ökar. 

Han börjar också så smått planera hur han ska utkräva hämnd på Commodus. Han tar hjälp av 

Commodus syster Lucilla som är rädd för var Commodus själviskhet och dåliga styre kan 

göra med Rom. Commodus anar dock något och låter först arrestera senatorn Gracchus innan 

han tvingar sanningen ur Lucilla. På väg att fly Rom stoppas Maximus och hamnar i bojor.  

Commodus kan dock fortfarande inte döda Maximus. Istället utkämpar de en duell på arenan, 

dock med handikapp för Commodus som hugger Maximus i ryggen med en kniv innan 

striden. Striden är ändå jämn och när båda förlorar sina svärd drar Commodus kniv. Maximus 

kan dock övermanna honom och till sist utkräva sin hämnd. Dödligt sårad hinner han ge order 

om att släppa alla fångar och utropa republiken. Sedan avlider han av sina skador och 

återförenas med sin familj i livet efter detta.  



19 
 

5.4 300 
Filmen inleds med en kombination av en berättarröst med tillhörande scener som visar hur 

Spartas kung Leonidas växer upp till att tillhöra världens bästa krigare. Spola fram några år så 

kommer ett persiskt sändebud till Sparta. Persien vill att Sparta underkastar sig persernas stora 

armé. Leonidas avböjer och svarar med att sparka ner sändebudet i ett stort hål efter att 

densamma förödmjukat han, hans folk och hans drottning med sina ord.  

Leonidas förbereder sig nu för krig, men får inte stöd från Ephorerna/oraklet eller de äldstes 

råd, något som krävs om han ska få ta med armén ut till krig. Det visar sig också att båda är 

mutade med persiskt guld. Leonidas svar blir att ”ta en promenad” med sina 300 bästa krigare 

som livvakt. På väg till Thermopyle, där de ska möta den persiska armén, får de se den 

persiska grymheten sen en spaningsgrupp skoningslöst förstört en oskyldig grekisk by.  

Väl framme vid platsen där de möter Xerxes enorma armé skyr de inte dess storlek utan ser 

fram emot striderna. De visar sig också snart vara överlägsna alla styrkor som Xerxes skickar 

mot dem. Ephialtes, ett missfoster med spartanskt ursprung, uppenbarar sig också för 

Leonidas och ber om att få strida med sina landsmän. Leonidas pekar dock på att eftersom han 

inte kan höja sin sköld tillräckligt högt så kan han inte skydda sina medsoldater, och kan då 

inte ingå i armén. Detta gör Ephialtes ursinnig som känner sig förråd på sitt öde. Under tiden 

har Xerxes uppenbarat sig för Leonidas. Han gestaltas som storväxt och muskulös, men bär 

både smycken och piercingar i guld samt något slags smink. Hans röst är djup och metodisk. 

Han erbjuder Leonidas guld och makt ifall de ger upp, men Leonidas vägrar vilket gör Xerxes 

rosenrasande. Han lovar då att utplåna Leonidas från historieskrifterna. Leonidas lovar istället 

att han ska bevisa att en gud kan blöda.  

Spartanerna fortsätter att stå emot alla angrepp efter det, oavsett vilka monster eller bestar 

som de ställs mot. Deras öde beseglas dock när Ephialtes förråder dem för guld, kvinnor och 

en rustning hos Xerxes, och i gengäld visar han Xerxes armé en getstig runt bergen för att 

omringa spartanerna.  

Under tiden hemma i Sparta så försöker drottningen Gorgo påverka rådet att skicka resten av 

armén. Hon försöker vinna inflytande genom att få Therons, men man med stort inflytande, 

gunst. Theron kräver dock hennes sexuella tjänster vilket hon motvilligt går med på. På dagen 

för hennes talan inför rådet går Theron ändå emot henne, hon lyckas dock avslöja honom som 

köpt av persiskt guld och förrädare av Sparta, och dödar honom på plats.  
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På slagfältet så vet Spartanerna att döden väntar. Leonidas skickar iväg Dillios för att berätta 

hans historia för att världen ska komma ihåg vad de har gjort. När spartanerna sedan är helt 

omringade av perserna så ser det först ut som att Leonidas ska ge upp, men istället går de till 

motattack med förhoppningen att döda Xerxes. Leonidas spjut skrapar tyvärr bara upp kinden 

på honom. Alla spartanerna stupar, dock har Leonidas hållit sitt löfte samtidigt som han har 

sett till att Xerxes inte kan hålla sitt. Han visade att ”guden” kan blöda, och han såg till att 

Xerxes inte kunde radera han från historien.  

I slutet så tar berättarrösten över, som visade sig vara Dillios hela tiden. Han berättar slutet för 

att sedan förklara hur Leonidas uppoffring fick Grekland att gå samman och nu slå tillbaka 

Perserna en gång för alla när v får en överblick över hur den stora armé som har samlats mot 

det gemensamma hotet.  

6. Analys  

Utgångspunkten för denna analys är att de aktuella filmernas gestaltning av det förflutna 

påverkas av bruket av historia som är kopplad till sin samtid. Utifrån detta så förmedlar varje 

film ett budskap som både bekräftar och reproducerar dominerande kulturella och politiska 

uppfattningar inom sin produktionskontext.  

6.1 Bruket av historia 
Förekomsten av kommersiellt och ideologiskt historiebruk förekommer i alla de filmer som 

har studerats. Med det sagt så exkluderar det inte att andra typer av bruk inom Karlsson 

typologi också kan urskiljas. Dock så är det framför allt kommersiellt historiebruk som tydligt 

kan urskiljas medan ideologiskt historiebruk förekommer i större eller mindre grad beroende 

på film.  

Ett sätt att urskilja det kommersiella historiebruket är att jämföra de olika filmerna med 

varandra. The 300 Spartans och 300 behandlar samma historiska händelse, men även om man 

tar hänsyn till den utvecklade filmteknologin i 300 så finns det klara skillnader i hur man 

gestaltar och brukar historien. Genom att överlappa det kommersiella bruket med det 

ideologiska går det att observera hur värden så som grekisk kultur och frihet i 300 Spartans. 

De framstår som ideala och övermäktiga de som perserna representerar. Detta i en kontext av 

kalla kriget som i högsta grad var ett ideologiskt krig, och där filmen bidrog till att 

reproducera den bild av att västvärldens värden fortsatt var överlägsna Sovjets motsvarighet. I 

filmen 300 kan liknande ideal pekas ut, men med större fokus på Leonidas och de 300s 

handlingskraft och överlägsna militära skicklighet som ensamma försvarar Grekland från 
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fienden från öst. Detta i sin tur skedde i en kontext där västvärlden inte är lika enad som under 

kalla kriget, och där byråkratin ibland kan tyckas stå i vägen för nödvändig handling. Detta 

skulle kunna vara ett sätt till att motivera exempelvis USAs olika inblandning i andra länders 

inhemska och internationella politik. Filmerna har tagit hänsyn till sin samtids viktiga frågor 

och uppfattningar, och anspelar på dessa för att blidka publiken och skapa kassasuccé.  

För att lyfta fram ideologiskt historiebruk mera kan detta diskuteras i samband med 

historiebrukets generella betydelse för att skapa mening, legitimitet och förändring. Som 

tidigare har presenterats så innebär ideologiskt historiebruk att de som sitter på 

maktpositioner, eller i det här fallet kanske snarare dominerande etablerade föreställningar om 

politik och kultur, vill utöva bruket för att legitimera deras maktposition eller handlingar. Som 

redan har diskuterats så vill 300 spartans uppehålla bilden av västvärlden som den 

dominerande ideologin och rättfärdiga det kapitalistiska och demokratiska samhället. 300 i sin 

tur vill verka för att västvärldens och kanske framför allt USAs iblandning i internationell 

politik samt ”krig mot internationell terrorism”. Båda dessa filmer försöker rättfärdiga 

västvärlden som fortsatt idealsättare och företrädare för universella värden. Gladiator i sin tur 

gestaltar en ideologisk kamp mellan fascistisk diktatur och demokratisk republik. Denna film 

ger oss en påminnelse om varför just republikanskt styre är att föredra vid risken att själviska 

och inkompetenta ledare skulle dyka upp.  

Den enda filmen som inte riktigt passar in i det ideologiska historiebruket är The fall of the 

Roman Empire som snarare skickar en varning om att konservatism och korruption 

tillsammans kan leda till ett imperiums nedgång. Den anspelar dock på aktuella och 

vidspridda händelser under 60-talets USA som var en period med sociala rörelser, bland annat 

den afroamerikanska och feministiska, som krävde ökade rättigheter och rättvisa. Marcus 

Aurelius initiativ att göra alla till romare kan liknas vid dåtidens förespråkare för ökade 

juridiska rättigheter för dessa utsatta grupper. När han sedan röjs ur vägen skapar det en 

kedjereaktion som är nära att splittra imperiet där avlägsna provinser kräver det som de tycker 

sig ha rätt till. Detta bruk som förespråkar förändring i sin samtid från konservativa krafter 

som ville behålla sina privilegier.  

6.2 Identifiering och distansering  
Gustafssons framläggning om representativitet används inom filmerna som en metod för 

identifiering och distansering kan urskiljas inom dessa filmer. Det finns både teman och 

karaktärer som publiken kan identifiera sig med samt distansera sig från. Det ska också 

tilläggas att dessa teman och karaktärer ofta samspelar med varandra. 
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För att börja med filmen The 300 Spartans så kan vi se temat frihet mot slaveri, drömmen om 

ett enat Grekland samt den självklara duellen mellan protagonisten Leonidas mot antagonisten 

Xerxes. Här förespråkar protagonisten Leonidas frihet och försvarandet av västerländska 

värden. Detta förstärks utav Xerxes sätt att arrogant förklara sig större och bättre än Grekland, 

samt att han i kontrast mot Greklands frihet står för slaveri. Denna polarisering av 

karaktärerna förenklar sedan för publiken att välja sida när det kommer till ståndpunkten om 

Grekland ska enas eller inte, där Leonidas visar sig vara för denna förening av alla Greklands 

stadsstater.  

De teman som kan urskiljas i The Fall of the Roman Empire är konservatismens motvilja mot 

inkludering av nya folkgrupper, korruption och imperiets nedgång. De karaktärer som står 

mot varandra är Livius och Commodus samt hur vissa medlemmar ur senaten tilltar i sin 

korruption och girighet. I början av filmen ser vi den gode Caesar Marcus Aurelius som blir 

lönnmördad genom förgiftning av konservativa senatorer som inte vill se Livius göra alla 

provinsers invånare till romare, utan behålla sina privilegier. Rivaliteten mellan Livius och 

Commodus går i vågor genom filmen där de stundtals samarbetar, men slutligen måste slåss 

mot varandra på grund av sina olika värderingar. Livius är ödmjuk, lojal och respektfull. Han 

söker även i första hand kompromiss utan konfrontation men står samtidigt upp för de svaga 

och tror på att göra det rätta. Detta är egenskaper som anses bra och gör det enklare att 

sympatisera med honom. I kontrast till detta har vi Commodus som visar upp egenskaper som 

avundsjuka, omogenhet och ju längre filmen lider ökade humörsvängningar och galenskap. 

Återigen blir denna differentiering tydlig i var vi ska lägga våra sympatier. Flera gånger i 

filmen ser vi hur Commodus inkompetens leder imperiet mot dess nedgång medan Livius 

behåller sitt förnuft och försöker få de andra att ta sitt förnuft till fånga för Roms bästa. 

Korruptionen är det som till sist fäller Livius när senaten vänder honom ryggen som ett 

resultat av Commodus mutor. I slutscenen tackar sedan Livius nej till erbjudandet om att bli 

nästa Caesar då han verkar ha insett att Rom inte går att rädda.  

Gladiator visar oss en kamp mellan generalen och senare gladiatorn Maximus mot kejsaren 

Commodus. Förutom den rivalitet som uppstår finns också en tydlig ideologisk kamp mellan 

republikansk och fascistiska ideal. Maximus företräder här tankar om traditionella och 

hedersamma värden om gott ledarskap, ödmjukhet och lojalitet mot imperiet. Han är också en 

man av enkel börd som uppskattar livets enkelhet som att leva på sin gård med sin familj, 

något som många kan relatera till. Commodus å andra sidan visar upp otålighet, vrede och 

själviskhet redan i början av filmen genom att döda sin egen far. Redan här etableras en tydlig 
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polarisering mellan karaktärerna där Maximus inger förtroende medan Commodus begår en 

hemsk handling genom att begå mord på sin egen familj som en del av att uppfylla sina 

maktplaner. Maximus är också den som får uppdraget att återstifta republiken och ge makten 

till senaten som verkar för folket. Att vi sedan får se Maximus förlora allt genom Commodus 

maktövertagande ger oss flera starka indikationer att sympatisera med Maximus och ta 

avstånd från Commodus. Commodus visar under sin tid som kejsare flera tecken på att han 

föredrar att vara envåldshärskare till skillnad mot att låta senaten ha inflytande. Han säger att 

romarna är hans barn, och han ska hålla dem i sin famn, och tillsammans med sin syster ska 

han skapa en dynasti för kommande generationer. Dessa likheter med den fascistiska 

ideologin förknippas i filmen med just Commodus och eftersom han genom hela filmen 

framställs med negativa personliga egenskaper hjälper han till att förstärka publikens 

identifikation med Maximus och hans symbolik med republiken som föredraget statsskick.  

Den korruption och politiska byråkrati som återfinns i filmen 300s Grekland förklarar den 

oenighet som uppvisas när hotet från öst är i annalkande. Detta tema tillsammans med den 

militära och ideologiska kampen mellan Leonidas och Xerxes är det som filmen bygger på. 

Leonidas slåss för sitt hemland, Greklands frihet och uppvisar handlingskraft när andra 

tvekar. Detta i förhållande mot Xerxes som är arrogant, tror att han är en gud över sitt folk 

och slavar och använder löften om makt och guld som medel för att uppnå sina mål om 

erövring. För övrigt verkar Xerxes sakna motivering för invasionen, mer än för erövringens 

skull till skillnad mot spartanerna som försvarar sina hem och sin frihet mot slavstaten 

Persien.  

6.3 Den samtida präglingen 
Som utgångspunkt för både bruket av historien, vilka teman och hur karaktärer gestaltas är det 

alltihop en produkt av den samtida kontext som filmen är skapad inom. Det har redan 

diskuterats genom hur det kommersiella och ideologiska historiebruket har formats genom 

den samtid de befann sig inom.  

Under 60-talet så var Kalla kriget i full gång mellan USA och Sovjet på den internationella 

arenan. Det var också under denna period som sociala rörelser gjorde sig kända innanför 

USAs gränser som krävde ökade rättigheter för exempelvis afroamerikaner och kvinnor. Det 

var också under denna period som filmerna The 300 Spartans och The Fall of the Roman 

Empire producerades. Det kan också dras kopplingar mellan dessa filmer och en samtida 

prägling som utmärker sig i filmernas budskap. The 300 Spartans visar ett Kalla kriget-tema 

där hotet från öst invaderar den fria världen som riskerar att förslavas. Här representerar 
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Sparta USA medan resten av Grekland utgör resten av den första världen. Persien 

representerar i sin tur Sovjetunionen och den andra världen. Förutom det direkta budskapet att 

skydda sitt land finns det även det lite mer subtila budskapet att hela Grekland (första världen) 

måste gå samman om man ska kunna rå på det antågande hotet. Detta i en kontext där 

länderna i väst inte alltid stod bakom USA i enad front.  

The Fall of the Roman Empire delar Kalla kriget-kontexten med hotet utifrån, här 

representerat av gallerna i nordväst och Persien i öst. Men Gallien kan i det här fallet också 

kopplas till en tredje världen-stat som Rom senare försöker ta under sina vingar medan 

Persien även i detta fall representerar Sovjet. Vi ser också hur de östliga provinserna i Rom 

allierar sig med Persien vid ett tillfälle. Detta kan tolkas som den ”tävling” som USA förde 

mot Sovjet när det gällde att alliera sig med olika nationer runtom i världen. Utöver detta så 

bjuder filmen även upp till debatten om sociala rörelser. I början så vill Caesar Marcus 

Aurelius instifta alla provinsers befolkning till romare, ett privilegium de inte haft innan. När 

han sedan mördas kan man dra en försiktig liknelse till mordet på presidenten John F. 

Kennedy, detta utan att jag vill låta alltför konspiratorisk. Förutom det kan vi följa kampen 

mellan dessa rörelser som söker mer inkludering i samhället mot de konservativa krafter (vita 

män) som står emot. Det skulle kunna var ett budskap att om man håller fast vid den gamla 

ordningen och vägrar utvecklas så står nedgången vid dörren.  

Vid produceringen för Gladiator så var Kalla kriget över, men vid avsaknaden av en tydlig 

fiende så börjar man ifrågasätta sina egna institutioner istället. Att då påvisa fascismens 

brister samtidigt som man höjer republiken och hur bra den är i jämförelse är en liknelse. 

Samt är det hur Maximus bild av det glamorösa Rom kan liknas vid ”The american dream” 

där en återgång till grundläggande värden och stabilitet är det som kan rädda oss från 

tvivelaktiga ledare.  

Efter attacken mot World trade center den 11 September så fick västvärlden en ny fiende i 

internationell terrorism. 300 anspelar på detta där USA vill se sig själva som ensamma att få 

kämpa och visar handlingskraft mot det internationella hotet mot våra grundläggande värden 

om trygghet, frihet och demokrati. Den orientalistiska bild som ser de västliga värdena och 

handlingarna som ideal samtidigt som Persien som representerar mellanöstern fördöms kan ge 

oss en förenklad bild om vad som väst anser önskvärt i den internationella politiken och 

världsordningen.  
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7. Diskussion 

Synen på ifall bruket av historia inom spelfilm är bra och dåligt är en högst pågående debatt 

som troligtvis aldrig kommer att nå konsensus. Vissa ser den som ett hot som manipulerar vår 

historiesyn medan andra kan hävda att den ger en möjlighet för allmänheten att upptäcka 

förtjusningen med historia genom annat än böcker och vetenskaplig forskning. Oavsett så kan 

vi anta att bruket av historia i allra högsta grad existerar inom spelfilmer om det förflutna, och 

att det kommer att påverka hur vi tolkar och tillägnar oss det förflutna och vår förståelse för 

det.  

Gustafssons framläggning om filmers pluralism är tänkvärd då den passar in på filmer 

generellt som brukar historien, men också på filmer om antiken som i detta arbete. Filmers 

samhörighet och reflektion med sin samtid kan vara påtaglig och identifierbar via de attityder 

och preferenser som anses önskvärda. De reproduceras genom filmerna där bland annat 

filmernas protagonister representerar de värden som anses goda, och dessa förstärks 

ytterligare som önskvärda i kontrast med filmernas antagonister som ska väcka distansering 

mot det de står bakom.  

Pomperoys och Cyrinos framläggningar om Gladiator som en bild av fascism mot 

republikism respektive allegori för USA visade sig vara mycket hjälpsamma i att mer 

ingående diskutera Gladiator som samtida fenomen med ett större budskap. Deras perspektiv 

stämde i stort överens med denna studies observationer med tillägget att denna även tar med 

beräkningen att filmmediet också har sina egna ramar för hur filmproduktion går till med 

exempelvis protagonister och antagonister, och att detta också spelar in i hur karaktärerna och 

handlingarna inom filmerna framställs.  

Till sist har vi Gagnesjös analys av The 300 Spartans och 300. Hennes betydligt senare 

publikation visar hur forskningen kring ämnet har framskridit. Detta syns bland annat genom 

hennes erkännande av historiefilm som skapat i sin samtid och med samtida värderingar 

synliga via filmens gestaltning av det förflutna. Att filmen berättar något om det förflutna, 

men också om den kontext vilket den blivit skapad i. Hennes observationer sätter in filmerna i 

kontexten av kalla kriget respektive kriget mot internationell terrorism vilket är en rimlig 

slutledning som även detta arbete har uppmärksammat.  

Slutligen kommer vi till frågan om historiefilm som både läromedel och underhållning. Film 

vars främsta syfte är att just underhålla, tjäna pengar och blidka både publik, kritiker och 

experter. Detta är ingen enkel bedrift att åstadkomma med många variabler och faktorer att ta 
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hänsyn till. En slags generell synpunkt kan dock vara den som Sobchack går efter. Att film 

om historia och akademisk historia samexisterar, samarbetar och tävlar på samma gång. De är 

på ett sätt olika, men delar också många likheter. I dagens samhälle och skola behövs nog 

också båda för att vår kunskap av historia ska bestå och utvecklas. Film är en fantastisk 

möjlighet för människor att få en första inblick om det förflutna, och för den som finner ett 

genuint intresse finns det en uppsjö av material att tillägna sig. Film ska underhålla på ett sätt 

som vetenskapen inte har som primärt syfte att göra, samtidigt som vetenskapen självklart 

också är subjektiv och aldrig riktigt kan göra anspråk på att vara den objektiva och absoluta 

sanningen. Ingen kan exakt säga vad som hände för ca 2500-1500 år sedan, varken 

vetenskapen eller filmen. Det som istället utbildningsväsendet borde göra som sitt primär sätta 

att förhåll sig till spelfilmen kan vara att påpeka just filmers syfte, och aktivt arbeta med 

filmanalys och källkritik för att förstå hur historien brukas inom filmbranschen, och vara 

medveten om hur filmers dramaturgi och samtidsprägling kan påverka hur historien gestaltas.  

Så nästa gång vi går på bio och ser en historiefilm så fortsätt att underhållas, låt dig fångas 

och tillägna dig den. Stanna dock inte där. Reflektera över innehållet, håll en kritisk hållning 

mot budskapet. Gör man det så kanske man inte får reda på historien som den verkligen var, 

men man får inte heller en felaktig bild av det förflutna som vissa fruktar. Balansen där är 

avgörande. Filmen är här för att stanna och samexistera med vetenskapen, det är lika bra att ta 

hänsyn till båda.   
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8.2 Filmer 
300 (Zack Snyder 2006) Warner Bros. Entertainment Inc 

Gladiator (Ridley Scott 2000). DreamWorks LLC And Universal Studios1T.  

1TThe 300 Spartans (Rudolph Maté 1962) 1TMCMLXI by Twentieth Century-Fox Film 

Corporation 

The Fall of the Roman Empire (Anthony Mann 1964) MCMLXIV BY BRONSTON - ROMA 

PRODUCTIONS 

8.3 Elektroniska källor 
300 Box Office: 20TUhttp://www.imdb.com/title/tt0416449/business?ref_=tt_ql_dt_4U20T [Hämtad 

2016-06-02] 

Gladiator Awards: 20Thttp://www.imdb.com/title/tt0172495/awards?ref_=tt_ql_op_120T [Hämtad 

2016-06-02] 

http://www.imdb.com/title/tt0416449/business?ref_=tt_ql_dt_4
http://www.imdb.com/title/tt0172495/awards?ref_=tt_ql_op_1
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Gladiator Box Office: 20Thttp://www.imdb.com/title/tt0172495/business?ref_=ttqu_ql_dt_420T 

[Hämtad 2016-06-02] 

The Fall of the Roman Empire Box Office: 

20Thttp://www.imdb.com/title/tt0058085/business?ref_=tt_ql_dt_420T [Hämtad 2016-06-02] 

The Fall of the Roman Empire Awards: 

20Thttp://www.imdb.com/title/tt0058085/awards?ref_=tt_ql_op_120T [Hämtad 2016-06-02] 

http://www.imdb.com/title/tt0172495/business?ref_=ttqu_ql_dt_4
http://www.imdb.com/title/tt0058085/business?ref_=tt_ql_dt_4
http://www.imdb.com/title/tt0058085/awards?ref_=tt_ql_op_1
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