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Abstract:  
 
Denna uppsats avser att undersöka hur en specifik subkultur tillägnad b-filmer 
förhåller sig till filmerna de ägnar sig åt. Frågeställningarna är: på vilket sätt 
betraktar de filmerna och på vilket sätt har den teknologiska utvecklingen 
påverkat kulturen? För att besvara dessa frågor tar uppsatsen främst stöd av 
mediekritiken Jeffrey Sconces paracinemateori som grundar sig på observationer 
av b-filmsfantaster och hur dessa ser på auktoriteter i förhållande till filmmediet, 
mediehistorikern Pierre Bourdieus modell kring kulturellt kapital, samt John 
Fiskes observationer av fankultur. Utifrån djupintervjuer med fyra medlemmar ur 
den svenska b-filmsklubben Klubb Super 8 används teorin för att undersöka 
uppsatsen frågeställningar. Slutsatsen är att för dessa filmfans erbjuder filmerna 
något mer än bara underhållning. Det är en form av livsstil för dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: B-film, Paracinema, Kulturellt kapital, Läsningsstrategi, 
Subkultur. 
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1.0 Inledning 

 

Varför tittar man på film? För vissa kanske det handlar om att lära sig något nytt, att få upp 

ögonen för något de inte visste sedan innan, för andra kanske det handlar om att fly 

verkligheten för ett tag. Vad det än handlar om har filmen en förmåga att påverka människor 

på alla möjliga tänkbara sätt. En film kan få oss att färdas från vardagslunken till en fantastisk 

värld med omöjliga naturlagar. En film kan få oss att bättre förstå våra medmänniskor eller 

oss själva genom att ifrågasätta vår identitet och hur vi förhåller oss till omvärlden. Den kan 

skapa mening, den kan bryta föreställningar, den kan förvirra oss, den kan ge svar på frågor, 

den kan få oss att känna sorg, glädje, rädsla och ilska. Vissa filmer påverkar hela kulturer 

medan andra filmer skapar kulturer, och det är lätt att förstå varför vissa väljer att ägna sina 

liv åt dessa filmer som påverkat dem i grunden 

 

Därför är det nog knappast någon som höjer ögonbrynet åt välbildade cineaster som ägnar sin 

tid åt världens mest ansedda verk, men vad som kanske inte är lika begripligt är varför det 

finns kulturer med pålästa filmfantaster som i huvudsak ägnar sig åt vad många kallar b-

filmer. 

 

Så vad är b-film? Begreppet användes ursprungligen för att beskriva den mindre populära 

hälften av en så kallad ”double feature”, vilket var en strategi som användes på 30- och 40-

talet för att locka biobesökare med två filmer till priset av en (Schatz 1999, 73). B-filmernas 

huvudsakliga syfte var att fylla ut programtid på biograferna och visades ofta innan ”A-

filmen”, alltså den filmen som biobesökarna i de flesta fall kom för att se. B-filmerna ansågs 

därför inte behöva vara av hög kvalitet, så de producerades på en låg budget och följde tydligt 

etablerade manusformler för att spara tid på manusarbetet. De var vad man brukar kalla för 

genrefilmer och föll oftast inom antingen sci-fi, spänning, skräck, western, eller 

exploateringsgenren (Duane L. Martin 2005). Dessa filmer gjordes på löpande band och 

marknadsfördes sällan, därför förlitade sig filmskaparna på chockvärde och tilltalande 

filmaffischer med slagkraftiga loglines för att locka publiken till filmerna (Newell 2016, 12).  

 

På senare tid har definitionen fått ett bredare omfång och idag kallas de flesta genrefilmerna 

med låg budget för b-filmer. Det har även uppstått en rad undergenrer med beteckningar som 

t.ex. kult, sleaze och trash som man skulle kunna säga faller under b-filmens paraply. Trots 



 

2 
 

att de filmer som faller in under dessa undergenrer är en form av b-film skiljer de sig vitt från 

varandra i t.ex. estetiken, attityden eller rent berättarmässigt. Det är därför svårt att definiera 

exakt vad en b-film är, men vad alla filmer har gemensamt är att de avvisas av både 

mainstreampubliken och den auktoritära filmkulturen och att de inte tillhör film-kanon. 

Filmkanon kan beskrivas som ett slags rättesnöre för filmmediet där endast de filmer som 

anses vara tillräckligt betydande inräknas.  

 

Men vilka är det som tittar på dessa filmer? Den inbitna b-filmsfantasten är ofta väl medveten 

om att filmerna klassas som ”dålig film” av den allmänna publiken, men de tycks inte 

betrakta dem på det viset. De går på konvent, startar klubbar tillägnade filmerna, skapar 

diskussionsforum för de intresserade och försöker finna och bevara filmer som försvunnit 

från mainstreamtittarens medvetande, vilket tack vare den ökade medietillgängligheten idag 

har gjort arbetet lättare än någonsin. Trots det hålls årliga VHS-bytardagar i Sverige där 

fantaster runtom i landet får komma och byta VHS-band med varandra och prata om vad de 

älskar mest, gammal genrefilm (Strage, 2012). Men varför gör de det och hur tittar de på 

filmerna egentligen?  Och vilken förändring har skett inom kulturen sedan internets intåg? 

Vad anser de är en b-film och vad är i så fall en a-film? 

 

1.1 Bakgrund 

Studier och begrepp har skapats för att försöka förstå denna motkultur som är kopplad till b-

filmen, ofta med negativt laddade ord som “cult” (Mathijs & Sexton, 2011), “sleaze” 

(Hawkins, 1999), “camp” (Sontag, 1964) och “trash” (Menninghaus & Sarkhosh, 2016). 

Begreppen beskriver alla olika fenomen som hjälper att förstå olika aspekter kring b-filmen 

och dess kultur samtidigt som de även hjälper att göra distinktioner mellan subkulturerna och 

filmerna. Detta är viktigt eftersom dessa subkulturer och filmer skiljer sig från varandra trots 

att de alla grundas i en fascination av filmer utanför filmkanon. För den som inte är insatt 

förknippas alla dessa begrepp givetvis med något negativt, men för de som konsumerar dessa 

filmer används orden i positiv bemärkelse. Redan här kan man förstå att det ofta krävs ett 

ironiskt förhållningssätt till mediet för att uppskatta b-filmerna.  

 

Fenomenet kring b-filmer och dess publik har intresserat många forskare. Idag finns det ett 

helt forskningsfält kring dessa filmer och dess publik, vilket kan ses som ett svar mot det 

intresset som många tycks ha för dessa filmer idag. B-filmen lockar inte endast en specifik 
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publik. Den har sedan ett tag tillbaka även börja infiltrera mainstreampubliken i takt med att 

allt fler får tillgång till stora filmbibliotek med brett utbud tack vare streamingsidor.  

 

En av de många samlingsplatserna för svenska b-filmsfans är Klubb Super 8 som grundades 

år 1997 av Tomas Siedevall och Rickard Gramfors efter att de bestämt sig för att börja samla 

in och restaurera gamla svenska filmer som kritiserats hårt i massmedia och försvunnit från 

filmhyllorna.  Idag, mer än 20 år senare har de samlat ihop en stor mängd filmer med bred 

variation, alltifrån hårdporr till lågbudget sci-fi till kung-fu-filmer och spaghettiwestern, som 

de säljer på sin hemsida. Likt många andra samlingsplatser för b-filmsintresserade som varit 

aktiva under en längre period består medlemmarna främst av män. På deras facebooksida 

diskuterar medlemmarna med varandra om och kring filmerna och delar information om nya 

släpp. Klubbens huvudsakliga syfte är att lyfta fram äldre och i många fall bortglömda filmer 

i syfte att bevara en del av det svenska filmarvet. Till skillnad från många andra klubbar 

tillägnade b-filmer betraktas inte dessa filmer ur ett ironiskt perspektiv utan de vill framhäva 

filmernas konstnärliga och positiva sidor snarare än att göra narr av dem. Men vad är det de 

ser i filmerna? För att ta reda på vad det är som lockar dem till denna typ av film och för att 

undersöka hur subkulturen har utvecklats under de senaste åren har jag sökt informanter ur 

denna klubb.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Oavsett vad vi betraktar, om det så är konst, en måltid, en bil eller en film så har vi alla olika 

tolkningar av det. För vissa kan en måltid se inbjudande ut medan den för andra ser 

motbjudande ut. Man skulle kunna säga att vi alla bär glasögon som styr vår uppfattning av 

vad vi betraktar. I de flesta fall finns det en allmängiltig uppfattning kring vad som är 

tilltalande och vad som inte är det. De filmer som lyfts fram av kultureliten vinner priser och 

får fina recensioner av filmkritiker, de filmer som av de flesta anses värdelösa hamnar i 

skymundan och försvinner ur mainstream-medvetandet. Trots det lyckas vissa av dessa filmer 

fångas upp av en liten grupp människor, fans eller fankulturer, som finner något tilltalande i 

filmen och gör den till en del av deras kultur. Detta tyder på att b-filmsfans har helt andra 

glasögon på sig när de betraktar dessa filmer än vad kritiker eller den allmänna filmtittaren 

har, men hur gör de det och varför? På vilket sätt närmar sig b-filmsfansen dessa filmer på ett 

annorlunda sätt? Finner de något i verken som andra går miste om eller har deras glasögon en 

förmåga att förvandla filmerna hos tittaren? 
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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad det är som tilltalar med b-filmen, samt att 

undersöka hur b-filmskulturen har påverkats av den teknologiska utvecklingen. Fokuset i 

uppsatsen ligger därför inte på vad b-filmsfans kollar på. Detta eftersom smak är subjektivt 

(en person kan beskriva ett verk som skräp medan en annan kan beskriva samma verk som ett 

genuint mästerverk), samt att jag vill undvika att begränsa uppsatsen till en specifik typ av 

film då det finns en rad av dessa och det är inte avgörande vilka filmer som konsumeras för 

att besvara frågeställningarna.  

 

För att ta reda på vad det är som tilltalar med b-filmen och hur kulturen har påverkats av den 

teknologiska utvecklingen har jag delat upp min frågeställning i två delar:  

 

• Frågeställning 1: Varför väljer b-filmsfans att titta på b-film och hur? 

Vad är det som driver b-filmsfans till att söka sig till b-filmer och på vilket sätt 

betraktar de filmerna?   

 

• Frågeställning 2: Vilka möjligheter finns idag för att engagera sig i b-filmerna? 

Har den teknologiska utvecklingen, filmers tillgänglighet och möjligheten att nå andra 

med samma intressen påverkat hur b-filmfans ser filmerna och hur påverkas de av att 

allt fler hittar till denna subkultur?  

 

 

1.3 Metod och material 

Innan jag går vidare vill jag passa på att vara tydlig med att min användning av ordet b-film, 

vidare i uppsatsen, inte ska betraktas som nedvärderande eller att jag som författare anser att 

b-filmen är underordnad en a-film. Definitionen av vad som är a, respektive b, är inte upp till 

mig att avgöra därför ligger det heller inte något värde i begreppen. Min användning av ordet 

b-film ska därför ses som ett samlingsnamn för alla de undergenrer som faller under b-

filmens paraply. 

 

För att besvara mina frågeställningar behöver jag besvara både hur, varför och vilka denna 

uppsats rör. Därför är teoridelen uppdelad i tre delar (hur, vilka och varför) där de teorier som 

behövs för att besvara uppsatsens frågeställningar presenteras.  
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För att besvara frågan hur dessa b-filmsfans tittar på filmerna introduceras först en 

genomgång av vad det betyder att avkoda och tolka en film för att ge läsaren en förståelse av 

begrepp och termer som kommer användas i uppsatsen. Därefter tar uppsatsen stöd av 

litteraturkritikern Susan Sontags (1964) begrepp “camp” som används för att beskriva en 

slags medvetenhet som möjliggör uppskattning av en av en viss typ av estetik. Sedan lyfts 

begreppet “viewing styles”, där det presenteras fyra olika sätt att förhålla sig till mediet: 

traditional style, guilty plaeasure, ironic consumption och camp.  Slutligen diskuteras 

mediehistorikern Jeffrey Scones (1995) paracinemateori, vilket kan beskrivas som en negativ 

attityd mot det etablerade filmmediet. 

 

För att ta reda på vilka det är som berörs tar uppsatsen stöd av mediekritiken Pierre Bourdieus 

(1984) modell av “kulturellt kapital” vilket används för att beskriva hur det uppstår en 

auktoritet kring kulturella verk och hur denna auktoritet påverkar kreatörer och konsumenter.  

 

Detta leder in på frågan ”varför” där uppsatsen fokuserar på subkulturer för att besvara hur 

detta kapital även används inom mindre grupper med hängivna fans, och hur dessa 

subkulturer blir alltmer inflytelserika, samt varför fankulturer är en tilltalande miljö för 

många. 

 

Denna uppsats är en receptionsstudie eftersom den avser att undersöka hur b-filmer mottas av 

en specifik del av samhället, alltså en subkultur. Så hur når man då bäst fram till denna 

information? Man får helt enkelt gå direkt på källan: b-filmsfans. Därför kommer jag att göra 

djupintervjuer med medlemmar ur den svenska filmklubben Klubb Super 8. Detta eftersom 

många av medlemmarna har varit delaktiga i kulturen under många år och därför varit aktiva 

både innan och efter internets och streamingsidornas intåg. 

 

Varför djupintervjuer? När det handlar om att samla data för att dra slutsatser om specifika 

medlemmar i samhället kan en enkätundersökning vara bra, men eftersom denna uppsatsen 

avser att göra ett djupdyk ner i en specifik kultur för att undersöka och finna en förståelse för 

hur dessa filmer tolkas behövs ett annat angreppssätt. Jan Trost, professor i sociologi och 

socialpsykologi vid Uppsala universitetet, argumenterar i boken Kvalitativa intervjuer (2010) 

för den kvalitativa metoden gentemot den kvantitativa inom samhällsvetenskapsstudier. Trost 

(26) beskriver en händelse där en av hans studenter gjort en enkätundersökning. Studenten 
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insåg att hennes data inte var tillräcklig för att grunda sina resultat på eftersom frågorna hon 

ställt var för smala för objekten. Många av svaren hon fick var “det beror på”. För att undvika 

ett liknande scenario kommer jag därför att utföra intervjuer där mina objekt får berätta om 

sina erfarenheter utifrån sig själva och inte behöva förhålla sig till mina ramar och tankar 

kring vad de kommer att svara. 

 

För att göra en tydligare distinktion mellan det kvantitativa och det kvalitativa angreppssättet 

skriver Trost (2010, 27): “Det kvantitativa angreppssättet analyserar relationer mellan 

variabler och inte mellan människan” vad han menade med detta var att kvantitativa studier 

ser på individen eller människan som en enhet medan kvalitativa studier ser på ”egenskapen” 

som enhet. Trost (2010, 29) förklarar också att kvantitativa studier behandlar egenskaper som 

till exempel kön eller nationalitet som värden att ha med i undersökningen, medan de i 

kvalitativa undersökningar ses som kategorier. Egenskaper hos intervjuobjekten är alltså inte 

en del av den data man samlar in och baserar analysen på utan används snarare som en 

kategori. De blir alltså inte ett variabelvärde. Därför är det inte heller av vikt att samla data 

som ålder, etnicitet eller bakgrund hos konsumenterna i denna uppsats.  

 

Trost (2010, 39) talar om olika intervjuformer och begrepp, vilka ofta har varierade 

definitioner. Han betonar huvudsakligen olika grader av strukturering och standardisering. 

Kortfattat innebär standardisering att förutsättningarna för experiment ska vara lika varje 

gång. Exempelvis ska samma frågor läsas upp med samma ton och frågorna ska komma i 

samma följd för alla deltagare osv (2010, 40). Strukturering innebär, enligt Trost att man 

håller sig inom sitt specifika ämne under intervjun och inte spretar iväg och pratar om annat 

(2010, 41). Intervjuerna som jag genomför kommer att vara strukturerade i den benämningen 

att frågorna kommer att beröra ett och samma ämne, alltså hur dessa intervjuobjekt förhåller 

sig till b-filmer och kulturen i sig, däremot kommer standardiseringsgraden vara låg eftersom 

frågorna bör vara öppna för att tillåta en bred tolkningsgrad. 

 

1.3.1 Avgränsning och urval 

 

På grund av uppsatsens omfång har jag valt att fokusera på endast en specifik subkultur. Till 

en början hade jag en ambition att jag skulle intervjua medlemmar från andra subkulturer för 

att undersöka om och i så fall hur synen på filmerna skiljer sig, men jag insåg att detta skulle 

bli för omfattande för min uppsats. Innan jag bestämde mig för att undersöka medlemmarna 
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ur Klubb Super 8 hade jag sökt runt bland andra forum av intresse och varit i kontakt med 

andra fanklubbar. Min förutfattade mening var att b-filmsfans har en övervägande ironisk 

ingång till b-filmer och många av de andra personerna jag var i kontakt med bekräftade min 

uppfattning. Däremot fick jag redan i min första kontakt med en av medlemmarna från Klubb 

Super 8 förklarat att de inte samlas kring filmerna för att göra narr av dem, utan snarare att 

lyfta fram deras konstnärliga eller innehållsmässiga kvalitéer trots filmernas budget. De hade 

med andra ord inte en ironisk ingång till filmerna och jag insåg att detta var något jag ville 

undersöka mer. I slutändan valde jag att undersöka medlemmar ur Klubb Super 8 dels av den 

anledningen, men även på grund av att de fokuserar på ett brett utbud av filmer, samt har 

varit med under en lång period och därför har medlemmar som varit aktiva i kulturen sedan 

70-talet. Detta gjorde det även möjligt för mig att undersöka på vilket sätt kulturen och synen 

på filmerna har utvecklats eftersom jag hade tillgång till informanter med ett brett 

åldersspann. 

 

När jag hade bestämt mig för att undersöka Klubb Super 8 var jag i kontakt med en person 

som var insatt i kulturen och hade ett stort kontaktnätverk. Initialt siktade jag på att göra 5 

intervjuer och jag ville ha 10 informanter att välja mellan. Min kontakt i klubben tipsade mig 

om andra informanter, men endast en av dem återkopplade så jag bad om att få lägga upp en 

annons på deras officiella facebooksida, vilket jag fick. Endast två personer hörde av sig och 

visade intresse, men när det var dags för intervjuerna backade den ena av dem ur vilket ledde 

till att jag fick leta efter ytterligare personer. Detta var under december månad och de flesta 

som jag hörde av mig till uppgav att de hade tidsbrist under jultiderna. Min förhoppning var 

givetvis att jag skulle få ett så brett urval som möjligt, men i slutet hade jag endast fyra 

informanter med relevant bakgrund som var villiga att ställa upp. Helst hade jag haft 

informanter med så bred variation som möjligt och att både kvinnor och män hade gett sin 

syn på kulturen, men det var problematiskt att nå kvinnorna ur klubben. Detta kan förstås 

bero på att den övervägande majoriteten av medlemmarna i klubben är män, likt många andra 

liknande kulturkretsar av detta slag. Av den anledningen är det även viktigt att poängtera att 

den klubben jag valt att fokusera på inte nödvändigtvis är representativ för andra typer av 

mötesplatser med intresse för b-film. Det hade varit en intressant ingång att se skillnaderna i 

uppfattningar mellan olika genus i och med att uppsatsen berör frågor som gemenskap och 

exklusion/inklusion, samt hur exploateringsfilmer som berör sex och våld bemöts, men tyvärr 

hade jag inte den möjligheten till denna uppsats. 
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Urvalet av informanterna består därför av fyra män med högt kulturellt kapital och 

anknytning till Klubb Super 8. Jag har gjort ett strategiskt urval (Trost 2010, 138) där jag 

delat in mina intervjuobjekt i två kategorier: ålder och utbildningsgrad. Jag har delat upp 

ålder i två fack, yngre (22 och 31 år) och äldre (49 och 58 år) och utbildning i två fack, hög 

respektive låg. Detta ger mig 4 celler där jag placerat mina intervjuobjekt. För att 

anonymisera mina informanter har jag valt att ge dem alias till min uppsats. Två av mina 

intervjuobjekt är yngre varav en av dem har hög utbildning och den andra låg utbildning och 

två är äldre, varav en har hög utbildning och den andra har låg utbildning. Alla intervjuer 

gjordes separat och alla informanter godkände att bli inspelade. Två av intervjuerna gjordes 

via Skype-samtal där jag spelade in både ljud och video från sessionerna på datorn, en av 

intervjuerna gjordes via telefonsamtal där jag använt mig av ljudupptagning och den sista 

gjordes på en offentlig plats där jag använde ljudupptagning. Intervjuerna tog mellan 60-80 

minuter att genomföra. 

 

 

2.0 Teori 

 
 

2.1 Sätt att se på filmerna (Hur) 

På samma sätt som det inte bara finns ett sätt att bli engagerad av konst finns det inte heller 

ett sätt att engageras av b-film. Det beror helt enkelt på hur man tittar på filmen. En 

filmtittare kanske engageras av att studera filmen utifrån ett filmhistoriskt perspektiv, en 

annan kanske lockas av att titta på filmer ironiskt och göra narr av filmskaparens antagna 

inkompetens. Tittar personen på filmer tillsammans med andra? Hur påverkar det tittarens 

upplevelse? För att förstå vad det är som tilltalar publiken med dessa filmer är det alltså av 

största vikt att förstå på vilket sätt de betraktas. 

 

2.1.1 Avkodning och tolkning 

 

När man analyserar en film eller ett konstverk brukar man i akademiska kretsar säga att man 

läser verket som en text. Att läsa handlar om att skapa ett sammanhang av en text. 

Traditionellt sett associerar vi en text med bokstäver arrangerade i en viss följd för att skapa 

ord som i sin tur bildar meningar vilka bygger en helhet som går att utläsa. På samma sätt kan 

alla betydelsebärande yttringar tolkas som texter, vare sig det handlar om hur en person har 

kombinerat sina kläder för att uttrycka sin identitet, hur ett musikstycke är arrangerat för att 
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generera en viss respons från åhöraren eller i vilken ordningsföljd bilder och scener har i en 

film. I alla dessa fall läser vi som mottagare dessa symboler och bildar oss en helhet av 

intrycken vi får. I denna uppsats kommer därför många av dessa yttringar beskrivas som 

texter som kan läsas (Lindgren 2009, 14). 

 

En del filmer belönar sin publik om den har en förförståelse av hur man ska läsa filmen.  Det 

kan handla om att man behöver förkunskaper om genrekonventioner för att belönas av filmer 

som refererar till andra verk inom sin genre. Filmer som t.ex. Wes Cravens Scream (1996) är 

näst intill beroende av att sin publik har en förkunskap om skräckfilmsgenren eftersom den 

kraftigt anspelar på etablerade genrekonventioner, men medvetet bryter dem för att överraska 

sin publik. På så sätt existerar inte bara filmen som en del av en genre utan blir istället 

beroende av tidigare verk. Den startar med andra ord en slags intern diskussion inom genren 

där troper och konventioner lyfts fram och synliggörs för att avancera inte bara filmen men 

även genren. Detta gäller även för att förstå varför vissa kollar på b-filmer. Hur läser b-

filmsfansen filmerna de tittar på? Vilka förkunskaper behövs för att förstå hur filmen ska 

läsas? 

 

För en person som saknar kunskaper eller de rätta avkodningsteknikerna som en film inom en 

viss genre kräver, uppstår ofta förvirring och irritation. En person som inte har de rätta 

koderna kan inte förstå vad en konstnär bakom ett verk vill förmedla mer än vad det tycks 

vara till ytan. Personen kan höra att ett musikstycke låter “glatt” men kan inte förstå finare 

nyanser av verket. Därför är aldrig ett möte med ett konststycke ”love at first sight” som 

många tycks tro, menar mediekritiken Pierre Bourdieu (1984, 3), utan snarare en kognition, 

alltså ett sätt att kunna förstå budskapet, vilket kräver att man skaffat sig en kunskap, en kod 

att avkoda verket med.  

 

2.1.2 Camp 
 

Susan Sontag var litteraturkritikern som populariserade begreppet camp, vilket är ett uttryck 

för att beskriva en slags kvalité i ett verk som medvetet eller omedvetet framställs på ett 

annorlunda sätt, ofta fånigt eller överdrivet. När Susan Sontag skrev sin artikel Notes on 

“camp” (1964) sa hon “to talk about camp is to betray it” (1). Hon menade att camp var 

flyktigt, och hon var rädd att hon själv skulle framstå som ”campy” bara genom att prata om 

det. Samtidigt fanns det en rädsla att hon skulle reducera känslan som camp innebar genom 

att intellektualisera den. Camp var något man kände, inte något man definierade genom att 
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prata om det. Det var en slags medvetenhet, en sensibilitet som var som en privat kod för en 

liten skara människor vars identitet byggde på en gemensam förståelse av camp. 

 

Camp, som hon beskrev det, var kärleken till det ovanliga och det överdrivna och det kunde 

spegla allt från möbler till filmer och musik. Sontag (1964, 2) var även noga med att förklara 

att camp inte bara handlar om smak, utan att det är ett förhållningssätt till en viss typ av 

estetik och att campmedvetenheten gör det möjligt för människor att betrakta ett verk och 

förhålla sig till det på ett sätt som en människa utan den medvetenheten inte kan förstå. Kring 

detta sätt att förstå sig på en viss typ av humor eller läsningsstrategi för att tolka filmer har 

det växt fram olika subkulturer. Dessa subkulturer har ofta unika perspektiv som krävs för att 

avläsa texter, en subkultur tillägnad slasherfilmer läser texterna på ett sätt medan en subkultur 

tillägnad vhs-träningsfilmer läser texterna på ett annat sätt. Dessa subkulturer lär ut denna 

blick under sociala interaktioner med varandra, som till exempel under filmvisningar eller på 

diskussionsforum där medlemmarna utrycker sina känslor inför verken. 

 

Sontag (1964, 2) beskrev även att camp inte bara är ett sätt att betrakta ett verk, utan att det 

går att finna verk med ”campy” kvalitéer. Det är alltså inte bara upp till betraktaren att avgöra 

huruvida ett verk kan beskrivas som camp eller inte, utan det finns vissa estetiska drag hos 

texter som krävs för att de ska vara camp.  En sten eller ett träd, t.ex. kan inte vara camp, utan 

det krävs att en kreatör har gjort medvetna val i skapandeprocessen som går att avläsa som 

överdrivna. 

 

Hennes observationer ledde fram till en rad genombrott inom konstvärlden eftersom den 

erbjöd en diskussion kring ett ämne som innan varit svår eller rent av omöjlig att definiera. 

Dessa genombrott tar vi del av idag. De flesta som säger sig gilla b-filmer har förstått denna 

medvetenhet, men det har även spridit sig utanför b-filmsfans och excentriska 

funkismöbelsamlare. På internet sprids memes där det krävs en särskild förförståelse eller 

blick för att tolka innehållet. Även om det inte är just campmedvetenheten som används vill 

jag mena att det är en slags förgrening av den eftersom det handlar om att ha en viss inlärd, 

något ironisk blick och en förståelse för en viss stil.   

 

2.1.3 Viewing style 
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I artikeln Watching bad television: ironic consumption, camp, and guilty pleasures skriven av 

medieforskarna Charles Allan McCoy och Roscoe C. Scarborough (2014) undersöker de 

dragningen till trashiga tv-program. De utgår ifrån en undersökning där intervjudeltagare fått 

berätta om sina tv-vanor. Författarna (McCoy & Scarborough 2014, 42) menar att publiken är 

medveten om att det är en ”lägre” form av tv-program som de konsumerar, men att de ändå 

dras till dem. För att inte bli ”nedsmutsade” av tittandet använder dessa informanter olika 

förhållningssätt att betrakta programmen med som gör att de kan distansera sig från dem. 

Författarna kallar dessa olika typer av förhållningssätt för viewing styles.  

 

Vissa av deras informanter beskrivs i artikeln som en sorts kulturelit som de kallar för 

”cultural omnivores", alltså personer som konsumerar kultur från alla håll och kanter, både 

finkultur och ”fulkultur” (2014, 43). Vad som skiljer dessa cultural omnivores från den 

traditionella kultureliten är att de inte definieras av förmågan att kunna avkoda och läsa en 

distinkt typ av högkulturella texter, utan definieras istället av deras förmåga att kunna 

använda sig av olika viewing styles för att avkoda de specifika typer av verk de betraktar. De 

kan med andra ord uppskatta en bred variation av texter där de till exempel använder sig av 

en slags ironiskt blick till verk de betraktar som skräp och en mer genuin blick till mer 

ansedda verk. Författarna har observerat fyra viewing styles som de baserat sin forskning på: 

 

• Traditional viewing style - Ett traditionellt angreppssätt till mediet. Det publiken 

observerar är precis vad de uppfattar. 

  

• Guilty Pleasure - Publiken är medveten om att det är en lägre form av underhållning 

och skäms över sin konsumtion, men fortsätter titta trots det. Guilty pleasure betyder 

att acceptera sin dragning till ett lågt stående verk. 

 

• Ironic consumption  - Publiken distanserar sig från programmen genom att göra narr 

av innehållet och medvetandegöra de ”dåliga” aspekterna. 

 

• Camp Sensibility - Detta beskrivs som ett genuint betraktande där publiken uppriktigt 

tilltalas av innehållet på grund av att det är av en sämre kvalité. 

 

2.1.4 Paracinema 
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Om Sontags campteori beskriver ett förhållningssätt till objektet eller texten, kan man säga att 

den amerikanska mediehistorikern Jeffrey Sconces paracinema-teori beskriver ett 

förhållningssätt eller attityd till själva mediet. Sconce (1995, 372) menar att paracinema inte 

är en specifik grupp filmer utan snarare ett läsningsprotokoll, en motestetik som blivit som ett 

slags subkultursmedvetande tillägnat all slags “kulturellt skräp”. Ordet para betyder “vid 

sidan av” på grekiska så ordet paracinema kan slarvigt översättas till “bredvid filmen”. Alltså 

något som tar plats utanför filmkanon. Paracinema kan därför beskrivas som ett 

okonventionellt förhållningssätt till filmmediet där publiken aktivt söker sig till filmer som 

inte tilltalar massan eller kultureliten. Filmerna som dessa paracineaster ser kan därför vara 

allt ifrån splatterfilmer till reklamfilmer och soft-core erotik. Detta eftersom det inte är 

filmerna i sig som tilltalar paracinema-publiken utan själva förhållningssättet till mediet 

(1995, 372). 

 

Sconce (1995, 575) beskriver att paracineaster, likt andra kultureliter, främst består av vita 

medelklassmän som är välutbildade inom filmmediet och att dessa kulturkretsar sällan är 

representativa. Han menar att paracinema-kulturen främst är till för att ge värde åt dessa 

kulturella avvikelser, de filmer som antingen blivit aktivt avvisade eller bara ignorerade av 

mer ansedd filmkultur, inte bara för att ge filmerna i sig den uppskattning paracineasterna 

tycker att de förtjänar utan även som en direkt motattack mot etablisemmanget. Sconce 

(1995, 375) beskriver paracinemas retorik som en gerillakrigsföring mot den etablerade 

finsmakarkulturen som många av paracineasterna menar är anledningen till att filmer idag är 

så tråkiga. Genom att lyfta fram dessa filmer och hylla dem för att de avviker från det 

traditionella filmskapandet förespråkar paracineasten ett bredare utbud av filmer och friare 

skaparmöjligheter för filmskapare. Det är alltså inte kvalitén i filmerna som hyllas utan själva 

attityden, den råa skaparkraften hos en amatörfilmskapare utan varken ekonomiska tillgångar 

eller tekniska kunskaper som vågar och kan bryta mot normer och konventioner.  

 

Sconce (1995, 373) skriver även att paracineaster hellre skulle kolla på en McDonalds-

träningsfilm än en högt ansedd avantgardefilm, men menar att paracineasten troligtvis är 

familjär med avantgardefilmen eftersom paracineasten i de flesta fall har ett stort kulturellt 

kapital och därför har stött på denna typ av filmer tidigare. De är alltså en form av kulturelit, 

likt cultural omnivores, skillnaden är att dessa paracineaster inte intresserar sig för annat än 

”kulturellt skräp”.  
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En annan läsningsstrategi som Sconce (1995, 390) menar att paracineasten har utvecklat är 

förmågan att bryta den fjärde väggen och läsa filmen utanför dess ramar (diegesen) för att på 

så sätt kunna förvandla en misslyckad film till en artistisk tragedi. I artikeln lyfts en 

observation av en paracineast som beskriver slutstriden av en film där hjälten står öga mot 

öga mot filmens monster. Vad som skulle uppfattas som en skräckinjagande utomjording 

utanför en mans hus uppfattas av paracineasten som en misslyckad skådespelare i 

medelåldern på garageuppfarten till sin väns hus, iklädd en oövertygande monsterdräkt med 

pingpongbollar till ögon och gummihandskar på händerna. Detta sätt att se på en film utanför 

dess dieges ger paracineasten möjlighet att föreställa sig en annan typ av drama, dramat 

bakom kameran. Vem tillät det här att hända? Hur kunde skådespelaren gå med på detta? 

Varför sa ingen stopp? Det tycks alltså inte handla om att ”tycka om filmen” utan att kunna 

förvandla den till något mer. Att kunna ”se” utanför filmens ramar, där engagemanget ligger i 

att försöka förstå hur det kunde gå så fel.  

 

 

 

2.2 Auktoritet (Vilka?) 

 

Mediekritikern Pierre Bourdieu (1984, 2) beskrev att det uppstår en kommunikation mellan 

ett konststycke och personen som betraktar verket, varpå det är upp till betraktaren att kunna 

avläsa verket för att förstå skaparens intention. Han menar också att man kan se på ett 

konstverk som en typ av kod där mottagaren behöver en teknik för att kunna avkoda 

budskapet för att förstå syftet.  

 

Bourdieu (1984, 3) gör även en distinktion mellan arbetarklasspubliken och de intellektuella, 

där han menar att arbetarklasspubliken tar avstånd från experimentella verk som bryter mot 

konventioner och som strävar efter att bryta ny mark inom sin specifika genre eller stil. Detta 

eftersom arbetarklasspubliken inte kan förhålla sig till verk som refererar till andra verk som 

hen inte är bekant med. Bourdieu (1984, 4) menar därför att en ”naiv” konstkännare inte kan 

bedöma ett konstverk om hen inte känner till alla de stilar som existerar och hur konstformen 

utvecklats genom åren. På samma sätt som en naiv konstkännare inte kan förstå skaparens 

intention med konstverket utan att först förstå bakgrunden och kontexten som verket skapats 

utifrån kan inte heller en oinitierad se en b-film och förstå värdet i många av de filmer som 

konsumeras av b-filmspubliken om hen inte förstår i vilken kontext b-filmspubliken ser på 
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filmen. Det krävs en viss kunskap, en inlärd blick för att läsa filmen som dessa b-filmsfans 

gör.  

 

2.2.1 Kulturellt kapital 
 

Denna inlärda blick eller kunskap beskriver Bourdieu (1984) som kulturellt kapital. Inte nog 

med att en person med stort kulturellt kapital kan avkoda och tolka texter, utan den har även 

förmåner i kulturella kretsar eftersom de har de rätta smakerna och kan föra diskussioner på 

en intellektuell nivå. För att bevisa sin tes skapade Bourdieu (1984) en modell som grundade 

sig i att de olika samhällsklasserna uppvisade skilda kulturella smak- och 

konsumtionspreferenser och att det fanns en koppling mellan det ekonomiska och det 

kulturella kapitalet. De med stort kulturellt kapital hade förmåner och privilegier, och de som 

inte hade det hade svårare att navigera sig i kulturella kretsar. Kring detta hierarkiska system 

har det växt fram en kulturelit som förespråkar en viss sorts stil eller smakpreferens som får 

större utrymme inte minst i utbildningssammanhang utan även i offentliga rum som 

konstgallerier och museum (Bourdieu 1984, 14). Dessa specifika smakpreferenser eller stilar 

anses mer legitima än andra. Att inneha ett stort kulturellt kapital innebär att ha goda 

kunskaper inom ett specifikt område vilket ger personen ett högt anseende inom institutioner 

och sociala hierarkier i kulturkretsar. Dessa förmåner leder i sin tur till att det är lättare att till 

exempel få jobb inom vissa branscher där dessa kunskaper har ett direkt värde.  

 

Bourdieus modell var inte utan sina kritiker. Den har bland annat kritiserats av 

medieforskaren John Fiske (1992, 32) som menar att man inte bara kan basera den kulturellt 

betingade sociala hierarkin utifrån ekonomiska förutsättningar utan att man även bör ta in 

personens genus, etnicitet och ålder i beräkningen. Men samtidigt som Fiske beskriver 

svagheter i modellen vill han även påpeka att konceptet kulturellt kapital är ett användbart 

redskap när man analyserar värdet av konst. 

 

2.3 Kultfenomen (Varför?) 

 

2.3.1 Fankultur 
 

Fiske (1992, 32) menar också att en annan svaghet i Bourdieus teori är att han misslyckats 

med att analysera arbetarklassen på ett rättvist sätt. Han skriver att Bourdieu undersökt 

medelklassen med en rad sofistikerade analyser och kategoriseringar, medan arbetarklassen 
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behandlats som en slätstruken homogenitet. Detta, menar Fiske, tyder på att Bourdieu har 

ignorerat det faktum att det även existerar ett populärkulturskapital som produceras utanför 

och ofta emot det officiella kulturella kapitalet. Fiske (1992, 30) beskriver det kapitalet som 

ett “skuggkapital” som kan ses som en valuta som endast har ett konkret värde inom kulturen. 

Fiske har därför valt att utveckla Bourdieus modell genom att undersöka hur fan-kulturer 

utvecklar egna kulturella kapital inom sina respektive grupperingar. 

 

Fiske (1992, 34) beskriver att skillnaden mellan det officiella kulturella kapitalet och 

skuggkapitalet är att det senare inte erbjuder samma praktiska värde utanför kulturen. 

Populärkultuskapitalet ger för det mesta inte individen en bättre möjlighet att få jobb eller bli 

högt ansedd i samhället, vad det däremot kan göra är att öka självkänslan. Inom fankulturer 

används kunskapen kring filmerna som bevis på status inom den krets där fandomen utövas 

samtidigt som den exkludera de som inte besitter kunskaperna. Detta ger de människorna som 

saknar officiellt kulturellt kapital ett forum där deras kunskaper kan värderas utifrån egna 

etablerade ramar. Dessa ramar skiljer sig vitt mellan de olika subkulturerna, men de används 

för att definiera de “riktiga” fansen och upprätthålla en hierarki inom gruppen där 

medlemmarna får möjligheter att utveckla sina sociala positioner (Fiske 1992, 35). Detta 

betyder dock inte att de som söker sig till fankulturer nödvändigtvis saknar social status i 

övriga samhället och därför behöver stärka sin självkänsla, men det är ofta en tilltalande 

samlingsplats där ens intressen har ett faktiskt värde. 

 

En annan sak som skiljer fankulturen från den “legitima” kulturen är att fans har en helt 

annan förmåga att producera egna texter (Fiske 1992, 37). De skapar event kring filmer, 

trycker kläder, ägnar sig åt “fan fiction” och skapar diskussionsforum. Detta leder även till att 

fans har en unik inställning till de verk de väljer att samlas kring, där fans ofta ser andras verk 

som deras egendomar. Som exempel beskriver Fiske (1992, 40) att när ett fotbollslag spelar 

dåligt tycker sig fansen kunna lösa problemen bättre än tränarna och ett fan av en såpopera 

känner ofta att hen har bättre koll på karaktärerna än manusförfattarna. De uttrycker sina 

känslor och involveras i skapandeprocesser bakom sina favorittexter eller stjärnor och skapar 

egna versioner av sina favoritverk.  

 

I dessa subkulturer är det alltså fansen själv som skapar sig en legitimitet eller auktoritet, där 

de ofta motsätter sig den officiella kulturella legitimiteten och blir vad som kallas för en 

”motkultur”. Den valuta som Bourdieu (1984) beskrev saknar alltså värde inom dessa 
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subkulturer. Sedan informationsexplosionen har allt fler subkulturer skapats och fått helt 

andra möjligheter att frodas än någonsin tidigare. I takt med det bildas nya typer av 

skuggkapital, därför kan man anta att det officiella kulturella kapitalet har sjunkit i värde 

under den senare tiden. 

 

3.0 Analys och diskussion 

 

 

3.1 Presentation av informanterna 

 

Inför kommande kapitel har jag valt att namnge mina informanter vid deras mest relevanta 

egenskaper för att läsare lättare ska kunna urskilja vem det är som säger vad. Jag kallar dem 

för Samlaren, Kulturvetaren, Studenten och Recensenten. 

 

Samlaren: Äldre, lågutbildad, 49 år, har varit en stor filmsamlare i många år. Han beskriver 

att hans filmintresse började tidigt och att han alltid haft en förkärlek för ”udda” filmer och 

att hans smak ständigt utvecklas. Har konsumerat filmer utifrån en mängd genrer och 

tidsepoker och ser på film i stort sett varje dag, men aldrig på tv eller på bio, utan betar av 

filmer från sin DVD-samling. 

 

Kulturvetaren: Äldre, högutbildad, 58 år, har läst kulturvetarlinjen på universitetet och även 

gått en kurs i filmvetenskap. Han har spenderat sitt vuxna liv med att arbeta med film 

professionellt och har under en lång tid spelat en stor roll i Sveriges genrefilmskultur. Han 

har tidigare haft en ironisk ingång till b-filmer som han kallade kalkonfilmer, men tar idag 

kraftigt avstånd från det och försöker se på filmer med respekt. 

 

Studenten: Yngre, lågutbildad, 22 år. Fick upp ögonen för b-filmsgenren genom en 

internetprofil som recenserar gamla b-filmer. Detta ledde till att han även började uppskatta 

filmmediet på ett bredare plan vilket har lett till att han idag har börjat studera 

filmproduktion. Har en ironisk ingång till b-filmen och tittar gärna på filmer som är medvetet 

ironiska.  

 

Recensenten: Yngre, Högutbildad, 32 år. Kandidatexamen i både filmklippning och 

filmvetenskap och arbetar nu som filmrecensent. Han berättar att han fick upp ögonen för b-
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filmer när han tillsammans med sin kompis började tröttna på familjeäventyr och sökte sig till 

mer vuxen underhållning. Hans intresse för b-film har avtagit under åren, men han pratar ofta 

om att det var hans ingång till filmmediet och att han fortfarande tilltalas av det. 

 

3.2 Definitionsdiskussionen B-film 

 

När jag påbörjade mina intervjuer märkte jag tidigt att det fanns en initial misstanke hos de 

äldre informanterna av användningen av ordet b-film. De yngre informanterna var däremot 

mer öppna för användningen av ordet. Många av svaren jag fick från både de äldre och de 

yngre under intervjuerna talade om en liknande syn på kulturen, filmerna och filmmediet i 

övrigt men just i frågan om användningen av ordet b-film som samlingsnamn för filmerna de 

engagerade sig i skiljde de sig åt. Det var tydligt att det fanns flera olika definitioner av ordet 

b-film och att det dels är ytterst individuellt hur ordet tolkas och att mycket vikt låg på hur 

ordet används. Anledningen till att ordet betraktades olika mellan mina informanter beror på 

hur de själva betraktar filmerna de ser. Med andra ord använder de sig av olika viewing styles 

(McCoy & Scarborough 2014). De yngre hade en mer distansierad och ironisk ingång till 

filmerna medan de äldre använde sig av en blandning av camp och traditionell viewing style. 

De äldre medgav att de tilltalades av b-filmer, men tyckte inte att b-film var rätt 

samlingsnamn för de filmer som de engagerar sig i i första hand. De var bekväma med att 

benämna de filmer de hade distans till och kunde betrakta ur ett ironiskt perspektiv som b-

filmer, men de ville göra en tydlig distinktion mellan de filmer de kallade för b-filmer och de 

filmer de engagerade sig i. Detta beror på att ordet b-film, oavsett vilken ingång du har till 

ordet, har en viss negativ konnotation. 

 

När jag frågade Samlaren vad han kallar filmerna han intresseras av sa han: 

 

Samlaren: Genrefilm kanske. Det är jättesvårt. Det finns naturligtvis b-filmer där 

också, det är klart det gör. Det är ju så tydliga genrefilmer, typ kannibalfilmer, 

sleazefilmer och sånt. Jag vet inte riktigt. 

 

Men att säga b-film är att stoppa filmerna under fel paraply? 

 

Ja, i min värld är det det. Jag menar, tycker du att Den Onde, den Gode, den Fule är 

en b-film?  Det är ju en storfilm egentligen, det är ju en spaghettiwestern av Sergio 
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Leone. Den gjorde succé över hela världen, det gjorde även dom här filmerna jag 

kollar på när dom kom på 70-80talet. Jag skulle inte kalla dom för b-filmer. Inte den 

typen. 

 

När jag ställde samma fråga till Kulturvetaren svarade han: 

 

Kulturvetaren: Jag gillar inte kultfilm och har helt tagit avstånd från 

kalkonfilmbegreppet. B-film är inte heller riktigt rätt. Jag använder mig nog av 

exploitationfilm. Det finns i en Encyclopedia om film som definierar exploitation 

som en film som är gjort med en så liten budget som möjligt för att tjäna så mycket 

pengar som möjligt med ett sensationellt tema. Det fångar det ganska bra.  

 

Men vad betyder b-film för dig? Är det något dåligt? 

 

Ja, bland dom som har makten och dom som har den kulturella makten är det ju så, 

absolut. Och man skojar ju lite om att det är segrarna som skriver historian och 

Harry Schein till exempel som startade filminstitutet ville ju inte ha b-film, han ville 

inte ens att det skulle finnas i princip. 

 

Synen på ordet b-film kan hos kulturvetaren betraktas som negativt om filmerna benämns så 

hos de som har den kulturella makten, men han har även uppgett att det för honom inte finns 

något som är bra eller dåligt rent kvalitetsmässigt i filmer oavsett om det är en b-film eller 

inte. De äldre har en genuin uppskattning till de filmerna de engagerar sig i och jag anade ett 

visst förakt hos de båda mot människor som använder ordet för att nedvärdera de här 

filmerna. De vill, likt Scones (1995, 72) paracineaster, ge värde åt dessa kulturella avvikelser 

och att då benämna dem som b-film är att göra filmerna en otjänst.  

 

Trots att det var blandade meningar om användningen av ordet initialt så blev det ändå det vi 

använde i intervjuerna för att benämna filmerna. Och även om alla hade olika syn på 

begreppet och i viss mån engagerade sig i olika typer av film, samt hade åtskilda ytliga 

aspekter som tilltalade dem så hade de i grund och botten liknande inställning till 

filmkonsten. Av mina fyra informanter informerade alla att de inte bara tilltalades av b-filmer 

utan att de även drog sig till mer ansedda verk. Detta märktes även av på hur de diskuterade 

filmerna och kunskaperna de hade inte bara om b-filmskulturen utan även mer högkulturella 
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verk. Av den anledningen kan alla intervjuobjekt betraktas som ”cultural omnivores” (McCoy 

& Scarborough 2014, 43). När det kom till att diskutera själva kulturen i sig hade Samlaren 

och Kulturvetaren mer att säga i och med att de varit med under en längre period och 

Studenten och Recensenten medgav att de inte kände sig tillräckligt delaktiga för att ge 

konkreta svar utanför dem själva. 

 

3.3 Hur 

Så hur kollar de på dessa filmer och vad är det som tilltalar med dem? En uppfattning jag fick 

var att de flesta har en slags nostalgisk ingång till att börja med. De beskrev alla hur de hade 

fått upp ögonen för b-filmer kring 10–15-årsåldern och att det hade började med en 

fascination av antingen sex, våld eller skräck. Eller allihop.  

 

För Recensenten var en stor del av dragningen till filmerna det förbjudna:  

 

Recensenten: Fokuset låg väldigt mycket på effektsökeri på något sätt. Man skulle 

inte bara se en person bli dödad utan man ser hans huvud bli krossat när han blir 

överkörd av en bil. Det var ofta det man tyckte var spännande med dom filmerna 

som var vuxna som man inte fick se.  

 

Det förbjudna var även en dragning hos Samlaren som tidigt började samla på VHS-filmer. 

Men för honom fanns en ytterligare dimension av spänning eftersom många av filmerna var 

förbjudna i Sverige. Tillsammans med sina vänner beställde han in filmer från utlandet som 

de sedan kopierade och spred mellan varandra. Han beskriver det som att det fanns något 

sensationellt med filmerna. Denna initiala kärlek till filmerna ledde dem senare vidare att 

utforska ännu mer obskyra filmer, i samtliga fall:  

 

Samlaren: Men det är väl bara så att man gillar vad man gillar och när man väl har 

börjat snöa in sig på det så läser man in sig på mer och ser mer och då lär man sig 

mer och då blir man ju så småningom en expert. Oavsett om det var meningen eller 

inte.  Men en del är väl det att man behöver ha gjort den här grejen och varit i det 

här för att förstå dom här filmerna. Det krävs kunskap. Precis samma mängd 

kunskap som behövs för att förstå Kandinsky eller ett abstrakt måleri, man kan inte 
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bara gå in och titta på det för då blir det bara massa streck och pluttar liksom. Så är 

det väl med mycket. 

 

Likt Bourdieus (1984, 2) teori kring att det är kunskapen som ger en betraktare möjlighet att 

kunna avkoda särskilda kulturella verk, beskriver även mina informanter att det är viktig att 

man först börjar med att se de allra mest lättillgängliga eller lättkodade verken innan man ger 

sig in på de mer nischade filmerna. De beskriver alla att de har ett öppet sinne och tycker om 

att upptäcka nya delar av filmhistorien, både internationellt och nationellt, vilket de menar är 

anledningen till att de intresseras av dessa typer av filmer. Ju mer de snöar in sig på en viss 

typ av filmgenre desto lättare har de för att uppskatta filmerna. Samlaren och Kulturvetaren 

berättar att de tror att många av dessa filmer hade fått en större publik om fler hade 

exponerats för denna typ av film. De säger sig ha lärt sig att uppskatta dessa filmer och att 

det i första hand är kunskapen som avgör huruvida en person kan börja gilla en typ av film 

och att det inte nödvändigtvis handlar om smakpreferenser. Kulturvetaren berättar att han vid 

många tillfällen inte förstått en viss del av en filmgenre, men efter att ha diskuterat med sina 

vänner fått en förståelse som gjort att han börjat sökt sig mot den sortens film. 

 

Denna första kärlek till filmmediet tycks vara det som håller informanterna kvar till intresset. 

Att de söker sig till den där första kicken de fick när de var unga. Recensenten beskriver att 

en del av kärleken till filmerna är lekfullheten och det han kallar för det mänskliga. Han 

beskriver att det saknas distans mellan tittaren och filmskaparen i och med att man som 

filmtittare kan se hur filmen har gjorts:  

 

Recensenten: Man kunde se ibland hur liksom ansikten var lite papier-mâché-

huvuden och blod kanske såg ut som ketchup men man tyckte fortfarande att det var 

läskigt. Man inspirerades på något sätt. Jag tror att det var tillgängligt och lekfullt 

för man kunde se hur billigt det var. 

 

Även Studenten beskriver en liknande dragning till filmerna.  

 

Studenten: Jag vill se tankarna och idéerna bakom en film och förstå vad det är som 

gör den intressant. Och i den strävan är det både underhållande och intressant att se 

filmer oavsett om dom är bra eller dåliga. 
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Kulturvetaren beskriver att han tilltalas av andra aspekter ur filmerna: 

 

Kulturvetaren: Och sen tycker jag ju att den här tidsmaskinsaspekten är jätterolig, 

med frisyrer, kläder och inredningar. Alla fordon, vad som helst. Det säger så 

mycket om sin tid. Tittar man på så kallade finkulturella filmer, även historiskt, så är 

dom ofta inspelad i studio. Det är väldigt städat och ordentligt. Jag menar Ingmar 

Bergmans filmer utspelar sig alla i någon slags småborgerlig miljö inne i någon 

studio medan b-filmerna är ofta inspelade i riktiga miljöer. Man fick använda torg 

och gator och lägenheter. Man var ju där och det såg ut som det gjorde på riktigt. 

Det blev ju en mer autentisk bild egentligen. Och hur folk pratade, det var ofta inte 

skådespelare som hade gått scenskolan och jobbade på Dramaten, och även 

internationellt, utan där finns det något mustigare och mer naturalistiskt utryck med 

skådisarna. 

 

Informanterna är inte bara intresserade av vad filmen har att presentera utan även hur den 

uppstod, varför den uppstod och att få spekulera fritt kring vad som hände på 

inspelningsplatsen den dagen kameran rullade och blev filmen de ser på idag. Informanterna 

talade ofta om aspekter utanför filmens ramar som tilltalade dem, berättelser och skildringar 

innanför filmens ramar talades det sällan om. De tycks alltså använda en läsningsstrategi för 

att läsa filmerna utanför dess dieges, likt Sconces (1984) paracineaster. Det viktiga är inte 

bara att bli uppsluppen av filmens tilltänkta intrig utan de finner underhållning av att läsa 

texter som står utanför filmens huvudsakliga berättelse för att på så sätt göra en bredare 

tolkning av vad som uppstår på tv-rutan eller på bioduken. 

 

Något som även diskuterades var att man var tvungen att ibland ”lämna hjärnan vid dörren” 

som Studenten beskrev det, att vissa av dessa filmer inte ska läsas som mer traditionella 

filmer. Han menar att många som förkastar dessa typer av filmer antingen har fel blick eller 

helt enkelt saknar kunskaper, vilket kan liknas med Bourdieus (1984, 2) teorier kring att det 

krävs de rätta kunskaperna för att kunna avkoda filmer. Även Kulturvetaren talade om detta:  

 

Man måste ju ha något slags filter och förstå vad det är man ser liksom. Och det är 

det här jag tycker är så sorgligt med dom här kulturkoftorna som jag kallar dom för, 

som tittar på folkets bio-filmer, dom lever ju i en bubbla där det är liksom svartvit 

film från Iran och då är det finaste som finns, oavsett vad det är dom ser. På samma 
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sätt med mina vänner som ser som skräckfilm och bara ser skräckfilm och inte tar 

till sig något annat.  

 

 

Med andra ord menar de att det ofta krävs att man använder sig av rätt typ av viewing style 

(McCoy & Scarborough 2014) för att kunna avläsa dessa filmer. Det tycks alltså vara 

förväntningarna de har på filmerna som avgör på vilket sätt de ska närma sig dem. De menar 

att går man in för kritiskt på dessa filmer så kan man inte finna det värdet som de själva gör, 

vilket de menar att de flesta filmrecensenter och kulturvetare gör. Det finns dels en sorg i att 

dessa filmer värderas negativt i gemenemans ögon, men man kan samtidigt ana att det finns 

en sorts prestige eller exklusivitet i att ha förmågan att kunna läsa dessa filmer, att kunna se 

på kultureliter och filmvetare som något okunniga i förhållande till dem själva, att de på sätt 

och vis besitter ett större kulturellt kapital än många högt ansedda inom filmbranschen. 

 

 

3.4 Vilka 

 

Mina informanter delade en tydlig uppfattning kring auktoriteten i filmbranschen och hur 

dessa filmer bedöms. Bland annat menar Studenten att de flesta filmer som produceras i 

framförallt Hollywood tar alldeles för få risker och är en anledning till att han framförallt drar 

sig mot b-filmen:  

 

Något som jag väldigt mycket söker mer än det artistiska i film, det är risktagandet, 

att filmskapare vågar bryta mot regler. Och b-filmer som knappt har en budget har 

en tendens att vara mer risktagande. Dom vågar vara äckliga, dom vågar visa äckliga 

saker, dom vågar visa tuttar som sprängs eller huvuden som sprängs, dom vågar ta 

dom här riskerna.   

 

Samlaren beskrev Hollywood som att de bara gör filmer som tilltalar massan. Att de inte 

försöker vara innovativa: 

 

Det gäller att hitta dom är guldfilmerna som är bra, och visst kommer det ut bra 

filmer från Hollywood, men det kommer ännu mera skit. Dom bara trycker ut filmer, 

dom ska bara ut, ut, ut, ut. Och i och med att människor blir mer och mer bekväma 

och lata så ska dom ju ha allt serverat. Dom vill inte ha någon komplicerad story, 
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dom är inte vana att tänka själva, ”nu spränger dom här bomberna i luften” och det 

går dom igång på. Det är som radiomusik, ”åh, vad bra det här är” sitter och lyssnar 

på låtarna i bilen och spelar samma låtar om och om igen och tycker det är jättebra. 

Jag tycker du blir matad av den här skiten. Jag lyssnar aldrig på radion, jag lyssnar 

på ljudböcker och skivor, det jag vill höra. Det är det här lättillgängliga som folk vill 

ha. Man är lat, man orkar inte söka, man vill inte ha något komplicerat. Då funkar 

det som Hollywood gör, man bara trycker ut. Då måste jag söka mig på andra 

jaktmarker för jag vill inte ha den här sörjan, jag vill ha guldkornen. 

 

Att säga att de har en avsmak för Hollywoodproduktioner är en kraftig underdrift. Likt 

Sconces (1995, 375) paracineaster beskylls Hollywood för att hämma filmkonsten. Under de 

flesta intervjuerna togs varje tillfälle som gavs att få slänga en känga mot Hollywood som de 

betraktade som ”etablissemanget” och anledningen till att de anser att filmmediet har tappat 

sin röst idag. Främst kritiserades Hollywood för att vara allt för hämmade i sin kreativitet till 

skillnad från b-filmen som de menar har helt andra förutsättningar att skapa ohämmat. Även 

den svenska filmindustrin nämndes, framförallt av Kulturvetaren som själv har varit med och 

producerat film i Sverige: 

 

Och även filminstitutet idag när man börjar prata om att det ska vara representation, 

alla folkslag, alla kön, alla läggningar, alla religioner ska finnas med i svenska 

filmer som får stöd från svenska filminstitutet. Det handlar inte längre om att 

underhålla massan eller berätta en historia utan det handlar om att vara något slags 

rättviseinstitut och det ogillar jag kraftigt.  

 

När jag frågade Kulturvetaren varifrån dessa strömningar kommer ifrån svarade han: 

 

Alltså på ett plan så är det ju naturligtvis SF, eller Filmstaden, det vill säga den 

biokedjan som bestämmer vilka filmer som går upp på bio, både utländska och 

svensk film. Men vad gäller produktioner i Sverige så görs det nästan inga filmer 

utanför filminstitutet och filminstitutet är ju helt genomsyrat av en vänster-

sosseattityd där filmerna ska vara pedagogiska och korrekt enligt någon slags mall 

och ingenting ska få sticka ut överhuvudtaget.  
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…Det är många som säger: ”Åh, det är så fantastiskt med Black Panther, tänk er att 

det är en svart hjälte” och jag bara: ”Ja, på 70-talet fanns hela 

blacksploitationgenren, det gjordes hundratals filmer av exakt samma anledning - 

svarta började bli en köpstark målgrupp, alltså gör vi film för dom” …Och nu ser 

man ju att kvinnor blir mer köpstark som målgrupp och självklart så ligger det i 

tiden och det är ju så det ska vara, det tycker jag är bra.  

 

Är det du beskriver motpolen till b-filmerna som du uppskattar? 

 

Ja, jag tycker faktiskt det. Det är inte film för filmens skull utan det är filmer för 

samhällets skull eller samhällskritik. Jag tycker inte det är film. Film i första hand 

ska vara för folk som vill betala för biljetten. Det tycker jag man ska ha som 

grundläge liksom. Men att börja i andra änden och med att man ska frälsa 

människor, det tycker jag blir jättekonstigt. 

 

Det finns en tydlig politisk agenda och ett vi och dom-tänk, där dessa fans sätter sig i kontrast 

till allt som handlar om etablissemang och intuitioner. De vill vara en motkultur. Att ha ett 

underdogperspektiv och inte göra som man blir tillsagd. De vill sätta sig upp mot makten. 

Även detta tycks likna det Sconce (1995, 375) beskrev. Att dessa paracineaster för en slags 

gerillakrigsföring mot vad de anser vara etablissemanget och där även filmintresset spiller 

över på deras politiska åskådningar.   

 

 

3.5 Varför 

 

Varför tillägnar de sin tid åt detta intresse och vad har kulturen gett dem? Både Kulturvetaren 

och Recensenten medger att de är involverade i vad de anser vara finkultur utöver b-

filmsintresset. När jag frågar dem om det finns någon distinkt skillnad i hur de uppfattar 

kulturen svarar de båda att det som gör fankulturen så tilltalande är öppenheten, att alla som 

vill får delta, medan den mer finkulturella kulturen uppfattas som mer elitistisk och svår. 

Kulturvetaren beskrev att vissa som kommer på träffar inte har någon att prata film med 

hemma, men när personen i fråga kommer dit, får han det. Personens kulturella kapital 

(Bourdieu 1984) får där alltså ett konkret värde. De skapar en kontext där fans handlar med 

samma valuta, fankulturskunskap, eller ”skuggkapitalet” som Fiske (1992, 30) beskriver det. 
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Samlaren menar att kulturen överlag är en väldigt öppen och inbjudande miljö, men att det 

finns en tydlig hierarki inom den, även om den inte är direkt uttalad. Detta kan bero på att han 

själv besitter ett högt kulturellt skuggkapital och att han har ett högt anseende inom kulturen. 

Han beskrev att det finns människor inom hans vänskapskretsar som har en mer framträdande 

roll i och med att de har större kunskaper och att det finns en viss ”inavel” i kulturen. Enligt 

honom finns det alltså vissa personer som söker sig till kulturen för att de vill höja sin status 

som enligt Fiske (1995, 34) var en av aspekterna till att denna typ av miljö tilltalar vissa. 

Trots det vill Samlaren påpeka att det ändå är öppenheten som tilltalar även honom. Jag 

frågade honom vad gemenskapen betydde: 

 

Samlaren: Det är klart det är viktigt. Någonstans när mitt filmintresse väcktes så 

sökte man folk som hade såna filmer man kunde kopiera, man söker sig nånstans. 

Man hittar samlare och likasinnade som man kan byta och diskutera med. Internet 

kom och då hittade man sidor man kunde hänga på och diskutera filmer som man 

inte kunde prata med folk där hemma. Så det är jätteviktigt att den här typen av 

forum och gemenskapen finns. Inte att det bekymrar mig att vara ensam, men gud 

vad tråkigt det skulle vara. Men som sagt det ger mig tips och man diskuterar. Och 

någon berättar något om en film och man känner att oj, det där har jag inte tänkt på 

och då kollar man om den där filmen och kolla upp det där. Man kan ha missat 

någonting. Så för mig tycker jag det är jätteviktigt att det finns dom här grupperna. 

 

De lär alltså varandra att finna aspekter och sätt att betrakta filmerna på. Samlarens 

filmintresse började som liten och han har fortsatt att utforska filmvärlden sedan dess, men 

utan gemenskapen hade han aldrig kunnat fördjupa sig på samma sätt. De behöver varandra 

för att hålla intresset vid liv och de hjälper varandra genom att finna nya betraktningssätt och 

nya avgrund att söka sig runt bland. En stor del av dragningen verkar vara att upptäcka nytt. 

Att se på en film på ett nytt sätt och finna nya infallsvinklar. Har de tröttnat på filmerna de 

står och gräver i nu, kan de få tips från andra människor som ger en ny vinkel in i en annan 

liten del av filmvärlden. De vill fortsätta få nya intryck från film och de tycks alla veta att om 

man tröttnar finns det flera nya helt oupptäckt världar dom aldrig besökt innan, men för att 

hitta dem behöver de någon som guidar dem dit. Där har de ett stort utbyte av varandra. 

 

Men vad vill de få ut av detta? Finns det någon agenda? 
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Studenten: Ja, därför att du röstar med plånboken och om jag vägrar gå och se en ny 

Disney Star wars-film så visar jag att det här tänker inte jag stå för utan jag tänker ge 

mina pengar till andra filmer.  

 

 

Kulturvetaren:  Det är nog bara rent personligt nöje bara. Vi har haft kul och 

intervjuat skådespelare och sånt där som extramaterial. Allt det där är ju kul. Men 

sen på ett sätt så blir vi ju själva filmhistoriker. Vi blir ju folk som bevarar ett 

filmarv som inte skulle ha funnits annars.  

 

Ni blir en del av den filmens historia? 

 

Kulturvetaren: Ja, precis, men det tänkte vi ju aldrig på när vi började. Då var vi 

bara fanboys som gillade konstiga filmer. Så det är väl något som följt med liksom. 

Vi vill inte håna de här filmerna, vi vill lyfta fram dem. Det finns en tidning som 

heter filmrutan som ges ut av Sveriges förenade filmstudios och en gång skrev dom 

en ledartext där dom sa att ”Klubb super 8 säger att Wickman är lika bra som 

Bergman, men det är han ju inte. Hur vore det om dom iakttog griftefriden?” Dvs låt 

dom här filmerna vara begravda. Jag skrev till chefredaktören och sa att det där 

påminner mig väldigt mycket om något som pågick i Tyskland på 30-talet när man 

brände böcker som man inte ansåg vara korrekta eller man förstörde konst som man 

ansåg vara fel på något sätt. Och den attityden tycker jag att man kan stöta på då och 

då i svenskt kulturliv och jag tycker det är fruktansvärt. Bara för att man inte själv 

gillar det så ska ingen annan ha tillgång till det heller? 

 

 

Fiske (1992, 37) beskriver att fans i många fall har en förmåga att producera egna texter. 

Detta är något som även medlemmarna ur denna klubb tycks göra. Tack vare sin fandom har 

de gjort sig själva till en del av filmhistorien genom att ha bevarat och funnit filmer som 

försvunnit från både filmhyllor och människors medvetande. De är inte bara passiva i sitt 

betraktande utan de tillhör historien och kan forma hur dessa filmer blir betraktade i 

framtiden. De blir aktiva deltagare i filmerna. De har alltså utövat sin fandom till den grad att 

de inte längre bara är fans utan själva blir producenter. Samlaren och Kulturvetaren berättar 

även att de genom sin fandom kommit i kontakt med många profiler inom svensk genrefilm 
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från 60-80-talet och att det har lett till att de idag spelar en betydande roll för filmernas 

fortsatta relevans. Detta kanske aldrig hade varit möjligt om fler hade intresserat sig för 

denna del av svensk filmhistoria, men tack vare att intresset för filmerna är så litet så är detta 

uppenbarligen möjligt. Fiskes (1992, 40) observationer om fans som känner äganderätt av 

sina favorittexter blir i kontrast till dessa fans något missvisande i och med att dessa fans 

faktiskt är de enda som ger dessa filmer erkännande. Även upphovsmännen bakom filmerna 

har övergett dem, men fansen har gjort det till deras uppgift att inte låta dem försvinna från 

historien.  

 

Hur ser de på kulturens framtid och på vilket sätt har den förändrats? Här råder det skilda 

meningar. Recensenten menar att kulturen blir alltmer urvattnad i och med att fler och fler 

börjar ta sig till kulturen, Studenten ser ingen förändring. Samlaren beskriver att han tycker 

sig se en uppåtgående trend i att fler registrerar sig på ett forum där han diskuterar film. Både 

Samlaren och Kulturvetaren beskriver att de ser en viss ökning och önskar att fler sökte sig 

till deras subkultur. När jag frågade Kulturvetaren om det finns någon önskan om att detta 

intresse skulle sprida sig och bli så pass stort att det började forma filmlandskapet svarade 

han: 

 

Nej, det skulle jag inte säga. Tänk så här, man vill ju ha vissa saker för sig själv? 

 

Jaha, så det är en sån aspekt också i det hela? 

 

Ja, man vill ju vara en underdog, man vill ju va outsider, det är ju en del av det. Det 

är inte medvetet, men det är ju definitivt en del av charmen, att få vara den där udda 

fågeln liksom. Min stora husgud när det kommer till musik är ju Nick Cave, men när 

Where the wild roses grow kom och gick upp som etta på topplistorna då blev man 

som tokfan som har lyssnat på honom sen hans första band, såhär ”nej, men han är 

ju min!” liksom, och det är ju jävligt låg attityd, men så kan man ju också känna 

givetvis …Det är inget att vara stolt över, men det är väl också så att när man håller 

på med sån här b-film eller pratar om Yngve Stoor så är man ju garanterad att folk 

kommer att titta på en lite konstigt och det kanske är något man egentligen gillar. 

Man kanske vill sticka ut litegrann från mängden.  
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Trots det menar Kulturvetaren att han vill att fler söker sig till de här filmerna. Både han och 

Samlaren berättar att anledningen till att de spenderar så mycket tid på dessa filmer är för att 

de ska få den status de tycker att filmerna förtjänar. 

 

 

4. Slutsats 

 

 

Utifrån de informanter som intervjuades erbjöds en överlag entydig bild av kulturen och 

filmerna i sig. Detta kan med stor sannolikhet bero på att urvalet endast bestod av män med 

högt kulturellt kapital. Resultaten hade kunnat ge andra utslag om man även tagit med 

människor av andra genus. För att utöka precisionen och representativiteten i undersökningen 

hade det varit en fördel att intervjuat fler personer som tillhör denna typ av subkultur. Detta 

eftersom tillhörigheten tycks vara så betydande för dessa individer. Trots detta tycks de 

medlemmarna jag valt att intervjua i stor utsträckning vara representativa för just denna typ 

av kulturkrets då även informanterna själva uppgav att i stort sätt alla deltagare på 

filmträffarna och filmforumen är män. 

 

Under intervjuerna har jag kommit att uppfatta att intervjuobjekten gärna ser en slags dualism 

i förhållande till filmskapandet, att det fanns en outtalad bild av att filmkonsten är uppdelad i 

två skolor som står i kontrast till varandra. På ena sidan är själva etablissemanget, eller 

finkulturen om man vill, de med makten, med pengarna vars uppgift är att stoppa allt som 

inte är finkulturellt. De finkulturella innefattar intuitioner, filmproducenter och även politiker. 

De är en kraft som bromsar allt som inte faller inom särskilda ramarna och normer. På andra 

sidan står b-filmskulturen med öppna famnar, som vill ta in alla människor, alla åsikter, alla 

uttryck. Inget är förbjudet, inget är för farligt eller för våldsamt eller för elakt, allt är öppet. 

De ser sig själva som motpolen till det finkulturella som de gärna målar upp som fyrkantiga 

människor som stryper kreativiteten, medan de ser sig själva som mer sanna och mer ärliga.  

 

De talade sympatiskt om filmer med låg budget och lågt produktionsvärde medan 

högbudgetfilmer gärna kunde beskrivas som värdelösa. Det fanns även ett tydligt förakt mot 

de som betraktar lågbudgetfilmer på ett nedvärderande vis. Filmerna är deras identitet och de 

påverkas på ett personligt plan av hur andra ser på filmerna. Huruvida det faktiskt finns de 

som aktivt vill rensa filmvärlden från b-film eller exploitationfilm eller vad man vill kalla det 
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för är inte helt klart för mig. Däremot finns det en allmän uppfattning om att filmerna har ett 

lägre kulturellt värde och jag uppfattar att det finns en viss rädsla hos intervjuobjekten för att 

de mer spekulativa filmerna, som Kulturvetaren väljer att kalla dem, allt mer fasas ut. Man 

kan anta att en stor del av arbetet med att bevara dessa filmer grundar sig i en rädsla att de 

filmer som de växte upp med håller på att försvinna. 

 

Man kan tycka att mycket av vad de säger är motsägelsefullt. Å ena sidan vill de få fler att 

intresseras av dessa filmer, men å andra sidan är en stor dragning till denna kulturen att den är 

exklusiv. Jag tror anledningen till det är för att det krävs en viss balans i det hela. Skulle det 

tillkomma ett litet antal entusiaster hade det gynnat fansen eftersom deras skuggkapital hade 

fått ett högre anseende på grund av att fler ”handlar” med det. Valutan hade blivit mer legitim 

och de hade fått ett högre anseende i samhället som följd, men skulle det plötsligt komma en 

stor tillströmning med fans som är lika pålästa som dessa deltagare och filmlandskapet som vi 

ser det hade börjat efterlikna hur dessa fans ser på filmerna, så skulle deras kulturella kapital 

minska. Detta eftersom värdet i deras kulturella kapital ligger i att de har kunskaper som de 

flesta inte besitter. Om man fortsätter den här valutametaforen så kan man kan se det som att 

fler sedlar trycks upp vilket leder till en slags inflation. Helt plötsligt blev den där 

tusenlappen värd mindre än den nyss gjorde, för mycket av det här handlar om 

underdogperspektivet som Kulturvetaren säger. Skulle det komma fler folk och flockas till 

deras filmer skulle det perspektivet förändras och de skulle bli en del av normen.  

 

För samtliga var filmintresset en stor del av deras liv och de talade med passion om sina 

erfarenheter. De tittar inte på film enbart för att bli sysselsatta utan för att bli stimulerade. För 

de flesta är filmintresset i grund och botten ett fritidsintresse, men det är tagen till en högre 

nivå hos dessa fans. Det är inte en flykt från vardagen, utan något som ger dem en mening, ett 

syfte, och då måste filmerna erbjuda mer än underhållning. De behöver få engagera sig och 

utmanas. Filmerna måste erbjuda ett sätt för dem att växa i sitt intresse. Detta gör de genom 

att ge sig ut på jakt efter svåråtkomliga filmer, lära sig läsa in filmerna, finna nya ögon att 

betrakta filmerna med och lära sig att förstå regissörer, troper, tidsepoker och kontexter. 
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