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Jag blev för några år sedan kontaktad av manusförfattare Marian-

ne Strand och filmfotograf Malin Nicander angående ett potenti-

ellt samarbete mellan dem och forskare vid Göteborgs universi-

tet. Strand och Nicander var intresserade av kopplingen mellan 

naturmiljöer och hälsa, liksom mellan konstnärliga upplevelser 

och hälsa och ville undersöka om film som både är en naturskild-

ring och ett konstnärligt uttryck kan fylla en liknande funktion. 

Det blev starten på ett flerårigt samarbete som gått under arbets-

namnet Film som medium för restorativa upplevelser (för enkel-

hets skull förkortas projektnamnet fortsättningsvis som Restora-

tiv film).

Syftet med projektet har varit att producera film som rör sig i 

gränslandet mellan film, konst och grön rehabilitering och vidare 

pröva dessa filmer i olika miljöer och på olika grupper av människor. 

Utgångspunkten har varit att film som både är naturskildring och 

konst kan förmedla en slags fascinationsupplevelse som bidrar till 

reflektion och återhämtning.

Projektet Restorativ film har utgjorts av tre delstudier som in-

kluderat olika målgrupper och miljöer. I den första delstudien prö-

vades naturfilm som en del av inomhusmiljön på ett demensboen-

de. Tidigare forskning har visat att demenssjuka behöver en 

tydlighet i sin boendemiljö för att inte känna oro. Syftet med pro-

jektet var att studera om naturfilm i boendemiljön kan bidra till 

Förord

Annica Sjölander

”De flesta människor är rädda för mörker. I bokstavlig bemärkelse när 

det gäller barn, medan många vuxna framför allt fruktar det mörker 

som är det okända, det osynliga, det dunkla. Och ändå är den natt där 

distinktioner och definitioner inte så lätt låter sig göras samma natt 

som den där man älskar, där saker smälter samman, förändras, blir 

förtrollade, upplivade, befruktade, besatta, befriade, pånyttfödda.”1

   — Rebecca Solnit, Män förklarar saker för mig
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just detta och i förlängningen positivt påverka de boendes hälsa 

och livskvalitet. Det andra delprojektet, Undersökning av vårdmil-

jöns betydelse för patienter som genomgår poloklinisk koloskopi, 

har genomförts på en endoskopiavdelning på ett sjukhus, en miljö 

som av många upplevs som opersonlig, stressig och ibland även 

ångestfylld. I ett av undersökningsrummen skapades ett stort film-

fönster där naturfilmer visades. Syftet var här att undersöka om 

det går att underlätta undersökningssituationen för patienter som 

genomgår poloklinisk koloskopi och därmed minska patienternas 

smärtupplevelse, stress och oro. I studien medverkar flera forskare 

vid Göteborgs universitet och studien beräknas vara slutförd un-

der 2017. I det tredje delprojektet, Filmen Natt och anhöriggrupper 

i sorg, testades en särskilt framtagen film med kontemplativ inten-

tion på utvalda grupper i sorgebearbetning. Studien som leddes av 

medieforskaren och religionssociologen Tomas Axelson vid Hög-

skolan Dalarna syftade till att undersöka huruvida filmen kunde 

utgöra ett möjligt stöd för introspektiva upplevelser. Studien sked-

de i samarbete med Sjukhuskyrkan i Skövde.

Inom ramen för projektet Restorativ film kommer det förutom 

föreliggande rapport produceras flera vetenskapliga artiklar. I den 

här rapporten ligger fokus på Tomas Axelsons studie där filmen 

Natt användes i Sjukhuskyrkans sorgebearbetningsgrupper. Rap-

porten ingår i Centrum för kultur och hälsas rapportserie.

En prioriterad fråga har varit att förstå projektet Restorativ film 

i ett forskningssammanhang. Det är en fråga som Daniel Brodén, 

filmforskare vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religi-

on, diskuterar i sitt kapitel. I sin text lyfter han fram två vetenskap-

liga sammanhang som kan vara relevanta för förståelsen av projek-

tet, dels relationen till det tvärvetenskapliga forskningsfältet kultur 

och hälsa för att visa hur konst eller kultur har en roll i terapeutiska 

sammanhang, dels genom att göra nedslag i filmvetenskapliga teo-

ribildningar för att peka på hur filmmediet kan berika människans 

upplevelse av tillvaron.

Rapporten inleds av Marianne Strand och Malin Nicander som 

beskriver sina idéer och tankar bakom projektet och hur de plane-

rat och genomfört arbetet med filmerna. Sist i rapporten delger 

Helena Axelsson Eriksson, sjukhuspräst vid Skaraborgs sjukhus, 

Skövde, sina tankar om filmen Natt

Ett viktigt mål för projektet har varit att etablera ett nära sam-

arbete mellan forskning och praktik. Forskare inom flera olika äm-

nesområden; filmvetenskap, medicin, psykologi och religion har 

samverkat med manusförfattare, filmare, ljuddesigner, kompositö-

rer, vårddesigners och teknikexperter. Tanken har varit att skapa 

förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projektet och främja 

gränsöverskridande samarbete och erfarenhetsspridning.

Centrum för kultur och hälsa, som har varit övergripande pro-

jektansvarig, är en centrumbildning vid Göteborgs universitet. 

Centrumbildningens uppdrag är att stimulera till insatser inom 

forskning och utbildning, samverka med olika samhällsaktörer och 

stödja spridandet av kunskap inom området kultur och hälsa. Om-

rådet kultur och hälsa är stort och spänner över en mängd olika 

ämnen och verksamheter, vilket till stor del har att göra med vad 

som ryms inom begreppen kultur respektive hälsa. Med kultur kan 

vi prata dels om det estetiska kulturbegreppet, där konstformer 

som konst, teater, dans, musik och litteratur ingår, dels om det an-

tropologiska kulturbegreppet som handlar om socialt överförda 

levnadsmönster. Likadant gäller begreppet hälsa som av Världs-

hälsoorganisationen (WHO) definieras som ett tillstånd av full-

ständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte en-

bart frånvaro av sjukdom eller svaghet.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Vårdalstiftelsen, 

Västra Götalandsregionen, Kulturbryggan och Västkuststiftelsen 
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för ekonomiskt stöd som möjliggjort genomförandet av projektet 

Restorativ film.

Filmen Natt kan ses på Centrum för kultur och hälsas webbplats 

(http://ckh.gu.se/forskning/restorativ-film).

    Annica Sjölander

    Göteborg, den 2 juni 2017

Inre kontakt och känsla av sammanhang 

Film som medium för kontemplativa 
upplevelser

Marianne Strand

Under hela min uppväxt var morfars filmande ett återkommande 

inslag i familjens liv. Trots en svår synnedsättning dokumenterade 

han och redigerade under flera decennier en lång rad Super 8-fil-

mer med inslag från vardag och fest. Att sitta i hans ombonade 

 bibliotek och till knattret från projektorn se dessa skeenden åter-

skapas i det flimrande ljuset var en magisk upplevelse. Som barn 

tänkte jag aldrig på att morfar som bara hade ledsyn var den som 

synliggjorde våra liv. Kanske var filmandet och visningarna ett sätt 

för honom att se genom våra ögon och fördjupa sin delaktighet i 

händelser han delvis var utestängd från? För oss som såg filmerna 

väcktes både minnen och känslor, samtidigt som våra liv sattes i ett 

vidare perspektiv. Denna dubbelverkande effekt har sedan åter-

kommit för mig i alla starka filmupplevelser, vilket bland annat lett 

till en nyfikenhet på hur film bidrar till kontemplativa och intro-

spektiva upplevelser, det vill säga, tillstånd av begrundande och 

inre kontakt. 

Jag kommer här att i rollen som manusförfattare och projekt-

ledare för film-och vårdforskningsprojektet Restorativ film att 

 reflektera över arbetet med en specifik film, Natt (2014, 9 min), 

som gjorts just i syfte att främja såväl inre avstämning som en 

orientering mot ett vidare sammanhang. 
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levelser, försökte jag länge söka medel för att förverkliga idén om en 

filmisk visualisering av musiken. Konceptet tycktes dock falla mel-

lan stolarna film, konst och hälsa, och det var först efter en kurs i 

trädgårdsterapi vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, med den 

miljöpsykologiska terminologi som där erbjöds, som jag fick ett 

språk för att så att säga sälja in idén. 

Genom samarbetet med Centrum för kultur och hälsa vid Göte-

borgs universitet och ett projektstöd från Vårdalstiftelsen kunde ar-

betet ta fart. Projektet skulle emellertid snabbt växa till att omfatta 

flera naturfilmer, varav endast en, Natt, gjordes utifrån den ur-

sprungliga planen. Till grund för Natt låg det manus jag skrivit uti-

från qigong-musiken, och som gestaltade en färd inifrån skogens 

dunkel i gryning till en första aning av havet och den stigande solen. 

Bilderna var hela tiden tänkta att vara näst intill abstrakta och 

att utvecklas långsamt, för att ge rum åt åskådarens egen tolkning 

och reflektion. Det min samarbetspartner, filmfotograf Malin Ni-

cander, och jag var mest nyfikna på när vi startade var om och i så 

fall hur naturfilm kan nå de allra djupaste skikten i åskådarens inre. 

Vilket slags bildberättande och vilken typ av ljud eller musik skulle 

kunna främja kontemplativa upplevelser? Skulle film rent av kunna 

fungera som ett uttryck för mystik? Och, med tanke på hur mycket 

av strategiskt tänkande en filmproduktion innebär, vilket arbets-

sätt skulle kunna främja sådan films utveckling? Var och på vilka 

sätt skulle den kunna visas, finansieras och marknadsföras? 

Andra viktiga impulser till projektet var för mig tidiga, omväl-

vande film- och naturupplevelser, som gjort mig övertygad om att 

rörlig bild av natur kan förmedla genomgripande existentiella upp-

levelser och påverka vårt sätt att se på oss själva och världen. Det 

finns filmer som förändrat mitt liv och min moraluppfattning, som 

gett euforiska skönhets- och fascinationsupplevelser, men också 

sådana som resulterat i fasa, förtvivlan och mardrömmar. Två yt-

Bakgrund och utgångspunkter

Vår tid präglas av ett oöverskådligt medie- och kulturutbud. Per-

sonlighetsidealet för många i västvärlden är det extroverta, det 

flexibla, som ständigt behöver uppdatera, profilera och marknads-

föra sig. Även om livslängden ökar växer den psykiska ohälsan, och 

särskilt unga människor rapporteras må allt sämre. Behov av åter-

hämtning och tystnad är något många behöver planera in i sina ka-

lendrar för att helt enkelt inte bli sjuka av stress. Under många år 

har jag för egen del sökt återhämtning i naturen, men samtidigt 

längtat efter konst som erbjuder utrymme för stillhet och reflek-

tion. Det jag dragits till har bland annat varit film, som istället för 

att spela på konflikt och styra mig mot olika känslor, låter mig ge-

nomgå en inre process. Film som fungerar på ett liknande sätt som 

tidigare epokers sakrala konst, och/eller ger samma slags genom-

gripande upplevelser som orörd natur. 

Idén att göra en kontemplativ film tog form för mer än tio år se-

dan efter att jag lyssnat till ett specifikt musikstycke. De monotont 

glidande cellotonerna försatte mig i ett djupt avslappnat och samti-

digt energigivande tillstånd. Jag kände genast att jag ville bildsätta 

musiken, hitta ett visuellt språk för den inre resa jag upplevde att 

tonerna tog mig med på – en både fysisk och psykisk  rörelse från ett 

dunkelt och fruset tillstånd till ett genomlyst och flödande. Kompo-

sitör till stycket var musikern och qigong-mästaren Lars-Ove Hed-

qvist, idag verksam som sångpedagog. Med kompositionen full-

gjorde han sitt uppsatsarbete vid Kungliga  Musikhögskolan.1 Syftet 

med det tvådelade stycket var att erbjuda qigong-träning åt perso-

ner som själva saknade fysisk möjlighet att träna (tonerna motsva-

rade i enlighet med qigongens principer olika kroppsliga funktions-

kretsar). Då jag, själv utan kunskap om träningsformen, påverkats 

så djupt av stycket och kunde dra paralleller till kontemplativa upp-
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terligheter är Stalker (1979) av Andrej Tarkovskij och Djurens film 

(1981) av Viktor Schonfeld och Myriam Alaux. Dessa filmer gestal-

tade i mina ögon å ena sidan en besjälad natur där människan är 

del i ett större, gåtfullt och heligt sammanhang och å andra sidan 

det helvete vi skapar åt andra levande varelser och oss själva, när 

girighet och emotionell avskärmning tar över. Filmerna visualise-

rar konsekvenserna av olika slags blickar och värdeperspektiv på 

människa, djur och natur, och låter oss begrunda deras konsekven-

ser. En annan inspirationskälla var Johannes av Korsets Själens 

dunkla natt (1577–1579) med den mystiska tankefiguren om själens 

vandring mot föreningen med gudomen; en väg som också inne-

bär att gå vilse, uppleva meningslöshet och gudsfrånvaro. 

Efter att ha producerat sju ljusa, ”gröna”, och uttalat vilsamma 

naturfilmer i projektet, ville Malin Nicander och jag arbeta med 

dunklet och mörkret, och se om natten kunde få bli ett tidsrum där 

tittaren rör sig framåt i ovisshet, utan karta eller plan. Kunde vi ge-

stalta natten som ett tillstånd att vila i? 

Under ett antal juninätter strövade vi runt på den plats vi valt 

för filmen, en skyddad bohuslänsk havsvik med beteshagar, klip-

por och ädellövskog. Vi rörde oss där, öppna för intryck som sär-

skilt ”talade” till oss. Arbetet liknade en trädgårdsterapeutisk öv-

ning från studietiden på Alnarp, som går ut på att deltagarna 

förutsättningslöst rör sig i en miljö och väljer ut ett naturföremål. 

Övningen aktiverar en uppmärksamhetsform som enligt en tongi-

vande miljöpsykologisk teori är läkande för människan – en mjuk 

fascination.2

Eftersom vi arbetade med temat mörker, spelade också våra 

egna erfarenheter av förlust och vilsenhet in och fungerade som re-

sonansbotten. Vår vision var en film med öppet bildspråk och lång-

sam framåtrörelse, som gav tittaren tid att reflektera. Långsamhe-

ten var inte ett självändamål, utan en logisk gestaltning av ett 

strövande och avsiktslöst sinne. Ett tillstånd där det iakttagande 

subjektet kan uppleva sig som en del av en större helhet och inte 

som en observatör. En annan tanke med att använda mörkret var 

att det kanske också kunde innebära något befriande. Livet måste 

inte vara ljus, drama, rörelse och framgång, något som ju i vissa lä-

gen kan upplevas kravfyllt. Vi var införstådda med att Natt skulle 

bli en ”smal” film, men hoppades att den kunde fungera i till exem-

pel ett andaktsrum, tillgänglig i en visningsmodul för de besökare 

som var intresserade. Musiken, som vi ville ha rofylld men ändå 

dynamisk, komponerades av Magnus Andersson Lagerqvist. 

om ordval

Vi har kallat Natt för en kontemplativ och inte en meditativ film. 

Orden används ibland synonymt men har olika innebörd inom oli-

ka åskådningar. Ursprungligen härrör kontemplation från latinets 

contemplari, som betyder att se eller skåda. I kristen tradition avses 

ofta en inre, ordlös bön där utövaren söker tömma medvetandet 

för att betrakta det gudomliga eller uppleva enhet med Gud. Ordet 

meditation avser däremot att en troende reflekterar över olika 

 teman i den kristna traditionen. Natt är kontemplativt syftande i 

den bemärkelsen att tittaren genom att betrakta naturen och 

 filmen samtidigt ges tillfälle att se in i sig själv. Yttre och inre 

 smälter samman. 

Av inre kontakt kan förstås följa känslor och tankar som kan 

vara angenäma likväl som utmanande eller obehagliga. Mörker, 

långsamhet och bilder öppna för tolkning kan, enligt oss, framkal-

la det obearbetade känslomaterial vi bär med oss. Det finns också 

belägg för att människor som har ont eller upplever stress har svårt 

för abstrakta bilder, som kan väcka starkt obehag.3 Personer som är 

tränade i att tillgodogöra sig konstnärliga uttryck tycks däremot 
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föredra ”svårare” motiv. Vår avsikt med filmen var inte att den en-

bart skulle generera vissa positivt kodade känslor, utan att tittaren 

gavs tillfälle till inre avstämning; att möta det som är subjektivt 

sant i nuet. Vi tänkte oss en blandad publik bestående av besökare, 

patienter och personal. När det visade sig mer komplicerat än vi 

trott att ordna en visningsmodul i ett andaktsrum, insåg vi att vi 

fick rikta in oss mot ett begränsat sammanhang. Möjligheten öpp-

nade sig för samverkan med Sjukhuskyrkan i Skövde, som har ett 

väl utbyggt arbete med sorgebearbetning. I kyrkans stämningsful-

la lokal, som präglas av trä och textilkonst, höll religionssociologen 

och filmforskaren Tomas Axelson sina visningar och samtal med 

två sorgegrupper. Därutöver visades filmen i två kompletterande 

sammanhang, vilket jag ska återkomma till längre fram. 

Naturbilder och hälsa

Att använda naturbilder och naturfilm för att erbjuda hälsofrämjan-

de värden har tidigare prövats i olika sammanhang inom vården. 

 Läkaren Matilda Annerstedt har till exempel visat att stressade för-

sökspersoner återhämtar sig lika väl i ett virtuellt laboratorium med 

skogsmiljö, som i verklig natur.4 Förklaringarna till varför människor 

(oavsett grad av naturintresse) påverkas positivt fysiskt och psykiskt 

av natur är flera. Enligt en relativt ny studie av miljö- och beteende-

forskare Ming Kuo vid University of Illinois i USA, stärker naturen 

vårt immunförsvar.5 När vi varvar ner och känner oss trygga aktive-

ras kroppens återhämtningsprocesser. Ledande miljöpsykologiska 

teorier tar fasta på att olika slags uppmärksamhetsformer kräver oli-

ka mycket energi, eller betonar det evolutionära arvet. Enligt den 

evolutionsinriktade teorin svarar vi människor positivt på den na-

turtyp vi gynnats av, savannen, som präglas av fri sikt, skyddande 

dungar och tillgång till rinnande vatten.6 

Det är idag vetenskapligt klarlagt att tillgång till natur minskar 

stress och ökar kreativitet, utvecklar barns motorik, gynnar kon-

centrationsförmågan samt förebygger stress. Naturen tycks över-

lägsen vad gäller att ingjuta känslor av mäktighet och ro, och få oss 

att uppleva oss som del i ett vidare sammanhang. De mest genom-

gripande upplevelserna av frid, liksom andliga och existentiella 

upplevelser, får vi i vild och orörd natur som fjäll, hav och gammel-

skog. 

Eftersom olika naturmiljöer kan ha så olika karaktär talar man 

inom trädgårdsterapin om vissa parametrar för att en miljö ska an-

ses ha restorativ verkan. Det är att platsen inger besökaren känslan 

av att lämna det vardagliga, att den utgör en levande helhet, stimu-

lerar fascinationsupplevelser och lockar till upptäckt; att besöka-

ren passar in i miljön och att den är förenlig med dennes behov. 

Fascinationskänslor uppstår när man riktar sin uppmärksamhet 

mot ett föremål, en miljö eller en händelse utan att behöva tolka 

sina intryck. ”Mjuk fascination” innebär att utrymme finns för re-

flektion, och ”hård fascination” att vi låter oss uppslukas av ett ske-

ende.7 Överfört på film skulle vi kunna tala om temadriven 

(episk-lyrisk) film, som hos Tarkovskij, där tittaren funderar på 

”vad som händer”, kontra handlingsdriven film, som en thriller, 

där vi vill veta ”hur det ska gå”. Båda dessa fascinationsformer på-

verkar oss positivt, om än på lite olika sätt. Enligt neuroforskaren 

Amanda Ellison är det en hälsoinvestering att se på välgjorda kri-

minalserier, eftersom hjärnan då formligen badar i serotonin och 

dopamin (med flera kemikalier), vilket ger ökat välbefinnande.8 

Det är därför inte så långsökt att tänka sig att rörlig bild av natur 

stimulerar liknande fascinationskänslor som vi upplever när vi rör 

oss i naturen.
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Mystik och verklighet

Ordet mysterium refererar till något som inte går att begripa, som 

inger känslor av vördnad eller verkar skrämmande. Mystiken kan 

ses som en hållning som finns i alla trossystem och som karaktäri-

seras av närvaro, innerlighet och en strävan efter kontakt inåt med 

det gudomliga eller heliga och med tillvarons sammanhang. Mys-

tiken beskriver ofta själens vandring på vägen till förening med gu-

domen eller det heliga, där utövarens strävan är att frigöra sig från 

känslor och begär som skiljer hen från den högsta verkligheten. 

Idag är miljöer och sammanhang som främjar inre kontakt en 

bristvara, vilket får konsekvenser för vår livsstil och hälsa, liksom 

för miljön. Filosofen Byung-Chul Han skriver i Trötthetssamhället 

om hur kontemplativ perception främjar autenticitet och frihet. 

Liksom zen-meditationen (och mindfulness-praktiken) gör det 

kontemplativa tillståndet det möjligt för individen i en hyperaktiv, 

prestationsfixerad kultur att bli centrerad i sig själv.9

För att återkoppla till filmmediet, så tenderar film som erbjuder 

upplevelser av helhet och sammanhang att uppskattas av publiken, 

inte minst skildringar där den fiktiva världen präglas av respekt för 

djur och natur. Enligt Tomas Axelson finns en stark längtan hos 

vår tids åskådare att uppleva en värld där människan lever i harmo-

ni med naturen, vilket till exempel filmen Avatar (2009) svarar 

mot.10 Detta djupa behov av anknytning till naturen är något som 

religiösa institutioner länge har missat, och troligen är pilgrims-

vandringar, meditationsstunder och utomhusgudstjänster svar på 

just detta behov. Inom kristenheten talar man idag också om ”na-

ture contemplation” eller ”sacramental consciousness”. Teologen 

Sallie McFague framhåller till exempel vikten av det kontemplati-

va seendet, eller ”den kärleksfulla blicken”, som för henne är ett 

sätt att se mer objektivt på tillvaron: 

The loving eye is not the sentimental, mushy, soft eye; rather, it is 

the realistic, tough, no-nonsense “God’s eye” that acknowledges 

what is so difficult for us to admit: that reality is made up of others. 

Love, then, is no big deal or a specific virtue reserved for religious 

people; it is simply facing facts, it is being “objective”.11

Enligt detta synsätt är världen en plats som vi människor delar med 

andra varelser och vi bör möta dessa som subjekt i egen rätt. Den inre 

resa som är kontemplationens syfte leder alltså utövaren till en förny-

ad, mer realistisk verklighetsuppfattning, där en gränsöverskridande, 

även artöverskridande, identifikation blir möjlig, rentav logisk. 

En filmskapare som uttalat relaterar mediet och dess praktik till 

mystik är den experimentelle filmaren Nathaniel Dorsky. Han 

skriver i sin bok Devotional Cinema: 

Viewing a film has tremendous mystical implications; it can be, at 

its best, a way of approaching and manifesting the ineffable. This 

respect for the ineffable is an essential aspect of devotion.12

I skriften behandlar Dorsky relationen mellan konst och hälsa, och 

filmens potential för transformativa upplevelser. Han skriver ock-

så om de begränsningar som uppstår när filmen underkastas ett 

tema. Men befriad från ambition kan filmen uttrycka religionens 

väsen. Med ”devotion” avser han ett avbrott, en öppning:

the opening or the interruption that allows us to experience what 

is hidden, and to accept with our hearts our given situation. When 

film does this, when it subverts our absorption in the temporal and 

reveals the depths of our own reality, it opens us to a fuller sense of 

ourselves and our world. It is alive as a devotional form.13
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Film som berör oss på djupet vilar, enligt Dorsky, i nuet. Den in-

volverar oss känslomässigt, intellektuellt och instinktmässigt och 

tar vårt medvetande i anspråk på en och samma gång. Filmupple-

velsen är för honom en metafor för seendets process: ”We rest in 

darkness and experience vision”.14 Dorsky skriver att vi bör fråga 

oss hur vi mår efter en film, för det finns något i filmens natur, dess 

point of view, som påverkar oss positivt eller negativt. Det som 

bringar hälsa har alltid med sanning och närvaro att göra. Den in-

tensiva närvarokänslan transcenderar tidens gång: ”When a 

filmmaker is fully and selflessly present, the audience becomes ful-

ly and selflessly present”.14  Ju mer vi är öppna mot oss själva och i 

kontakt med vårt inre djup, desto mer deltar vi i den andaktsform 

som film kan utgöra. Allt detta låter kanske intressant på ett ab-

strakt plan, men hur fungerar det i praktiken att skapa film utifrån 

närvaro och inre kontakt? Är det ens möjligt?

Filmande som kontemplativ praktik

Alla som arbetar praktiskt med film vet hur mycket av strategi, pla-

nering, osäkerhet och frustration processen kan innebära. Det ver-

kar alltid blir minst tid för det konstnärliga arbetet, medan finan-

siering, logistik och administration slukar ändlösa timmar. Med 

Natt gick vi in för att arbeta utifrån ett tillstånd av öppenhet och 

genom ”poetisk logik” hitta förbindelser mellan platser, stäm-

ningar och detaljer. När vi började filma hade vi (som brukligt är) 

med oss en lista på bilder vi önskade, men väl på plats öppnade vi 

oss för det som synliggjorde sig för oss. Eftersom vi var väl förbe-

redda var det lätt att släppa manuskriptet, och det föreföll som att 

vi såg de olika motiven på liknande sätt. 

Endast vid ett fåtal tillfällen hade vi olika uppfattningar om 

bildlösningar, vilket bara innebar att några motiv filmades som se-

dan inte användes i filmen. Utmaningarna kom istället att handla 

om konkreta saker som ljusförhållanden, vattenflöden vi räknat 

med och som plötsligt inte fanns där längre, väderomslag, mygg 

och buller. 

Vi filmade under kvällar och nätter, och sov en stund mitt på 

dagen. Arbetet var befriande för oss båda, som oftast arbetat rela-

tivt snävt inom våra respektive fack (manus och filmfotografi). Att 

arbeta intuitivt, utforskande, utan tidspress och i team och få upp-

leva naturen under alla dygnets timmar försatte oss i ett tillstånd 

av avspänd koncentration. För min del kände jag också en stilla 

inre lycka. Den långa anspänning som projektets förberedande 

inneburit hade gett mig en besvärande yrsel, som försvann efter 

bara ett dygn ute på ”fältet”. Arbetet visade att filmande, åtmins-

tone under vissa lyckliga omständigheter, verkligen kan vara ett 

sätt att uppleva både fascinations- och kontemplativa tillstånd.  

två visningar av Natt 

Vi var väl medvetna om Natts ”smala” karaktär. Ändå var det över-

raskande att filmen väckte negativa känslor i de sorgebearbet-

ningsgrupper som Tomas Axelson mötte (se Axelssons kapitel). Vi 

frågade oss om filmen kanske hade mött deltagarna på ett bättre 

sätt om den visats i början av deras process istället för i slutet, vid 

en tidpunkt då de var angelägna om att ”komma upp ur mörkret”. 

Det hade också varit givande att kunna följa upp och fördjupa sam-

talen och få information om deltagarnas grad av intresse för och 

vana vid bildtolkning. Fanns det en allmän misstro mot abstrakt 

bildspråk? Eller var det just själva mörkret som provocerade? 

Reaktionerna från grupperna fick oss också att fundera över hur 

sammanhanget och visningssättet påverkade filmupplevelsen. Vi 

använde oss av projektor, vilket kanske underströk filmens mörka 
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och visuellt otydliga karaktär. En tv-monitor hade gett större klar-

het i bilden, vilket kanske kunde ha minskat känslorna av obehag. 

Eller kanske tvärt om ökat dem? Vi reflekterade också över vårt ar-

betssätt. Hade vi varit för subjektiva och kanske blivit privata i 

bildvalet? Det föreföll ironiskt att deltagarna efterfrågade ljusa och 

gröna bilder, just av det slag vi gestaltat i projektets övriga filmer. 

Här hade det varit intressant att visa både Natt och en av dessa an-

dra filmer för att kunna jämföra upplevelserna. 

För att få mer information om hur Natt kan upplevas prövade vi 

filmen i två andra sammanhang, helt utanför studien (se Appendix). 

Vi ordnade först en visning för personer ur bekantskapskretsen, och 

därefter prövade vi den under en regional filmvisning, anordnad av 

Film i Sörmland. Reaktionerna överraskade oss återigen. Tvärtemot 

sorgegrupperna, uppfattade de nya åskådarna överlag Natt som 

 vilsam och vacker, för vissa spännande och befriande eftersom den 

inbjöd till egna tolkningar. En filmare, som såg filmen via webblänk, 

skrev: ”Jag uppskattade speciellt det avskalade bildspråket som inte 

letar efter det estetiskt lättillgängliga i naturen utan glider fram som 

ett stilla, förutsättningslöst betraktande.” Hen kände sig inbjuden 

”till delaktighet i en inre process, ett djupare förlopp där allt är 

 besjälat”. Användandet av naturljud upplevdes överlag rogivande. 

Vissa åskådare uppskattade kombinationen av cello och naturljud, 

andra hade föredragit enbart naturljuden. En visningsdeltagare 

nämnde en röd fläck som gav upphov till spännande kontraster i 

 filmen, vilket hen kopplade till frågan om vad som möjliggjorde inre 

kontakt. Det är värt att notera att något som faktiskt bara är en ore-

tuscherad fläck gjorde bilden extra intressant för denna åskådare. 

Kan det vara så att bristen på perfektion, själva avvikelsen, skapar 

det avbrott som låter nya associationer uppstå? 

Vad var det då som skiljde åskådarna i dessa båda visningar från 

deltagarna i sorgegrupperna? För det första var sammanhangen 

vitt skilda. Deltagarna i sorgegrupperna möttes för att bearbeta 

svåra förluster. Deltagarna i visningarna utanför studien kom helt 

enkelt för att se på film. Visningen på Film i Sörmland utgjorde vi-

dare ett yrkesmässigt sammanhang, där alla har en given identitet. 

Vidare skilde sig visningssätten åt. I Sjukhuskyrkan visades filmen 

med hjälp av en enklare projektor på liten duk. På Film i Sörm-

lands visning såg man filmen på stor duk med optimal ljud- och 

bildåtergivning. Deltagarna satt i bekväma biostolar, vilket gjorde 

det hela till en ”riktig” filmupplevelse. 

För att sammanfatta, tycktes Natt till de senare grupperna för-

medla just den upplevelse av rofylldhet och stilla vandring som vi 

eftersträvat. Även om ingen av deltagarna explicit använde ord 

som vördnad, transcendens eller mysterium, förekom uttryck som 

”svindlande känsla”, ”rening”, ”resa” och ”upptäcktsfärd”, vilket 

antyder att filmen kommunicerade med djupare skikt hos dessa 

tittare. 

En fråga som ställdes till alla som såg filmen – det vill säga inom 

och utanför studien – var vilka platser eller bilder de skulle välja 

som gav tröst, styrka och inspiration. Återkommande motiv var 

gryning och skymning, vatten, skog, mossa och ljus. För att möta 

dessa önskemål redigerade vi en kort naturfilm, Dagning, som kan 

tjäna som komplement till eller jämförelse med Natt (länkar till 

båda filmerna finns på Centrum för kultur och hälsas webbplats: 

http://ckh.gu.se/forskning/restorativ-film).

Naturfilm och kontemplativa kvaliteter

Natt är en film som koncentrerat det kontemplativa uttrycket och 

som närmar sig konstfilmen, en genre som sällan når en bred pu-

blik. Men det finns flera exempel på berättande naturfilmer med 

kontemplativ karaktär som når ut till en stor allmänhet. Under ar-
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betet med den här texten kände jag behov av att sätta in vårt arbe-

te i ett större sammanhang och ta reda på hur andra filmare tänker. 

Jag kontaktade därför två av landets mest uppskattade naturfil-

mare, Kurt Skoog och Mikael Kristersson. Jag började med att frå-

ga Kurt Skoog vilken respons hans filmer fått genom åren. Han be-

rättade att han överlag får höra att filmerna upplevs som rogivande. 

Vid ett tillfälle blev han efter tv-sändningen av en film uppringd av 

en kvinna som djupt tagen ville tacka för den skönhetsupplevelse 

filmen gett. Hon hade dock inte sett den utan bara hört den; hon 

var blind. En annan tv-tittare skrev att han trots konstant stress 

drogs in i filmerna och var okontaktbar tills de var slut. Det är tyd-

ligt att dessa tittare tillgodogjort sig flera viktiga restorativa kvali-

teter. Men för sin egen del uttrycker Kurt Skoog skepsis vad gäller 

naturfilmen som förmedlare av kontemplativa upplevelser:

Som jag upplever det är kontemplativ film inte särskilt vanlig. 

[…] Mainstream-naturfilm, typ BBC, är oftast motsatsen till 

kontemplativ med sitt betonande av biologi, överlevnad och ratio-

nella synsätt på djur och natur där formen bygger på snabba klipp 

och dramatiska sekvenser.

Själv säger sig Kurt Skoog ha en pedagogisk intention med sina fil-

mer. Han vill förmedla kunskap och: ”hitta visuella uttryck och ge-

staltningsformer för det som ligger bortom det rent avbildade, typ 

hur gestalta väta, myrens icke-fasta yta, vattnets magi, et cetera”. 

Kunskapsförmedlingen ser han som aktiverande och definitivt 

icke-kontemplativ. 

Ändå har det visat sig att många åskådare upplever hans filmer 

som vilsamma, trots att han använder speaker och filmerna 

innehåller mycket information. Han får ofta höra att hans röst 

upplevs som behaglig och sövande, i positiv mening, som ett man-

tra vid meditation. Kurt berättar hur han arbetar för att få till ett 

flyt, ett flöde i bild- och ljudberättande, vilket troligen bidrar till 

den kontemplativa verkan filmerna har. Han arbetar med klipp-

ning, speaker, ljud och musik parallellt tills filmen är klar, vilket 

kan bidra till att flödet blir mer organiskt. Annars är själva filmar-

betet sällan kontemplativt, eftersom det kräver så mycket av kon-

troll och medvetenhet: 

De gånger det har känts åt ett kontemplativt håll är när jag filmat 

fåglar och suttit och väntat ibland i dagar på att något speciellt ska 

hända. Den väntan blir ofta kontemplativ men när den bryts och 

det ska filmas då försvinner det kontemplativa läget. Det är ju 

 sällan man bara ”har råd” att filma på chans, ofta är jag ute efter 

något särskilt. Det är möjligt att kontemplativa upplevelser skulle 

bli flera om man hade tid och råd att filma mer oförutsett och 

 kunna vänta ut. Ibland har jag känt att när man blir ett med miljön 

och till exempel fågeln man filmar så vet man hela tiden åt vilket 

håll den ska röra sig

Vad är det då som ger den kontemplativa verkan i en film? För 

Kurt är det framför allt rörelsen: ”filmen bygger på tid och den ti-

den manifesteras bäst i rörelse, det är också rörelsen som kan hjäl-

pa till att skapa den kontemplativa kvaliteten bäst.” Det är rörelsen 

som gör att vi berörs: ”Röra-beröra, det är inte bara en semantisk 

fråga att dessa ord ligger så nära varandra.” Men han är tveksam 

till om det fungerar att säga: ”Nu ska jag göra en kontemplativ 

film”. Filmen måste, enligt honom, ”ha ett innehåll, en berättelse, 

en idé, en tanke, ett tema” för att bli intressant att se på. 

Trots den pedagogiska avsikten skapar Kurt Skoog filmer som 

berör människor på djupet. Kan det vara den samtidigt tydliga och 

organiska formen som tillsammans med rösten inger tittaren den 
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trygghet som krävs för att låta sig ledsagas ner i djupare medvetan-

deskikt? 

Mikael Kristerssons naturfilmer präglas av långa tagningar, 

långsamt tempo, frånvaro av speaker och stor närhet till djur och 

natur. Människan skildras som en art bland andra, ibland sedd från 

djurens point-of-view. I en recension beskriver kritikern Jeanette 

Gentele Kristerssons film Ljusår som ”en ljuvligt rogivande medi-

tation”.15 Kristersson betraktar naturen inifrån, väntar, och posi-

tionerar sig som förmedlande länk mellan natur och tittare. Hans 

filmer bygger på känsla och upplevelse istället för fakta och tolk-

ning; tittaren blir medskapande. 

Men är filmerna gjorda utifrån en medveten strävan att för-

medla kontemplativa kvalitéer? I en intervju av Elisabeth Edlund 

säger Kristersson: ”Jag vill skapa en kontemplativ stämning med 

plats för existentiella tankar. Funderingar över livet, både det bio-

logiska livet och en förundran inför det under som naturen faktiskt 

är, utan att man för den skull behöver vara religiös så är det ju ett 

slags under, skapelsen”.16 Filmarbetet ser han som en forsknings-

process ”både vad gäller det ekologiska innehållet och utforsk-

ningen av filmens många subtila uttrycksmöjligheter”.17  

Medan Kurt Skoog betonar rörelsen som berör, lägger Mikael 

Kristersson tonvikt på tempot. Det är de långa obrutna tagningar-

na som ger de kontemplativa kvaliteterna: 

Spelfilmer som är uppbyggda på det sättet, som Tarkovskijs till ex-

empel, har alltid fascinerat mig och jag har reagerat mot det alltför 

uppklippta och fragmentariska. Att man så sällan får tid för efter-

tanke.

En fråga som lätt inställer sig är om det inte finns en risk att tittar-

na tappar koncentrationen när det inte händer så mycket? Kris-

tersson menar att filmaren ibland måste utmana med tempot ”för 

att fånga den del av publiken som är mottaglig för kontemplation 

och eftertanke, våga försöka locka dem över det jag kallar ’trög-

hetströskeln’, att ge publiken vad den inte visste den kunde få”. För 

Kristersson är det det outtalade som skapar framåtrörelse. 

Skoog och Kristersson arbetar utifrån olika hållning och inten-

tion, men förmedlar båda genom sina naturfilmer såväl kontemp-

lativa upplevelser som en mångfald av andra värden som kan räk-

nas som hälsofrämjande, till exempel skönhet, fascination, frid, 

inre kontakt och känsla av sammanhang. Dessa värden rimmar 

också väl med de parametrar som WHO listat som grunden för ex-

istentiell hälsa: hopp, harmoni, förundran, mening, personlig tro 

och andlig kontakt som sätter oss i förbindelse med ett vidare sam-

manhang.18 Att naturfilmen har så stor potential att förmedla dessa 

känslor och kvaliteter är något som förhoppningsvis kommer att 

avspegla sig i filmpolitiska satsningar på genren.

– – –

Närvaro på en plats – fotografens tankar 
av Malin nicander

en fotograf avbildas helst tillsammans med en kamera. Kameran legi-

timerar närvaro på en plats, den ger fotografen en tydlig roll – förutom 

att vara ett nödvändigt arbetsredskap. för mig är kameran ändå inte 

essensen av mitt konstnärliga utövande. seendet är essensen. genom 

seendet positionerar fotografen sig i förhållande till det som filmas. 

både fysiskt och mentalt. Den tolkningsprocess som seendet innebär 

lämnar spår i materialet. var jag ställer stativet, vilken optik jag tittar 

igenom påverkas av hur jag betraktar det filmade. Det är resultatet av 

en känslomässig och estetisk avvägning. 
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olika studier har påvisat naturens hälsofrämjande effekter. tillsam-

mans med manusförfattaren Marianne strand ville jag utforska hur natu-

rens restorativa värden, som skönhet och vila, konstnärligt kunde gestaltas 

i film. parallellt med detta ville vi undersöka mer existentiella, kontemplati-

va värden som naturen också kan förmedla. tesen vi arbetade utifrån är att 

man genom att placera människan i ett större sammanhang förändrar hen-

nes perspektiv på sig själv. i förhållande till världsalltet blir vi små och vi blir 

omslutna. allt syns inte avhängigt oss själva, eftersom universum sträcker 

sig bortom. världen slutar att kretsa kring mig. en upplevelse som kan ge 

kosmisk svindel, för att bara en liten stund senare skiftas till förundran över 

hur en hel värld kan tyckas kretsa innesluten i en vattendroppe. 

tydliga kulturella markörer i samband med visuellt berättande kan verka 

både fjärmande och sammanbindande, men jag tror att det finns lager vi 

alla kan dela oavsett bakgrund, erfarenheten att vara människa. Det är den 

nivån i bildberättandet som jag söker efter. naturens skiftningar har, histo-

riskt sett, alltid satt upp villkoren för vår livsföring. Den är integrerad med 

vår existens, både kulturellt och som en del av vårt genetiska material. Där-

för är det inte underligt att naturupplevelser kommunicerar med många 

människors inre. vår fascination inför naturens varande tycks bidra till ett 

vilsamt sinnestillstånd, medan jag tänker att naturens kontemplativa vär-

den snarare är knutna till processer, som kretslopp och förändringar. ett ex-

empel skulle kunna vara skillnaden mellan upplevelsen av en susande löv-

skog och den när blicken fastnar i vattenytans föränderlighet. inom olika 

religioner, i konst och litteratur används bilder av naturen för att förklara 

och spegla mänskliga frågeställningar. processerna i naturen ger oss meta-

forer för att förstå vår egen existens bortom orden. på det viset blir naturen 

också integrerad i vår föreställningsvärld. Det var utifrån dessa tankegångar 

som jag arbetade med den kontemplativa filmen Natt.

filmens regissör Marianne strand hade hittat en plats som hon önska-

de att vi skulle utforska utifrån bland annat Johannes av Korsets skrift Sjä-

lens dunkla natt.19 skriften handlar om inre vandring och rening innan vi kan 

uppleva helhet och ro. under några sommarnätter återvände vi till platsen 

för att filma. vid dessa tillfällen var det viktigt för mig att vara känslomässigt 

närvarande, att hitta en inre, kontemplativ hållning. i tidigare filmprojekt 

har jag gjort erfarenheten att min sinnesstämning färgar materialet. Jag 

tänker det som en parallell till metodskådespeleri; att en skådespelares 

kognitiva och emotionella kunskap om sin rollfigur används för att för-

kroppsliga den och hitta sanningen både på yttre och inre plan. Kanske in-

ternaliseras det icke självupplevda och lämnar ett avtryck i vårt inre som det 

konstnärliga uttrycket sedan kan förmedla, även inom andra områden än 

skådespeleri?

när jag upplevde platsen vi kommit till för att filma präglades min sin-

nesstämning av ett sökande efter mening i natten; melankoli, förtvivlan och 

hopp flätades samman. tidigare under våren hade jag jobbat med en doku-

mentärfilm där en jämnårig dör i cancer. Hans kamp för att överleva om än 

bara några månader till. sorgen och smärtan hans familj nu brottades med 

var något jag delat med dem och som jag tog med mig in i min upplevelse 

av natten.

i nattens dunkel blir färgskalorna reducerade, det är ljuset som skulpte-

rar fram motiven. Det glänser i metalltråden i ett elstängsel, jag följer den. 

sommarnattens himmel är ljus i förhållande till telefonledningarna, och till 

växterna; men mörk i förhållande till stjärnorna. Himlavalvet som spänner 

över oss alla lika, som vi skådar ut i. en syn som får mig att längta bort, eller 

att längta hem. eller både och. Morgonluften är fuktig och droppar hopar 

sig på metalltråden, och även i vattendropparna reflekteras ljuset. stillheten 

medan jorden fortsätter snurra sitt varv kring solen är obeveklig, liksom li-

vet kan vara. och sedan en annalkande gryning som glittrar i havet. inget 

skimrande löfte, men hoppingivande. Min visuella tolkning av natten base-

ras på inlevelse, men förhåller sig också till en inre föreställningsvärld som 

är präglat av mina tidigare upplevelser och mitt kulturarv. De detaljer som 

fångar min uppmärksamhet försöker jag gestalta att motsvara upplevelsen 

av nuet. Medveten närvaro som materialiseras.
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under några sommarnätter invid en vik i bohuslän går jag in i en aktiv 

seendeprocess, där upplevelser avgränsas för att passa bildens yta. Många 

dagar stressar jag mig genom livet utan att utsätta mig för sinnestillstånd 

som kräver ett öppet förhållningssätt, medveten närvaro och introspektion. 

Därför upplever jag till att börja med ett inre motstånd. Jag vill filma, jag har 

längtat efter att filma under de premisser vi satt upp för projektet. Men det 

är lite som att ta sig över en bergskam. Det kostar på. Men sedan när vi väl 

kommit igång upplever jag ett flow av varande som materialiserar sig ge-

nom kamerans lins. Motiv, komposition, rörelse, stillhet, materialitet och 

färgskala uttrycker något bortom orden. sökandet i natten varar längre än 

själva natten. och vi återkommer flera gånger till platsen. på dagarna läg-

ger vi ihop bilder på en time-line. vilka bitar passar tillsammans? vi talar 

om vad vi ser och upplever i materialet. vad saknas? Hur kan essensen av 

vår upplevelse av natten gestaltas? 

seendet blir genom mitt gestaltande en process som både jag och du, 

filmens åskådare, delar. Det filmade materialet blir platsen där våra blickar 

möts. ibland uppstår ett magiskt möte baserad på icke-verbal kommunika-

tion, och ibland tittar vi förbi varandra. Kanske är det ömsesidig närvaro 

och en inkännande attityd när blickarna möts som förmedlar upplevelser 

och stämningar. Du speglar dig i mig. blickarnas möte sträcker sig bortom 

kulturella inramningar, och kanske även bortom det självupplevda när de 

slår an det universella. på så vis speglar även jag mig i dig. som om våra 

spegelneuroner bjuder upp varandra till dans. Är det vad som händer när 

fotografens och åskådarens blickar möts i en bild?

– – –

Avtoning

Med Natt har vi försökt skapa en film med kontemplativa kvalite-

ter genom ett närvarande förhållningssätt, och även försökt förstå 

filmen i ett genreperspektiv. Vi har drivits av nyfikenhet på hur 

film kan bidra till introspektiva, autenticitetsfrämjande upplevel-

ser, utifrån övertygelsen att inre kontakt är avgörande för en realis-

tisk själv- och verklighetsförståelse. Kontemplativ film innebär för 

oss i skrivande stund både en typ av film och ett arbetssätt. En håll-

ning där inre och yttre smälter samman, där vi söker att bottna i 

oss själva och öppnar oss för att uppleva världen med ny blick. Att 

arbeta med kontemplativ film innebär för oss att använda och ut-

veckla vår närvaro, vårt seende och vår emotionella iakttagelseför-

måga för att träda i djupare förbindelse med verkligheten. 

Några saker vi tror kan främja arbetet med kontemplativt syf-

tande film är: en stark grundidé, frihet från ambition (som att 

”vara innovativ”), närvaro och öppenhet för det oväntade, att ha 
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tillräckliga medel för att kunna genomföra arbetet, ta in publik un-

der redigeringsprocessen – och pröva filmen på olika målgrupper. 

Aspekter som skulle kunna tänkas främja visningen av kontempla-

tiv film är: ett tydligt sammanhang, tydlig information om filmen, 

att filmupplevelsen är frivilligt vald och att åskådaren upplever sig 

ha kontroll över situationen. Vidare har visningsrummet stor be-

tydelse som ”setting”; vilka känslor inger rummet och samman-

hanget? Förefaller filmen passa in där eller utgör den ett främman-

de element? Slutligen är förstås god visningsteknik och 

högkvalitativt ljud av avgörande betydelse. 

Arbetet med Natt har genererat nya frågor och idéer om hur vi 

kan arbeta vidare. Något som ofta aktualiseras i manusskrivandet 

är hur jag skriver poetiska partier så att de inte rensas bort. När en 

budget ska hållas är det ju frestande att skära bort allt som inte är 

strikt nödvändigt, och då kan ögonblick försvinna som kanske 

skulle gett filmen unik karaktär. En annan fråga är hur filmproces-

sen – från manus till färdig film – kan förvalta en kontemplativ in-

tention under trycket av ekonomiskt och administrativt arbete och 

under inverkan av många olika aktörer. Och, inte minst, är det sto-

ra utmaningar att ta sig över den ”tröghetströskel” som Mikael 

Kristersson refererar till, så att filmer av det här slaget kan finansie-

ras och få lämpliga visningsformer. 

Man kan naturligtvis fråga sig om det är meningsfullt att försö-

ka skapa film för kontemplativ verkan. Blir det inte konstruerat? 

Går det verkligen att identifiera parametrar för ett bildberättande 

som berör oss på djupare plan? Vi har inte några entydiga svar, 

men tror att en stark idé, närvaro och innerlighet i själva filmandet 

kombinerat med långsamhet, rörlighet och ett bildberättande som 

inbjuder till tolkning är några aspekter att förhålla sig till. Givetvis 

med risk att misslyckas. Film, liksom allt skapande, handlar om att 

gå in i det okända och släppa kontrollen. Natt kan på något plan ses 

som metafor för den konstnärliga processen, en vandring som krä-

ver vilja, mod och tillit. Ordet tillit tror jag för övrigt är centralt för 

att kunna tillgodogöra sig konst och kontemplativt syftande ut-

tryck överlag. 

Författaren John Keats talar i ett brev om en mänsklig kapacitet 

som han kallar för ”negativ förmåga” och som är en av hemlighet-

erna bakom konstnärlig framgång. Han definierar uttrycket som 

”när människan är förmögen att dväljas i osäkerheter, mysterier, 

tvivel, utan att sträcka sig efter fakta och förnuft”.20 Kontemplation 

kan ge människor ökad kapacitet för detta, vilket i sin tur gynnar 

kreativitet, förmågan att processa komplexa känslor och fakta, och 

att göra egna inre avstämningar. Eftersom vi befinner oss i en orolig 

tid då ett växande antal människor lockas till förenklade svar på yt-

terst komplexa samhällsfrågor, ser vi kontemplativa upplevelser 

som något oerhört värdefullt och viktigt. Och vi tror att filmen be-

sitter stor – men ännu till största delen outforskad – potential för 

förmedling av sådana upplevelser. 

För att få en bred belysning av den kontemplativa filmen och 

dess möjligheter tror vi det vore fruktbart att pröva den i olika sam-

manhang, med olika format och visningsteknik, för att se hur dessa 

olika parametrar påverkar filmupplevelsen. Vidare vore det givande 

att diskutera den utifrån en mångfald av discipliner. Förutom vård- 

och filmforskning erbjuder till exempel vårdens arkitektur, mil-

jöpsykologi, religionssociologi, religionspsykologi, zoo-antropolo-

gi och hållbar utveckling spännande perspektiv. 

Det har varit ett privilegium att få arbeta i ett projekt där så oli-

ka verksamheter som filmskapande, vård- och filmforskning samt 

vårddesign har mötts. För att bana väg för fler tvärdisciplinära pro-

jekt tror vi det skulle underlätta om ansökningskriterierna erbjöd 

större tematisk öppenhet. Många utlysningar efterlyser innova-

tion och nyskapande, men signalerar att det redan finns färdiga 
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mallar för det som eftersöks. Och vet man redan vad man söker är 

det lätt att missa det som ännu inte definierats.  Vidare ställs ofta 

krav på att projektägare ska förutsäga projektets nytta och kommer-

siella potential. Dessa krav är egentligen inte relevanta om det är 

verkligt nyskapande som är syftet. Att skapa nytt fordrar att färdi-

ga koncept lämnas och att forskaren/kreatören går in i det okända. 

Det är alltid ett risktagande. En tredje faktor som skulle gynna 

tvärdisciplinära projekt är social och ekonomisk hållbarhet för pro-

jektägarna. Medan aktörer som verkar genom sina anställningar 

vid högskolor och universitet har tydliga arvodesramar med tillhö-

rande förmåner, verkar ofta externa projektägare utan sådan trygg-

het. Mycket av arbetet sker på  ideell basis, ibland med egna ekono-

miska risktaganden. Om finansieringsformerna tog större hänsyn 

till de långa utvecklingsperioder och det avsevärda administrativa 

arbete som ett tvär disciplinärt projekt innebär, vore det ett kraft-

fullt sätt att uppmuntra projekt i skärningspunkten mellan forsk-

ning och kulturella uttryck. 

AppeNdIx: två visningar av Natt utanför studien

I första visningen använde vi samma frågor som i forskningsstu-

dien, medan vi för den officiella visningen på Film i Sörmland 

ställde frågor utifrån hur filmen uppfattades just som film.

visning 1 – Strängnäs den 13 maj 2015

Testpersoner: M (förskolepedagog), I (pensionär, fd adminis-

tratör), J (konstnär), L (pensionär, fd biblioteksassistent).

1. Hur ser du på filmen utifrån tanken att ”vila i natten”?

M: ”Tyckte den var mer spännande än vilsam. Bilderna väckte 

nyfikenhet.” En ”öppen, konstnärlig, upplevelse”.

I: ”För mörk, deppig. Osäkert vad saker föreställer. Väldigt 

vacker men också väldigt vemodig.”

J: ”Stämningsfull, rofylld med ett vemodigt drag. Jordeliv. 

 Efterliv. Börjar i en ”livssträng”, övergår i en gräns mellan olika 

tillstånd. Kontakt över avstånd. Även det oändliga. Befriande lite 

belastad av tydliga symboler. Jag tyckte också om det upplösta i 

”bakgrunderna” landskap och himmel.”

L: ”Första intrycket var att musiken var lite för sorgsen men 

blev efterhand lugnande. Skönt med kontrasten musik-naturljud.”

2. Vilka platser/bilder skulle du själv välja om du skulle göra en film som 

skänker tröst och är stärkande och inspirerande för dig?

M: ”Mossa och stenar, kanske tunnlar under jord som leder 

uppåt och vidgas, gamla dammiga böcker som öppnas.”

J: ”Att ljus uppstår någonstans. Träd. Dansande kretslopp. 

 Vatten som rör sig i formation.”
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I: ”Vårgrönska, djur, t ex hästar. Folkmyller i t ex Istanbul.”

L: ”Susande granskog, tallstammar i solljus, havsstrand i blåst, 

fåglar, gamla människors ansikten, lekande barn, fågelperspektiv 

över landskap och städer.”

3. Vilka ljud eller vilken musik skulle du välja till en sådan film?

M: ”Musiken i filmen var stark och vacker. Bra att musiken 

 följdes av naturljud. Gärna återkoppla ljuden/musiken i slutet av 

filmen.”

I: ”Fågelkvitter och cello, men inte så tung.”

J: ”Preisner eller Górecki. Ljud från natur, hav, vind, mistlur.” 

”L: Naturljud, lugna samtal, barnskratt, noga utvald musik.” 

vISNINg 2 – Film i Sörmland, Nyköping den 9 september 
2015

De åtta deltagarna som besvarade vår enkät skrev sina svar ano-

nymt, så att de inte skulle känna press på sig att vara kollegialt 

”snälla”. De har nedan tilldelats var sitt nummer. 

1. Vad handlade filmen om?  

1. ”Ingen handling – bara en stämning.”

2: ”Oklart, vet men spelar mindre roll.”

3: ”Resa genom natten/livet.”

4: ”Saknad, hopp.”

5: ”Natt/skymning/gryning/natur.”

6: ”En upptäcktsfärd i natten.”

7: ”Nattlig stillhet”. 

8: ”Vad som sker under mörkrets inbrott. Stillhet.”

2. Hur fick den dig att känna dig/tänka under visningen och efteråt?

1: ”Jag fick mycket tankar – det var behagligt, jag mådde bra – 

dock samma svindlande känsla som när jag tittade på himlen som 

barn”. 

2: ”Sjönk in i ett lugnt tillstånd.”

3: ”Livets tunna tråd, sorg och tårar, rening.”

4: ”Lugn, längtan till tjärnen.”

5: ”Lugn, avslappnad.”

6: ”Avslappnad, mina tankar vandrar fritt.”

7: ”Lugn och harmonisk.”

8: ”Jag tänkte på sommarstugan ute på landet. Och hur jag gil-

lar svensk sommar.”

3. Vad är det för typ av film?

1: ”För mig skulle jag kalla det för videokonst men det var be-

friande att veta att det inte var en konstfilm.”

2: ”Oj, vet inte faktiskt”.

3: ”Konstfilm”.

4: ”Meditativ?”

5: ”Konst, abstrakt natur.”

6: ”Naturfilm. Någon typ av stilla reseskildring.”

7: ”Konstfilm.”

8: –

4. Finns det några platser/tidpunkter/motiv som för dig skulle befrämja 

inre kontakt?

1: ”Spindelväv, stjärna, röd fläck blev spännande kontraster.” 

2: ”Naturen ger alltid upphov till sådana känslor.”

3: ”Naturen, gryning.”

4: ”Tjärnen”.

5: ”Vattnet på avstånd.”
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6: ”Gryning, bäck.”

7: ”Naturen i skymning-gryning-natt.”

8: –

5. Vilka ljud/vilken musik skulle du välja till en film med dessa platser/ 

motiv?

1: ”Musiken var bra.”

2: ”Legato – svävande, inte rytmiskt.”

3: ”Cello är mitt favoritinstrument + naturljud”.

4: ”Naturens egen! (Jag tycker violinen i början var för mycket. 

Cello (senare) i filmen kändes bättre”. 

5: ”Naturljud som det var, alt. mjuk stråkorkester med solocel-

lo. Det kan bli lite ”hårt” med bara tvåstämmig cello i kontrast till 

mjuka bilder.”

6: ”Jag tycker om de som är med.”

7: ”Naturliga ljud från naturen, behöver inte vara koltrast eller 

uggla.”

8: ”Jag föredrar naturljud med så lite musik som möjligt.”
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Film och hälsa 

– grundläggande  forskningsperspektiv

Hur kan man förstå projektet Restorativ film i ett forskningssam-

manhang? Det är en grundfråga som är värd att ställa som en in-

gång till visningen av den knappt tio minuter långa filmen Natt i ett 

terapeutiskt sammanhang. 

Den stora tanketraditionen beträffande vad man för enkelhets 

skull kan kalla för konstens funktion heter ”estetiken”. Estetik är i 

vardagligt tal förknippad med smakfullhet och skönhet (”det este-

tiska”), men som substantiv brukar ordet avse en akademisk disci-

plin, som kretsar kring människans erfarenhet av konsten. Kjersti 

Bale påpekar i översiktsverket Estetik att ett sådant tänkande har 

djupa historiska rötter.1 Ordet kommer av grekiskans aisthesis (”för-

nimmelse”) och redan filosofen Aristoteles lyfte fram konstens be-

tydelse för den mänskliga erfarenheten av världen. Estetiken for-

merade sig som en distinkt tanketradition egentligen först i mitten 

av 1700-talet. En tidig användare av ordet i en konstfilosofisk 

kontext var filosofen Alexander Baumgarten, som skrev om ”veten-

skapen om sinneskunskapen”.2 Efter Baumgarten bidrog många 

andra tänkare med byggstenar till det estetiska tankekomplex, som 

växte fram kring konsten som en sinneskunskap med egenvärde.

Samtidigt som estetiken blev ett teoretiskt ramverk för diskus-

sioner om konstens möjlighet att berika människans erfarenhet av 

världen, bekräftade den i sin traditionella form uppdelning mellan 

en ”stor” konst och sådan av mindre värde. Historiskt avsåg esteti-

ken läran om de ”sköna konsterna”, som upphöjdes över vardags-

nyttan i en sorts sublim sfär av fantasi och sinnlighet. En sådan 

betydelse har fortlevt i både det intellektuella och vardagliga sam-

talet (jämför ordet ”skönlitteratur”), men även blivit anakronistisk. 

Överhuvudtaget har traditionella konstnärliga värdehierarkier 

kommit att framstå som problematiska – ja, för den delen, hela 

konstbegreppet. Många föredrar idag att använda den mindre vär-

deladdade och mer demokratiska termen ”kultur”, som leder tan-

ken från ett konstverksbegrepp i finkulturell mening mot en rad 

olika estetiska uttryck, som människor tar del i vitt skilda samhäl-

leliga sammanhang.3

Samtidigt som estetiken fortfarande utgör en distinkt akade-

misk disciplin, har dess intresseområde kommit att omfattas av en 

rad forskningstraditioner. Man talar bland annat om litteratur-, 

film-, musik-, och konstvetenskap, som just de estetiska ämnena. 

Likaså är konstens funktion något, som man på olika sätt intresse-

rat sig för inom relativt sett yngre forskningsfält. Följaktligen kan 

man förstå Restorativ film i förhållande till många sinsemellan 

kompletterande forskningsämnen. 

Jag skall i texten inte presentera någon uttömmande översikt 

över de vetenskapliga sammanhangen, som kan vara relevanta för 

förståelsen av projektet Restorativ film, utan lyfta fram två, som jag 

ser det, centrala områden (det finns givetvis fler). Genom att rela-

tera projektet till det tvärvetenskapliga forskningsfältet kultur och 

hälsa vill jag visa hur det är vedertaget att konst eller kultur har en 

roll i terapeutiska sammanhang. Vidare skall jag genom nedslag i 

filmvetenskapliga teoribildningar peka på att det finns en lång men 

brokig tradition av tänkande om hur just filmmediet kan berika 

människans upplevelse av tillvaron, liksom hur åskådandet har so-

ciala och kulturella dimensioner. Det skall understrykas att min 

text varken syftar till påvisa att filmen Natt har en viss effekt eller 

daniel Brodén
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tillföra en djupare teoretisk diskussion. Min beskrivning av olika 

forskningsperspektiv är schematisk och grundläggande. Det cen-

trala för mig är att kring projektet Restorativ film skissera en bak-

grundsbild med klargörande huvuddrag. 

Forskning om konst och hälsa

Under senare år har kultur och hälsa blivit ett snabbt växande forsk-

ningsfält. Området är brett och förenar forskare från ett såväl medi-

cinskt och tekniskt som samhällsvetenskapligt och humanistiskt 

håll. Det finns till exempel inom den specifika inriktningen som 

ibland benämns som vårdens arkitektur ett intresse för mer kreativa 

omformningar av vårdmiljön genom kvalitativa inslag av rumsliga 

miljöer, stämningar och aktiviteter. Forskare betonar att sjukvår-

dens byggnader och miljöer inte är uttryck för universella ideal utan 

produkter av samhällets bild av vad vård är för någonting.4 

Framförallt anknyter Restorativ film till ett annat delområde 

inom kultur och hälsa: konst och hälsa (jämför engelskans arts and 

health). Det är ett mångdisciplinärt fält, som har en utgångspunkt 

i tanken att konsten eller kulturen kan ha en hälsofrämjande och 

terapeutisk effekt. 

Som forskningsfält har konst och hälsa bara funnits i ett par 

årtionden – den första vetenskapliga tidskriften inom området, 

Arts & Health, började ges ut 2009 – men föreställningar om att 

konst har välgörande effekter har funnits långt tillbaka i historien. 

I medeltida läkemedelsböcker kunde man som en behandling för 

nedstämdhet rekommendera bland annat musik med hänvisning-

ar till rön i det antika Grekland.5 

I bakgrund finns det komplexa hälsobegreppet. Ordet hälsa 

kommer från fornnordiska heill och forngermanska hailson, som 

betydde helhet, lycka och helighet. På 1500-talet hade ordet en 

religiös konnotation i avseende på frälsning (jämför psalmen ”Je-

sus Kristus är vår hälsa”). Det mer holistiska hälsotänkandet av-

speglades i verksamheten hos medeltida klosterordnar, där mun-

kar och nunnor verkade som själasörjare i vid mening. Klostren 

ägnade sig åt såväl andliga ärenden som jordiska i form av mora-

lisk rådgivning, sjukvård och välgörenhet. Denna historiska bak-

grund är en bidragande förklaring till ambiguiteten i dagens hälso-

begrepp, vilket avser något diffust – ett mänskligt tillstånd som är 

svårt att fullt ut kvantifiera och rationalisera.6

Den moderna förståelsen av hälsa har präglats av sekularise-

ringsprocessen. I samband med upplysningen övertog staten an-

svaret för sjukvården från kyrkan i Europa. Många lärda ansåg att 

religionens tid var förbi och att man kunde skapa en bättre värld 

med utgångspunkt i naturvetenskapen. Ett drag i den moderna 

världsbild som växte fram under framförallt 1800-talet var idén 

om människan, som en varelse som fullt ut kunde förstås och för-

klaras. Men även om läkarvetenskapen gjorde oerhörda framsteg, 

lämnade den objektiva hälsoförståelsen litet utrymme för indivi-

ders känslor och tankar. Vetenskapen utgick från ett sekulärt syn-

sätt, som bortsåg från existentiella aspekter av livet som inte gick 

att förstå i rationella termer.7

I en övergripande presentation av forskningsfältet konst och häl-

sa poängterar vetenskapsteoretikerna Gunilla Priebe och Morten 

Sager hur det vilar på idén att den moderna medicinska ”förståelsen 

för sjukdom och hälsa är för snäv och därför behöver kompletteras 

av andra perspektiv”.8 Priebe och Sager beskriver formeringen av 

fältet konst och hälsa, som en strävan mot en helhetssyn och som en 

katalysator för djupare mänsklig meningsfullhet. 

Ett grundproblem för många forskare inom fältet konst och 

hälsa – liksom kultur och hälsa överhuvudtaget – är ett så kallat 

instrumentellt förhållningssätt till konst och kultur. Man reserve-
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rar sig mot möjligheterna att till exempel kunna ”mäta” eller 

kvantifiera dess effekter, liksom att reducera den till ett enkelt häl-

soverktyg. Sannolikt är det omöjligt att frikoppla den terapeutiska 

konst- och kulturupplevelsen från det specifika sociala samman-

hanget. Både forskare och vårdpersonal förefaller i grunden eniga 

om att det inte på något strikt kliniskt sätt går att skriva ut kultur 

på recept till enskilda patienter och förvänta sig stora resultat.9 

Ett exempel på en inriktning inom fältet konst och hälsa är den 

så kallade bioblioterapin, som kretsar kring litteraturens rehabilite-

rande verkan på människan (man kan jämföra med till exempel mu-

sikterapin). Under första världskriget upptäckte man i USA att läs-

ning av skönlitteratur kunde spela roll för rehabiliteringen av 

traumatiserade soldater. Därefter utvecklades behandlingsformen i 

USA, Storbritannien och andra delar av västvärlden, som en del i 

arbetet med både psykiska sjukdomar och mer allmänna livskriser. 

Sedan mitten av 1900-talet bedrivs även forskning om biblioterapi, 

men den har varit blygsam i Sverige. Litteraturvetaren Cecilia Pet-

tersson har dock i en aktuell svensk studie av biblioterapeutisk läs-

ning av patienter med olika utmattningsproblematiker påvisat in-

tressanta resultat. Slående är hur flertalet patienter inte får ut mest 

av anspråksfull eller sofistikerad litteratur, utan populära och med-

ryckande berättelser. Pettersson understryker att olika läsare använ-

der sig av olika sorters litteratur på olika sätt ”för att förstå sig själva 

och sin livssituation eller för att helt enkelt få distans till den”.10

Filmteoretiska ingångar 

Det är svårt att urskilja någon forskningstradition motsvarande 

konst och hälsa inom filmvetenskapen. Men det finns inom film-

teorin grundidéer, som allmänt tangerar intresseområdet för Re-

storativ film. 

Som bekant, är filmen ett i relativa termer ungt medium. Med-

an litteraturen har en flertusenårig historia brukar filmens upp-

komst dateras till slutet av 1800-talet. Det började också redan i 

början av 1900-talet utarbetas en teori om filmen. Robert Stam 

framhåller i översiktsverket Film Theory att man redan i mediets 

barndom ställde många frågor, som förblivit centrala, som: vad 

utmärker filmen i relation till andra konstarter, kan filmen berika 

människans upplevelse av världen, vilka mentala processer är 

knutna till filmseendet, vilken social funktion fyller filmen?11 

Eftersom det är frågor som anknyter till projektet Restorativ 

film finns det en poäng med att bilda sig en uppfattning av hur 

filmteorin tagit ställning till dem. Jag skall genom några kortfatta-

de nedslag i och grundläggande redogörelser för olika filmteoretis-

ka inriktningar visa hur frågorna besvarats på olika sätt under 

åren. Min tanke är inte att beskriva filmteorins ”utveckling”, utan 

att ge en schematisk orientering i pluralismen av forskningsper-

spektiv. Jag vill inom det omfattande filmteoretiska fältet lyfta 

fram fem inriktningar: purism, fenomenologi, apparatteori, kog-

nition och reception. Genom att se till deras styrkor och svagheter 

kan man dra några allmänt hållna slutsatser om mediets funktion 

med relevans för visningen av Natt. 

Självmotsägande essentialism

Den tidiga filmteorin kretsade i stor utsträckning kring definitio-

nen av vad film ”är”, det vill säga mediets essens. Tänkare tog fasta 

på både likheter och olikheter mellan filmen och andra konstarter, 

som måleriet, musiken och teatern. En central strömning var den 

så kallade puristiska filmteorin, vilken betonade att filmmediets 

essens låg i dess egenart. Många som förespråkade den ”rena” fil-

men (jämför engelskans begrepp pure cinema) poängterade vikten 



46 47

av att mediet frigjorde sig från allting, som inte var ”rent” filmiskt. 

En av dessa förhoppningsfulla tänkare var den franske regissören 

och skribenten Jean Epstein, som i Bonjour cinéma från 1921 – 

”God morgon filmen” – välkomnade vad han såg som en revolu-

tionerande fotogenisk kvalitet i det unga mediet. Epstein hävdade 

med emfas att om filmen bara kunde lämna den traditionella kon-

stens konventioner bakom sig, skulle den tillföra en mer poetisk 

och sann syn på världen.12 

Det vilar idag en nostalgisk patina över Epsteins oreserverade 

framtidstro. Den historiska utvecklingen infriade knappast hans 

storslagna vision om mediet, som en sorts generator av fördjupade 

intryck och insikter om världen. Den moderna filmteorin kom 

också att på bred front ge upp diskussionen om en ”ren” film. 

 Likväl kom Epsteins resonemang på många sätt att peka framåt 

mot senare filmteoretiska diskussioner om mediets möjligheter att 

aktivera åskådaren såväl intellektuellt som emotionellt och kropps-

ligt. Och även om spelfilmen i en betydande utsträckning för-

längde litteraturens och teaterns berättandekonventioner och gen-

reformer, är forskare någorlunda överens om att olika sorters 

filmiska framställningar kan generera påfallande olika sorters 

åskådarupplevelser. 

Fenomenologi och filmseende

Det skall påpekas att det tidiga teoretiserande om filmen var mer es-

säistiskt än systematiskt. Den storslagna tilltron till filmens möjlighe-

ter blev också komplicerad för senare generationer filmteoretiker. 

Mediet uppvisade i samband med andra världskriget en stor kapacitet 

att manipulera verkligheten, särskilt genom den nazistiska propagan-

daapparaten. Frågan hur man kunde bevara filmens humanistiska po-

tential begrundades under 1940- och 1950-talen av många tänkare. 

Ett centralt namn inom filmteorin efter andra världskriget var 

André Bazin, som företrädde den så kallade filmfenomenologiska 

traditionen. En grundtanke inom fenomenologisk filosofi i all-

mänhet är att det mänskliga medvetandet härbärgerar levda er-

farenheter som föregår den av historien och samhället betingade 

reflektionen om världen. Bazin skrev just om filmens möjligheter 

att låta åskådaren betrakta verkligheten på ett ”för-reflexivt” sta-

dium och stimulera kontemplation om den mänskliga existensen.13 

Bazins resonemang om filmens ”sanna” bild av världen har av 

många sentida bedömare avfärdats som idealistiskt och tendenti-

öst. Likaså hör föreställningen om filmens humanistiska potential 

för många bedömare till gårdagen. Men att det drygt hundraåriga 

filmmediet mediet i egenskap av en historiskt ny estetisk upplevel-

seform kan fördjupa människans upplevelse och kontemplation av 

tillvaron är fortfarande en central utgångspunkt inom både den 

moderna filmfenomenologin och vad som kommit att kallas för 

filmfilosofin.14 

Semiotik och apparatteori

Filmvetenskapens framväxt som en akademisk disciplin under 

1960- och 1970-talen sammanföll med semiotikens höjdpunkt. Se-

miotik är överhuvudtaget ett brett fält för teorier om tecken och 

språkliga strukturer. Man kan säga att filmsemiotiken förlängde 

den tidiga filmteorins strävan för att definiera den mediespecifika 

egenarten i termer av ”filmspråket”. Särskilt Christian Metz texter 

anses vara ett centralt bidrag till både etableringen av filmveten-

skapen som ett systematiskt forskningsfält och förståelsen av fil-

men som en konventionsbaserad uttrycksform.15 

Samtidigt ledde filmsemiotiken fram till den så kallad apparat-

teorin, som utvecklades mot bakgrund av det politiska konflikt-
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landskapet kring 1968. Man kan, enkelt sammanfattat, säga att 

semiotikens intresse för koder och strukturer här blev sammant-

vinnat med, bland annat, marxistiska och psykoanalytiska per-

spektiv på film. Ett nyckelord inom apparatteorin var ”ideologi” 

och den kretsade till stor del kring hur filmen ”positionerade” 

åskådaren i linje med den rådande ideologin i samhället. Man teo-

retiserade om hur filmen låste fast åskådarens föreställning om 

världen genom en uppsättning koder, som centralperspektivet och 

olika narrativa strategier, i synnerhet i populärfilmen.

Apparatteorin framstår idag som på många sätt utdaterad och 

reduktionistisk, inte minst genom den enkelspåriga förståelsen av 

filmen, som en sorts övermäktig maskin som vilseleder och fjär-

mar åskådaren från världen. Likväl är det knappast så att åskådare 

ser på film friställda från sociala, ekonomiska och historiska struk-

turer. Det är problematiskt att påstå att till exempel våra smakpre-

ferenser skulle vara oberoende av klass eller kön. Likaså ligger det 

en hel del i den filmsemiotiska truismen att mediets uttryck är 

knutet konventioner och kompetenser. Det är, inte minst, så att 

vissa publikgrupper på ett annat sätt än andra relaterar till eller 

”förstår” poängen med en viss sorts film och ett visst sorts film-

språk. Många åskådare har onekligen lättare att ta till sig en popu-

lär publikfilm än en konstnärligt utformad film. 

kognition och åskådande

En stor del av de filmteoretiska strävandena under 1980- och 

1990-talet kan förstås som reaktioner mot apparatteorin. En cen-

tral inriktning har varit kognitionsteorin, som principiellt avfär-

dar föreställningen om att lingvistiken kan förklara hur människor 

ser och uppfattar film. Det centrala för filmkognitivister, som Da-

vid Bordwell och Torben Grodal, är hur filmen för åskådaren i för-

sta hand inte är en språklig eller ideologisk process, utan en biolo-

gisk sådan. Människan lär sig inte att titta på film på samma sätt 

som hon lär sig ett språk eller ett teckensystem.16 

Kort sagt, kretsar den kognitivistiska filmforskningen kring 

sambandet mellan mediets uttryck och vad man kan kalla för 

människans naturliga perception. För kognitivister är filmåskå-

dandet till stor del summan av kroppsliga och mentala aktiviteter. 

Därmed avfärdar man på ett grundläggande plan teorier med svag 

empirisk grund om åskådare som ofrånkomliga offer för diverse 

samhälleliga strukturer som utövar makt över tänkandet.

Samtidigt som den kognitiva filmteorin öppnat upp för en för-

djupad förståelse av psykologiska och fysiologiska dimensioner i 

filmseendet, lämnar den ett begränsat utrymme för sociala och 

kulturella sammanhang.17 Teoretiker inom fältet använder som re-

gel ett stramt vetenskapligt språk med termer som ”stimuli”, 

”schemata”, ”visuell data” och ”neurofysiologiska koordinater”. 

Men den teoretiska apparaten riskerar att reducera filmupplevel-

sen till allmänmänskliga psykologiska och kognitiva processer. 

Kognitivister har till exempel haft påfallande svårt att svara på hur 

det kan komma sig att olika åskådare kan älska och hata samma 

film, röras till tårar eller inte av den. Att så är fallet hänger sanno-

likt ihop med att den kognitiva filmteorin vilar på en biologisk 

universalism – den förstår i grund och botten filmens åskådare, 

som en könslös, klasslös och transnationell varelse. 

reception, kultur och mediepluralism 

Det skall poängteras att filmteorin alltid varit intresserad av hur 

människor ser på film, men forskare har parallellt i tiden med kog-

nitionsteorins framväxt på ett annat sätt än tidigare intresserat sig 

för filmåskådandets mångfald. Idag förstås åskådaren som mer ak-
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tiv när det gäller meningsskapandet kring film. Till skillnad från 

både apparatteorin och den kognitiva filmteorin, utgår den så kall-

lade receptionsforskningen från att mottagandet av och menings-

skapandet kring en film inte kan särskiljas från åskådarens person-

liga bakgrund och förväntningar. Receptionsteorin sätter på så vis 

fingret på att samma film kan uppfattas på radikalt olika sätt av 

olika åskådare. Vad en person kan uppfatta som en ”bra”, ”univer-

sell” eller ”vacker” verklighetsskildring, kan en annan person av-

färda som ”dålig”, ”vinklad” eller ”förljugen”. 

Jag nämnde inledningsvis begreppet kultur och en enkel defini-

tion är att det avser människans sätt att leva i vid mening, vilket 

inbegriper personliga och kollektiva föreställningar, värderingar, 

beteenden, gemenskaper och förhållningssätt till världen i allmän-

het. Betraktar man filmen ur ett globalt perspektiv blir det särskilt 

påtagligt hur dess uttryck i en betydande grad är knutna till kultu-

rella förståelsehorisonter. Till exempel är döden som fenomen 

starkt förknippad med färgen svart i västerländska samhällen, 

medan den är synonym med vitt för många i Japan. 

Vidare har den teknologiska utvecklingen påkallat andra forsk-

ningsfokus när 1900-tal övergått i 2000-tal. Den har gjort att det 

blivit än mer osäkert att avgöra vad film faktiskt är för någonting. 

Med den tidiga puristiska filmteorin i åtanke, kan man konstatera 

att hela idén om det mediespecifika uttrycket framstår som påfallan-

de hopplös i en digital tidsålder. Själva ordet ”film” syftar ju på det 

slags plast (celluloid), som man länge fångade bilderna på, men idag 

sparas filmer i stor utsträckning i form av ettor och nollor i datafiler. 

Film är idag heller inte någonting som man bara ser på biografer, 

utan också tv, dvd- eller blu-ray-spelare, datorer, mobiltelefoner, 

läsplattor och så vidare. Att se film på en duk i en biograf – vilket i 

mångt och mycket var den exklusiva distributionsformen innan te-

levisionens genomslag i mitten av 1900-talet – innebär på många 

sätt en radikalt annorlunda upplevelse än att göra det på en skärm i 

hemmet, en hiss, på ett pendeltåg, eller, för den delen, ett sjukhus. 

komplexa filmseenden

Mot bakgrunden av dessa nedslag i filmteorin kan man ringa in tre 

huvudsakliga poänger med relevans för projektet Restorativ film. 

För det första: samtidigt som det filmteoretiska fältet rymmer 

många motstridiga ståndpunkter, råder det en grundläggande 

enighet om att film faktiskt kan påverka människor. Frågan är 

bara hur denna påverkan ser ut. Medan till exempel filmfenome-

nologer framhåller kopplingen mellan mediet och det mänskliga 

medvetandets subjektiva förnimmelse av världen, betonar kogni-

tivister dess samband med människans biologiska perception. 

För det andra: det är problematiskt att i absoluta termer tala 

om vad film ”är”, både när det gäller vad som är essentiellt filmiskt 

och exakt vilken mening som åskådare skapar kring film. Men kan 

man nog säga att det finns en konsensus om att det spelar roll vil-

ket det enskilda uttrycket en film har och att åskådare inte skapar 

mening ur tomma intet. 

För det tredje: det är i en digital tidsålder möjligt att integrera 

filmen i många miljöer på kreativa sätt. Likväl skapar människan 

mening kring den utifrån sina individuella och kulturella horisonter. 

Återknyter man även till forskningsfältet konst och hälsa, lik-

som biblioterapin, kan man avslutningsvis åter understryka just 

att forskning visar på att människors bearbetningar av nedstämd-

het eller andra negativa känslolägen är knutna till personliga be-

hov och preferenser. Det verkar lika svårt att tala om den univer-

sella människan som den universellt välgörande filmen, men det 

är likväl angeläget att utveckla arbetet med mediet i ett terapeu-

tiskt sammanhang. 
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Filmregissören Marianne Strand, filmfotografen Malin Nicander 

och projektledare LaVonne Quinth har planerat och genomfört pro-

jektet ”Film som medium för restorativa upplevelser”. Inom projek-

tets ram ställer de för forskningen intressanta frågor om hur film 

kan fungera i olika livs- och krissituationer. De hade också en spe-

cifik idé om huruvida en naturfilm med kontemplativ prägel skulle 

kunna utgöra en estetisk och upplevelsemättad impuls för bearbet-

ning av olika faser i en livskrisprocess. I detta syfte engagerades sjuk-

huskyrkan i en stad i mellansverige där sjukhuskyrkans präster hade 

en upp arbetad organisation med återkommande gruppsamtal med 

människor som drabbats av förlust av nära anhörig. En inbjudan gick 

till deltagare som varit aktiva i sorgebearbetningsgrupper under ett 

halvår. De fick frågan om att vara med i ett filmsamtal utifrån kort-

filmen Natt med ett uppföljande gruppsamtal om filmupplevelserna.

Den teoretiska förståelsen av film som restorativ resurs ramas 

in av Daniel Brodéns beskrivning av det nya forskningsfältet kultur 

och hälsa. Här finns en framväxande vårdfilosofisk idé om att konst- 

och kulturupplevelser kan spela en terapeutisk roll i olika mänsk-

liga sammanhang, liksom fungera som en katalysator för upplevel-

ser av djupare meningsfullhet. Brodéns genomgång pekar samtidigt 

på intressanta aspekter där individer förhåller sig väldigt olika till 

konst och kultur och ibland överraskas forskarna. Detta är också 

fallet i denna studie som jag i detalj ska redogöra för nedan. De 

Filmen Natt och anhöriggrupper i sorg 

– ett exempel med komplikationer

tomas Axelson
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medverkande reagerade starkt på den kontemplativa filmen Natt 

på ett sätt som kräver noggrann eftertanke. Intrycket av kortfilmen 

från de närvarande i sorgebearbetningsgrupperna var i huvudsak 

negativ med uttryck för otålighet och till och med irritation gent-

emot filmens tilltal. I detta kapitel redogör jag för receptionen av 

filmen samtidigt som jag försöker mig på en problematisering av 

på vilket sätt en film kan fungera som existentiellt tilltal till indivi-

der i en livsbearbetningsprocess och under vilka omständigheter 

den inte gör det. Det finns något att lära av denna fallstudie som 

jag menar är viktigt för forskningsfältet kultur och hälsa. 

Intervjugenomförande

Två olika anhöriggrupper anmälde sitt deltagande i gruppsamtalet 

om filmen. Sammanlagt åtta kvinnor med fyra personer i respekti-

ve grupp deltog. De var i ett åldersspann mellan cirka 30 och 60 år. 

Innan jag träffade intervjugrupperna första gången såg jag själv fil-

men Natt tillsammans med regissören Marianne Strand. För min 

egen del uppskattade jag filmen som en konstnärligt ambitiös film 

med utpräglat kontemplativa drag, varsamma kamerarörelser i 

stillsamt tempo. Filmen domineras av naturbilder med motiv som 

skogspartier, vajande gräs, vattendroppar, natthimmel i skym-

ningsljus med skönjbara moln, en vattenyta med ljusspegel kombi-

nerat med sparsamt förekommande, autentiska ljud som porlande 

vatten, vindsus och ibland fågelkvitter. Filmens inledande anslag 

bestod av en långsam kamerarörelse på ca tre minuter som i när-

bild följde en svagt belyst metalltråd, ackompanjerat av en vemo-

dig cellomelodi. Filmen avslutades med en avståndsbild av en vat-

tenyta som först låg i mörker och sedan tonade fram med ett 

förnimbart ljus som lyste över skönjbara vågkrusningar som glitt-

rade i den dunkla natten. I fjärran hörs en koltrast.

Jag hade i samtal tagit del av Mariannes tankar om filmen Natt, 

som ett försök att i en audiovisuell gestaltning i kortfilmsformat 

skildra en själslig process; själens dunkla natt. Detta uttryck här-

stammar från mystikern Johannes av Korset, Juan de la Cruz, som 

levde åren 1541–1591. Den teologiska grundtanken i hans av mys-

tik präglade syn på människans själsliga resa är att djupt mörker 

kan råda då själen överhuvudtaget inte förnimmer någon närvaro 

av Gud och att detta tillstånd kan råda länge och omfattande oav-

sett hur hängivet den fromme ägnar sig åt bön och kontempla-

tion.1 Jag sympatiserade med filmskaparnas ambition att gestalta 

detta och jag förstod också grundtanken att människor i sorg skul-

le kunna veta något om själens mörker som kunde korrespondera 

med gestaltningen i filmen Natt. 

Samtalsgrupp i sjukhuskyrkans andaktsrum – oktober 2014

I mötet med den första samtalsgruppen i oktober 2014 i Sjukhus-

kyrkans andaktsrum presenterades mycket kortfattat tankarna 

bakom projektet om film som medium för restorativa upplevelser 

och att gruppen skulle få se en kortfilm på cirka nio minuter. 

 Marianne Strand presenterade sig som filmens regissör men läm-

nade sedan över till mig för genomförande av en forskningsinter-

vju om gruppens upplevelser av filmen. I fokus stod i huvudsak en 

enda fråga med två vinklar. Hur berördes du av filmen? Vad kände 

du? Vilka tankar väcktes? Med andra ord, en känslomässig och en 

tankemässig reaktion på filminnehållet.2

I det första samtalet deltog Mona, 52 år, Kerstin, 61 år, Veronica, 

41 år, och Linda, 33 år.3

För att skapa ett så förutsättningslöst samtal som möjligt som 

fokuserade på filmen, så inhämtade jag inte mer omfattande bak-

grundsuppgifter om deltagarna eller deras privata situation. Jag 
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visste således bara att de befann sig i en sorgesituation och att de 

frivilligt deltagit i en sorgebearbetningsgrupp i en samtalsserie un-

der några månaders tid i Sjukhuskyrkans regi med sjukhuspräst, 

sjukhusdiakon eller sjukhuspastor som samtalsledare. 

Efter filmen satte vi oss i en liten cirkel och jag ställde fram min 

digitala bandspelare med mikrofon och bad var och en tänka efter 

vad de kände och tänkte kring filmen. Mona, 52, funderade en 

stund. ”Jag känner inte nåt särskilt”, inleder Mona. Mona tycker 

musiken är deprimerande och entonig: ”Jag kände mig nästan 

nedtryckt av musiken”. Hon summerar kort att hon i filmen sett en 

rad naturbilder som inte berört henne på något särskilt sätt. Mona 

kommer under samtalets gång vara den i gruppen som är mest ne-

gativ till filmen. 

Kerstin, 61, är den i gruppen som mest uttrycker en förståelse 

för formspråket och gestaltningen och tankarna bakom. Hon tyck-

te om slutet som var vackert, och att det gick från mörker till ljus. 

Filmen var vacker som konst kan vara vacker. Men inlednings-

sekvensen funderade Kerstin över: ”Den började … den var kon-

stig. Jag funderade vad ska det här bli, det här strecket?”. Kerstin 

beskriver hur inledningsscenens linje i början fick henne att funde-

ra över vad det föreställde och vad strecket skulle leda till. Till slut 

såg hon att strecket var en del av ett staket som satt fast i en stolpe. 

Hon håller med Mona om att musiken inte var upplyftande men 

att hon ändå kunde sympatisera med en del vackra bilder mot slu-

tet. Hon tvekar dock om hon kan säga att hon blev berörd på något 

djupare plan. Enligt Kerstin var filmen visserligen svårförståelig då 

och då, men vacker. Hon kommenterar också musiken och uttryck-

er en förståelse för att filmen skulle kunna vara tänkt som uppbyg-

gelse för dem som sörjer, men att hon för egen del gärna skulle haft 

en något annorlunda musik. 

Veronica, 41, tar vid och kommenterar inledningsvis också mu-

siken som gav henne en tung känsla: ”Det känns som om nån lade 

ett täcke på mig”. Sedan såg hon i filmen också något som blev lju-

sare. Allt var inte kolsvart utan det fanns något mer, det fanns nå-

got ljus, men denna känsla kom först när den inledande cellomusi-

ken upphörde: ”Den blev bättre när musiken försvann och man 

hörde naturljuden”. Veronica nämner ett porlande ljud och ett sus 

från en blåsande vind som hon hörde. 

Linda, 33, är yngst i gruppen och uttrycker frankt en stark otå-

lighet inför musiken som hon tyckte var alldeles för lång i början: 

”Nej, nu reser jag mig och går härifrån! Jag blev väldigt rastlös”. 

Linda förklarar sin känsla under filmvisningen: ”Jag vill gå vidare, 

jag vill inte stå på samma ställe och stampa. Det var nästan så att 

jag faktiskt fick känslan av att vilja ut och springa istället för att stå 

still”. Linda utvecklar upplevelsen av rastlöshet och hur filmen 

skapade en reaktion i hennes kropp. Hon ville stampa med fötter-

na och komma vidare: ”Jag kan inte stå och titta på den där stolpen 

i hela mitt liv”. Linda är ytterst skeptisk till den första långa sek-

vensen med den ljusa linjen: ”Jag såg mig själv med ett stort fråge-

tecken. Alltså varför? Vad är det här? Vad är meningen?”. När na-

turbilderna kommer och tar över blir det lättare för henne. 

Av de fyra kvinnorna så är Linda, 33, och Mona, 52, de mest ne-

gativa till filmen. Det är också Veronica, 41, men inte lika känslo-

mässigt eftertryckligt som Mona och Linda. Kerstin, 61, är mer po-

sitivt inställd och uttrycker ett mer förstående förhållningssätt till 

filmens gestaltning. I denna första gruppintervju finns många fler 

detaljerade kommentarer från deltagarna att ytterligare fördjupa 

sig i och detta kommer jag att göra mera nedan. Men innan dess så 

redovisar jag också reaktionerna från den andra gruppen. 

Det fanns efter denna första gruppintervju och den generellt ne-

gativa reaktionen mot filmen en rad frågor som jag och Marianne 

Strand ställde oss när vi summerade reaktionerna. Presenterade vi 
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filmen på ett felaktigt sätt? Kände sig deltagarna pådyvlade en film 

som utgav sig för att spegla deras egen subjektiva sorgeprocess på 

ett okänsligt sätt? Kände sig gruppen obekväm av forskningssam-

manhanget? Vi vände och vred på frågorna och bestämde oss att 

göra vissa justeringar i vårt upplägg. Inför den andra gruppinter-

vjun förändrade vi därför själva presentationen av filmen. Det för-

ändrar visserligen visningsförutsättningen, men vi skulle då också 

få en jämförelse mellan två olika presentationsvarianter. Inför den 

andra visningen i den andra gruppen gavs Marianne tillfälle att be-

tydligt mer omfattande presentera filmens förutsättningar och tan-

karna bakom filmen Natt. Marianne berättade i egenskap av filmens 

regissör om sin vision av en gestaltning som fångar ett visst existen-

tiellt förlopp, en upplevelse av att som människa hantera en psyko-

logisk känslomässig process av att befinna sig i själsligt mörker och 

röra sig långsamt i riktning mot en ljusning av tillvaron. Kunde en 

sådan presentation leda till en annan beredskap inför filmen, där fil-

men förstods som en annan människas gestaltning av en existentiell 

process och att eventuella överensstämmelser mellan denna vision 

och den egna sorgeprocessen kunde ges ett annat spelrum?

Samtalsgrupp i sjukhuskyrkans andaktsrum – november 2014

Inför träffen med den andra gruppen inledde Marianne Strand 

med att presentera sig och sin film och berättade i några minuter 

om idéerna bakom den. Därefter lämnade hon över till mig och jag 

och de fyra deltagarna satte oss för att se filmen. Marianne och jag 

hade också inför detta andra samtal ställt samman ett litet fråge-

formulär med tre frågor som deltagarna fyllde i under en kort paus 

mellan filmvisningen och filmsamtalet för att ytterligare få svar på 

frågan om hur film kan fungera som restorativ resurs och i så fall 

vilken slags film.4 

Även i denna grupp deltog fyra kvinnor: Eva-Lena, 40 år, Jose-

fin, 35 år, Malin, 42 år, och Paula, 34 år. Denna andra grupp var 

alltså  åldersmässigt  mer homogen än den första gruppen. 

Gruppdeltagarna satt några minuter tyst för sig själva en kort 

stund och fick fundera på Natt utifrån frågeformulärets övergripan-

de fråga om hur de såg på filmen och tankarna bakom. Samtalet 

började sedan med en inledande fråga om hur de såg på denna film 

och filmskaparnas försök att göra en film om upplevelsen av att be-

finna sig i en upplevelsemässig natt. Jag ställde samma grund-

läggande frågor i novembergruppen som i oktobergruppen. Hur 

berördes du av filmen? Vad kände du? Vilka tankar väcktes? Även i 

denna andra grupp blev reaktionerna avvaktande med tre röster 

som uttryckte skepsis och olika grader av negativa känslor i relation 

till filmen och en tydlig röst som gav positiv respons på filmens tilltal. 

Eva-Lena, 40, kände sig sorgsen och blev orolig av blåsten i 

 filmen i kombination med musiken: ”Det blåste lite och var mörkt. 

Blåsten och musiken var sån här ledsam musik, kände jag”. Mot 

slutet av filmen där bilderna skildrade vattnet och havet så kände 

Eva-Lena ett visst lugn. 

Josefin 35, berättar att hon redan från början blev otålig och 

frustrerad av filmen och blev upptagen med vad filmens inledande 

scener egentligen föreställde: 

Jag ville veta vad det var. Jag kände mig otålig hela filmen. Jag kun-

de inte vila, så nej, jag var frustrerad. Jättefrustrerad tyckte jag. Vad 

är det man ser? Är det ett grässtrå? Eller en kropp som andas? Och 

det bara fortsatte och fortsatte. Jag satt och tänkte så hela filmen.

Josefins upplevelse påminner om Lindas i den första intervjun som 

också gav uttryck för frustration inför vad det var filmen föreställ-

de och som fick stora negativa konsekvenser för hennes möjlighet 
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att ta till sig filmens berättande. Denna frustration inför tolknings-

processen och svårigheten att skapa basal mening utifrån synin-

trycken återkommer jag till då den kräver en särskild teoretisk 

kommentar och fördjupning. 

Även Malin, 42, är förbryllad inför de visuella signalerna i inled-

ningsscenen som hon tolkar som en dörrkarm som hon tror ska 

leda tittaren ut mot ljuset, men ljuset infinner sig inte: ”Snart kom-

mer ljuset, men då kommer det ju aldrig”. Malin förstår efter några 

minuter filmens tematik: ”Då fattar man ju mer vinken”. I och med 

det kan hon slappna av, vila och bara titta på bilderna: ”Jag behöver 

inte söka hela tiden, för så upplevde jag det i början”. Överlag ska-

par filmen ingen vila för henne utan mera ett sökande i natten: 

”Det var ju natt, det var det, men det var inte vila, definitivt inte”.

Paula, 34, slutligen, hade en mer inkännande förståelse för fil-

men och tycker också filmen lyckas fånga en sanning om att vara i 

sorg. Paula kände igen sig i känslan filmen förmedlade. Hon gillade 

anslaget i första bilden väldigt mycket även om hon inte kunde för-

stå vad det riktigt föreställde men det spelade henne ingen roll:

Jag såg något ljus i mörkret i alla fall, så såg jag det, och att det 

 varierade, både tjockleken på ljuset och var det kom ifrån. Jag ser 

det som en strimma av ljus i mörkret. 

Paula hade för sin del kunnat vila i just den bilden genom hela 

 filmens nio minuter. Med musiken blev det visserligen väldigt 

sorgligt, men det fanns ändå något ljus i bilden som var vilsam för 

Paula. Men filmen bytte scen och när den ljusa linjen upphörde 

kom andra bilder in i filmen och en del av dessa bilder oroade Paula 

och det vilsamma upphörde. 

Summerar men översiktlig reaktionerna i denna andra grupp så 

tycktes inte en annorlunda presentation av filmen påverka delta-

garnas reception av den. Även i denna andra grupp var tre personer 

negativa till filmens tilltal och endast Paula, 30, uttryckte en käns-

lomässig förståelse som berörde henne på ett djupare plan. Josefin, 

35, och Malin, 42, är mest negativa med uttryck av frustration och 

irritation inför filmen. Eva-Lena, 40, var i mindre mån negativ. 

Filmen gav henne ögonblick av lugn men också tillstånd av oro. 

Paula, 30, var den som uttryckte positiva känslor inför filmen, den 

förmedlade ljus i mörkret på ett vilsamt sätt.

tolkning av utfallet

Oavsett introducerande presentation av filmen Natt åstadkommer 

filmen således en överraskande hög grad av friktion gentemot del-

tagarna i dessa sorgebearbetningsgrupper. Som svar på de öppna 

frågorna om vad deltagarna känner och tänker inför mötet med 

Natt, förmedlas känslor av frustration inför berättandet i filmen. 

Av sammanlagt åtta deltagare är sex personer i olika grader negati-

va. Fyra personer, Linda, 33, och Mona, 52, från grupp oktober-

gruppen, liksom Josefin, 35, och Malin, 42, från novembergrup-

pen, artikulerar med starkast negativ laddning sin upplevelse av 

filmen, sammanfattat av orden frustration och irritation. Två per-

soner uttrycker en mildare negativ reaktion; Veronica, 41, från ok-

tobergruppen och Eva-Lena, 40, från novembergruppen. Veronica 

kände sig i huvudsak nedtryckt och tyngd av framför allt musiken, 

medan Eva-Lena kände oro. Två personer i respektive grupp var i 

huvudsak positiva i sina reaktioner; Kerstin, 61, från oktobergrup-

pen tyckte filmen var vacker som god konst kan vara vacker och 

Paula, 34, från novembergruppen tyckte filmen förmedlade en 

känslomässig sanning. Av de två som var positiva i sina reaktioner 

lägger jag märke till att Kerstin, 61, uppskattar filmen mera på ett 

abstrakt sätt som vacker konst, men är inte nämnvärt känslomäs-
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sigt särskilt berörd. Paula å andra sidan betonar sin känslomässiga 

respons och är den av alla åtta som ger uttryck för att filmen för-

mått skapa en berörande resonans inom henne. 

Mot bakgrund av detta utfall vill jag utifrån resultatet av dessa 

två intervjuer på försök fördjupa mig i vad jag ser som problema-

tiskt i Natt och peka på två aspekter som tentativt kan säga något 

generellt om filmens möjligheter och svårigheter att kommunicera 

med människor i en livskrisprocess. Den ena aspekten handlar om 

det icke-narrativa berättandets utmaningar och den andra aspekten 

handlar om tajming och när i en människas sorgeprocess en konst-

närlig gestaltning kommer in och gör intryck, samt på vilket sätt.  

För stor öppenhet?

Filmen inleds med en långsam panorering som följer en svagt belyst 

metalltråd i ett elstängsel som efter cirka tre minuter avslutas med 

att bildsekvensen visar hur eltråden har ett fäste i en granitstolpe. 

Denna inledande åkning i extrem närbild beredde flera deltagare 

 åtskilliga tolkningsbesvär och man var upptagen med att tolka och 

rent faktiskt identifiera vad det var man betraktade.  Det inledande 

visuella motivet med en diagonal linje som löpte från bildens nedre 

vänstra kant snett uppåt till bildens övre högra kant fungerande 

inte som en poetisk öppen och vilsam ljuslinje att vila ögonen på 

utan skapade tolkningsfrustration, enligt flera av deltagarna. 

Varför blev de så sysselsatta med vad det föreställde? Enligt psy-

kologen och filosofen Jerome Bruner skapar människan i grund 

och botten mening i tillvaron genom narrativ förståelse.5

Detta meningssökande är ständigt närvarande, också när vi ser 

film. Filmens bilder samspelar på ett kognitivt sätt med schematis-

ka grundstrukturer i det mänskliga psyket som pionjären för det 

kognitiva filmteoretiska perspektivet David Bordwell utförligt 

skrivit fram och som den danske filmforskaren Torben Grodal vi-

dareutvecklat.6

De rörliga bildernas ”input” samspelar med våra neurologiskt 

förankrade kognitiva kartor. Mening skapas när matchning äger 

rum mellan det yttre visuella motivet och våra inre, neurologiskt 

strukturerade, schematiska organiserade föreställningar om tillva-

ron. Uppstår inte matchning skapas som jag tolkar intervjusvaren 

kring den svagt belysta linjen, en perceptuellt baserad frustation i 

det mänskliga psyket.  

När det gäller film har de flesta en kulturellt uppövad genre-

medvetenhet.7

Filmtittaren söker i mötet med en film omedelbart efter tecken 

för att koda vilken slags film det är man betraktar. Fungerar inte 

kodningen av genre uppstår en förvirring. En av deltagarna säger 

detta explicit under intervjun. Kerstin, 61, hade svårt att bedöma 

filmen: ”Jag vet ju inte vilket fack man ska lägga den i. Vad ska den 

leda till den här filmen?”. Jag tolkar delvis de starka reaktionerna 

på inledningssekvensen i Natt i detta ljus. Oktobergruppen där 

Kerstin medverkade hade fått en avsiktligt kortfattad introduktion 

till filmen. Men reaktionerna på filmen kvarstod även i november-

gruppen, trots att deltagarna i den gruppen visste att de skulle få ta 

del av en meditativ film att försjunka i och som inte krävde kon-

struktionen av en berättelse. Även hos dem uppstod svårigheter i 

tolkningssituationen med en, som det tycks, både mental och käns-

lomässig frustration hos flertalet. Varför? Svaret måste komplette-

ras med mer än en hänvisning till svårigheter att hantera en 

icke-narrativ genre. 

Jag menar att filmvetaren James Monaco sätter ord på denna 

komplexitet när han beskriver hur film är både ett optiskt och ett 

mentalt fenomen.8

Jag ser i intervjuresponsen hur gruppdeltagarna kämpar med 
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en optisk perceptuell tolkningsprocess som de inte får ihop med en 

tillfredsställande mental helhet, vilket leder till en oförlöst frustra-

tion som i det här fallet spontant skapar ett negativt engagemang. 

Eller annorlunda uttryckt: deltagarna upplevde inte respons i den 

visuella retoriken. Det visuella budskapet kunde perceptuellt re-

gistreras och uppfattas, men det stannar på ytan och kan inte fördju-

pas på ett meningsskapande sätt till att bli ett mottaget budskap. Det 

vill säga den distinktion som teorier om visuell retorik talar om 

som en skillnad mellan ”perceived” (uppfattat) och ”received 

”(mottaget) mediebudskap.9 Det gick inte att skapa mening, var-

ken på en grundläggande referentiell nivå men inte heller på en 

mera djupgående personlig och existentiellt meningsbärande nivå. 

Mona, 52, reagerar negativt på den inledande linjen i bilden 

som hon inte kan relatera till: ”Den där linjen som liksom aldrig 

tog slut, då tänkte jag, ’Nej, stäng av’. Hade det varit ett pauspro-

gram på tv hade jag stängt av efter 30 sekunder”. Mona gav käns-

lomässigt upp filmen när linjen till slut nådde fram till stenstolpen 

och hon engagerade sig inte i den efter det. Också Linda, 33, ut-

trycker en stark tolkningsfrustration inför den rent optiska per-

ceptionen av den långa linjen som hos henne skapar en mental 

frustration: ”Vad är meningen? Varför ska jag titta på det här?”. 

Monaco beskriver en komplex process där avläsning av bild på dess 

bokstavliga föreställande nivå, rent denotativt, kopplas samman 

med meningsskapande på en högre nivå, med hjälp av konnotativa 

associationer av både kulturell och privat karaktär. När detta fung-

erar skapas mening med på ett högre mentalt plan, i en rörelse mel-

lan ”reading the image” och ”understanding the image”.10 Även Jo-

sefin, 35, sitter fast i en tolkningsprocess oförmögen att släppa den 

optiska meningsnivån som hindrar henne att vila i bilderna: 

Jag satt och försökte lista ut vad det var jag såg hela. När jag såg 

strecket så tänkte jag att det var allt mellan ett grässtrå … att det 

skulle sluta med att det vajar i vinden. Kontur på en människa, 

tänkte jag också. Jag satt och väntade på nånting som inte kom. 

Hon förblev otålig hela filmen.

Ett annat konkret motiv som på ett för mig överraskade sätt ska-

pade tolkningsbekymmer och oro hos ett par deltagare var en närbild 

på tre hängande vattendroppar på en metalltråd. De hängande drop-

parna syntes i extrem närbild och de runda hängande formerna fyllde 

hela bilden. Veronica, 41, för sin del tyckte sig se ögon som tittade på 

henne: ”Jag tittade för att se vad det var, men det var som att … det 

var nån som tittade på mig”. Mona, 52, hade också sett dropparna 

som ögon. Linda, 33, fyllde på och hade under denna sekvens gjort en 

association till en maskeradbal när man bär maskeradmasker: ”När 

det började röra sig där så kom maskerna och att det var ögon som 

absolut stirrade”. Att denna närbild på tre droppar kunde frammana 

en visuell förnimmelse av något slags ansikte är överraskande men 

pekar på hur metaforiskt kreativ den enskildes tolkningsprocess är i 

ett berättande som lämnar stor öppenhet för egna tolkningar. Viljan 

att kognitivt och associativt förstå vad man ser och att skapa mening 

är påfallande. I sådana öppna tolkningsprocesser är det svårt att veta 

vilka känslomässiga dimensioner som aktiveras hos deltagarna. I 

denna sekvens med de tre dropparna som hos tre deltagare skapade 

associationer till ett ansikte med tre stirrande ögon uttryckte Veroni-

ca också en intressant och känslomässig reaktion inför det visuella 

motivet som framträdde i bild. Motivet väckte obehag hos henne: 

”Alltså, det kändes som att dom tittade på mig så här, jag vet inte 

 anklagande, men dom tittade på mig … så … riktigt”. Linda såg 

också i dropparna ögon som tittade på henne och hon kände obehag 

inför dessa ögon och väljer att avskärma sig från motivet: ”Jag valde 
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att titta på nåt annat en stund tills jag fick bort synen att det var ögon, 

tills jag kunde se dropparna som nånting annat”. Linda  hanterade så-

ledes motivet tills att obehaget med de upplevda ögonen försvann. 

Motivet med dropparna som tre personer associerade till ögon blev 

påträngande. Lägg märke till hur motivet med de stirrande ögonen 

utgjorde en associativ konnotation som adderades till den rent visu-

ella presentationen av tre droppar i närbild. Dropparna förvandlades 

till stirrande ögon som en betydelsebärande projektion under moti-

vets exponering i sekvensen. I samspel med bilden skapar här tittar-

nas egen meningsproduktion en metaforisk bibetydelse som blir 

obehaglig. Intressant är också hur Linda med viss beslutsamhet lyck-

as eliminera denna associativa projektion som laddar bilden med på-

trängande obehag. 

Dessa två motiv i filmen Natt, den inledande linjen och de tre 

hängande dropparna visar på utmaningen med en konstfilm av 

icke-narrativ karaktär, där vissa deltagare både kognitivt och käns-

lomässigt blir översysselsatta med det optiska intrycket där frus-

tration väcks utifrån frågor om vad saker och ting faktiskt före-

ställer. Den som inte förstår sina synintryck blir irriterad och 

frustrerad. 

Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors kallar inte för inte männ-

iskan ”det meningsskapande djuret”.10 Gärdenfors differentierar 

mellan olika abstraktionsnivåer av meningssökande där människan 

dels söker grundläggande förståelse och önskar uppfatta ”betydelse” 

av konkreta uttryck och budskap på en basal nivå, dels söker efter en 

högre mening i bemärkelsen ”syfte” eller ”avsikt” på en mer ab-

strakt nivå. Detta abstrakta och mer djuplodande meningssökande 

illustreras i tidigare publikforskning om filmers förmåga att beröra 

människan på djupet. Engagerande filmupplevelser har en ofta en 

förmåga att samspela med viktiga personliga och privata livsåskåd-

ningsdimensioner hos den enskilde.11

Jag delar uppfattningen om människan som en i vissa avseen-

den extremt meningssökande varelse, från enkla tolkningar av var-

dagligheter till sökandet efter mening med själva existensen. Jag 

tolkar de övervägande negativa reaktionerna i gruppsamtalet som 

att flertalet deltagare hindrades i ett basalt sökande av betydelse gäl-

lande tolkningen av viktiga och tongivande motiv i filmen, som i 

sin tur skapade en negativ reaktion och som hindrade en upplevel-

se av djupare mening i det meditativa och poetiska bildflödet. Det 

finns ett viktigt undantag bland deltagarna nämligen Paula, 34. 

Hon ser något väsentligt i filmen Natt som går emotionellt på dju-

pet hos henne och Paulas exempel vill jag presentera mera utförligt 

i slutet av kapitlet.

Denna aspekt, nämligen svårigheter hos ett antal av deltagarna 

att skapa betydelse av sina synintryck av det som projiceras på den 

vita väggen framför dem, ser jag som det ena av två intressanta 

problem med Natt som gör att mottagandet av filmen bland delta-

garna artikulerats som ovan. Motivens konstnärliga och poetiska 

karaktär skapar en för stor öppenhet för olika associativa tolkningar 

och lämnar flera deltagare i förvirring och känslomässig irritation.

konstnärligt intryck ur fas med sorgeprocessen?

Den andra problematiken handlar om ett filmiskt intryck som del-

tagarna själva inte aktivt valt att se i sina liv. De har visserligen fri-

villigt ställt upp på ett samtal om film, men de har inte själva valt 

vilken. De kommer till en konstruerad situation och får ta del av en 

relativt avancerad och poetisk film med en starkt formulerad 

konstnärlig idé om en viss dimension av människans djupare kris-

bearbetningsprocess. Denna potentiellt normativa idé riskerar 

dock att gå i otakt med deltagarnas egen sorgeprocess i all dess uni-

ka variationsvidd. Deltagarna i grupperna befann sig i en sorge-



68 69

process som pågått något halvår och några av kvinnorna uttryckte 

synpunkter som spontant berörde detta. 

Flera uttryckte att det valda cellostycket i inledningen var alltför 

melankoliskt och inte fungerade dynamiskt i den psykologiska pro-

cess de idag befann sig i. Mona, 52, reagerade starkt på musiken som 

hon tyckte var alltför dyster: ”Är man inte deprimerad innan så är 

det lätt hänt att man blir det när man ser det här faktiskt”. Veronica, 

41, tyckte filmen lättade något när musiken upphörde och det istället 

kom in naturljud. Eva-Lena, 40, gör en association till sin egen tidiga 

sorgeprocess då hon själv sökte upp sorgsen musik då hon kände att 

hon ville och behövde gråta men inte riktigt kunde: ”Jag kände att 

jag var stressad, och inte kunde gråta. Då kanske jag lyssnade på lite 

sorgsen musik”. Hon konstaterar i samma andetag att detta föränd-

rades när hon hade kommit vidare i sin sorg. Då ”orkade man inte 

riktigt med det sorgsna. Utan då vill man ha ljust”, säger Eva-Lena. 

Filmens vemodiga cellomusik matchade inte känslomässigt hennes 

nuvarande process. Hon togs tillbaka i processen på ett sätt som hon 

inte tyckte kändes bra, tvärtom: ”Jag mådde inte riktigt bra. Jag kän-

de mig lite sorgsen och stressad och jag kommer tillbaka till det här 

jobbiga i början”. Malin, 42, liksom Josefin, 35, höll med om detta 

och båda menade att det var skönt när musiken slutade. Malin tyckte 

att musiken till och med förstörde bilderna: ”Hade musiken varit an-

norlunda så hade jag inte blivit lika stressad från början”. 

Linda, 33, diskuterar filmens helhetstempo som gjorde henne så 

rastlös. Jag tolkar hennes reaktion som att filmen griper in i en 

känslig sorgeprocess som har en annan dynamik hos Linda, i ett 

annat tempo. Filmen dröjer för Lindas del för länge vid detaljer 

och motiv och driver inte framåt på det sätt hon själv behöver. 

Hon kommenterar detaljen med en död fågel som fanns i filmens 

slutskede. Av en händelse hade hon och hennes två minsta barn 

sett en död fågel dagen innan filmvisningen och tillsammans stan-

nade de upp ett kort ögonblick vid den döda fågeln de såg på mar-

ken. Deras förlust kom plötsligt nära i stunden, förklarar Linda: 

Men ändå så kunde vi stanna och titta på fågeln och uppmärksam-

ma den en liten stund och prata om vad som hänt med fågeln och 

vad som hänt med pappa och lite så. Men ändå sen gå vidare. Och 

det kände jag att den här filmen liksom inte gjorde, den tog mig 

inte vidare. 

Linda är själv en skogsmänniska och som scoutledare är hon van 

att vara i skog och mark, men har ett helt annat förhållningssätt till 

levande skog än det hon såg i filmens nedtonade tempo. När hon 

själv går i skogen så står hon inte still och ser samma bild hela tiden 

utan upplevelsen av skogen förändras på ett levande sätt: ”Man 

känner att det blåser eller ser löven dallra. Men så här still och trå-

kig har jag aldrig upplevt skogen”. Tempot i filmen korresponde-

rar överhuvudtaget inte med Lindas livstempo, utan hon störs av 

den påtvingade långsamheten i filmen: ”Det är för långsamt. Mitt 

liv är inte så långsamt”. I samtalen med deltagarna artikuleras en 

ömtålighet och en känslighet för balansen och korrespondensen 

mellan filmens energi och det egna livets dynamik. 

helhet – intra-text till extra-text

Detta är synligt i andra fallstudier där filmpublikens reaktioner stud-

erats. Film har en förmåga att fånga en känsla i enskilda scener som 

den enskilde metaforiskt kan överföra till sitt eget liv, som påminner 

om något och som aktiverar minnen från egna erfarenheter av lik-

nande situationer.12 När det här fungerar emotionellt tillfredsstäl-

lande spelas scener upp som genom ett nätverk av associationer och 

tidigare personliga erfarenheter skapar en personligt relevant, 
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idiosynkratisk respons hos individen, där känslor och tankar skapar 

en upplevelsemässig helhet av det berättade på filmduken som väck-

er djup genklang inombords och matchar den egna livssituationen. 

Det uppstår en emotionellt engagerad rörelse mellan narrativet – in-

tra-text – till det egna verkliga livet utanför filmen – extra-text. När 

detta äger rum på ett tillfredsställande sätt och med ett positivt 

 engagemang aktiverat kan man tala om en rörelse mellan film och 

individens eget liv. Filmen blir en psykologisk resurs som ger en 

möjlighet att bli transporterad in i det berättande narrativet, för en 

möjlig bearbetning av egna livsprocesser, där en transformation också 

kan äga rum.13 Som filmforskare ser jag exempel på att detta är en 

ganska ömtålig och oförutsägbar process, där människor mer eller 

mindre aktivt och medvetet relaterar till olika slags filmer för en me-

taforisk och symbolisk bearbetning av livet, ofta utifrån filmer man 

råkar se i sin vardag. Plötsligt kan en scen med en viss känsla (”a nar-

rative feeling”) fånga något personligt viktigt. Jag tolkar det ut-

tryckliga motståndet mot filmen Natt från Linda, Mona, Josefin och 

Eva-Lena som ett vakthållande och ett skyddande av de egna inre 

psykologiska processerna. I detta fall korresponderar inte filmens 

 intra-textuella narrativ med de egna extra-textuella erfarenheterna.  

Veronica, 41, som var mer milt negativt avvaktande till filmens 

tilltal jämfört med de andra, reflekterar över filmen generellt och 

menar att den inte är en film för människor i sorg: ”Om det här ska 

vara en uppbyggande film för människor i sorg så är det en överkrys-

sad geting, så är det. Jag tyckte det var tungt!”. Kerstin, 61, som haft 

en relativt positiv attityd till filmens konstnärliga kvaliteter nyanse-

rar bilden i mer positiv riktning. Hon förstår filmens övergripande 

tematiska tankegång om att röra sig sakta genom sorgen och att det 

är arbetsamt i början och det går små steg framåt: ”Man tror man 

aldrig ska komma ur det där”. Men Kerstin är också tveksam: ”Den 

är ju lite … för djup … för det på nåt sätt”. Vad Kerstin avser med 

uttrycket ”för djup” är svårt att spekulera i, men hon ser tempot som 

ett problem, plus att även hon blev för mycket sysselsatt med frågan 

om vad saker och ting rent konkret föreställde. Filmen är mentalt 

krävande och även om hon rent generellt uppskattar filmens tematik 

så lyckas den inte fånga in och beröra hennes emotionella tillstånd. 

engagemang och igenkänning – i vissa fall

Paula, 34, bryter mönstret i dessa deltagarsamtal och ger uttryck för 

filmens förmåga att korrespondera med något viktigt i hennes käns-

lomässiga tillstånd i sorgeprocessen: ”Jag kände ju igen mig i käns-

lan väldigt mycket. Ordet sann kom till mig. Jag såg något ljus i 

mörkret”. För Paulas del stämde både motivet med vattendropparna 

som hängde på en tråd och dallrade liksom den ljusa linjen i mörk-

ret. Hon gör explicit en känslomässig koppling mellan vattendrop-

parna i bilden som aldrig ramlar och hennes egen sorgeprocess med 

olika faser: ”Det är väldigt mycket sån här liksom väntan. Och tiden 

går … och långsamhet … och det är lite så man befinner sig. Det 

tyckte jag var ganska sant, en känsla av att det är mörkt och tungt”. 

Paula tyckte också om linjen och gör en poäng av att linjen och 

ljuset varierar i styrka och intensitet i det första motivet och hon såg 

det som en strimma av ljus i mörkret. Den vemodiga musiken i fil-

men förstärkte det sorgliga på ett sätt som hon tyckte stämde med 

sin verkliga belägenhet, men att det ändå fanns ljus i bilden. Paulas 

sätt att se en korresponderande mening i filmen menar jag kan för-

stås utifrån begreppet ”mixed affect” som filmforskarna Mary Beth 

Oliver och Tilo Hartmann benämner upplevelsen av meningsfull 

film. Från sina amerikanska empiriska studier om filmpublikens 

upplevelser av film drar Oliver och Hartmann slutsatsen att starka 

filmupplevelser är sådana filmupplevelser som lyckas fånga en kom-

plex blandning av motstridiga känslor, sådana känslor som vi kallar 
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negativa och positiva, sorg och glädje, ”sadness and happiness”.14 

Denna förmåga hos vissa filmer att beröra en känslomässig kom-

plexitet hos publiken skapar, enligt dem, upplevelser av mening. 

Denna slutsats förstärks också av svenska empiriska publikstudier.15

Paula hade kunnat försjunka i den inledande sekvensen hela fil-

men igenom: ”Det är ju sorgligt, men att det ändå var något ljus i 

bilden, så den bilden hade jag kunnat haft i nio minuter, då hade jag 

vilat, så kände jag”. Filmen fortsatte med andra bilder som delvis 

bröt med den meditativa stämningen hon försjunkit i men vissa av 

de senare bilderna tillät henne att hitta en strimma ljus även i dem. 

Paula såg en stjärna på natthimlen i en av naturbilderna: ”Jag titta-

de på den och då tyckte jag att det kändes lite ljust. Jag sökte ljuset i 

bilden liksom”. I samtalet om filmen reflekterade Paula över en del 

vackra bilder som i många stycken stämde med hennes process: 

”Det var vackert och i det jag befinner mig så känner jag igen mig”. 

Hon tyckte filmen då och då lyckades fånga sorgen och stillheten. 

Behov av bilder med ljus, färger och solsken

Paula fångade också upp frågan från frågeformuläret om vilka slags 

bilder hon själv skulle välja om du skulle göra en film som skänker 

tröst och vara stärkande. Hon gav uttryck för en önskan av att ock-

så ha fått se bilder som kunde fånga hennes livsbelägenhet med an-

dra valörer i känslan: ”Varför inte en dag med åkrar, nåt ängsfält 

av nåt slag. Det kan vara förmiddag”. Paula utvecklar ytterligare 

hur hon ser alternativa bilder framför sig, präglade av ljus: ”Det får 

gärna vara soligt. Jag tänker mig en stillbild på en blomma, lite färg 

och liv. Och sen en sten som solen lyser på, som ger värme”.

Paula förklarar hur hennes trygghet ser ut med ljus och värme 

och även om hon känner igen sig i sorgens mörker så behöver det 

inte vara mörkt hela tiden. Det kan vara dag och liv också som driver 

på. ”Man vill ju framåt”, säger Paula. Frågan om vilka alternativa 

bilder man önskade sig se engagerade hela gruppen. Inspirerad av 

frågan om vilka slags bilder de själva skulle ha valt att ha med i en fil-

misk gestaltning kom flera av deltagarna med egna förslag. Malin, 

42, nämnde bilder som kunde innehålla människor i olika åldrar och 

inte bara natur och mollmusik. Hon reflekterar intressant om den 

isolering man kan hamna i genom sorgeprocessen där man kan be-

finna sig i en bubbla långt från andra människor. Naturbilder kan 

vara vilsamma och kravlösa i och för sig men hon skulle också behö-

va bredden, bilder av människor i alla åldrar, barn och äldre. Det be-

höver inte vara soligt men gärna dagsljus, menar Malin: ”Och så inte 

mollmusik tänker jag. Gärna stråkar. Det finns ju lugn musik som är 

i dur, vilsam, lugn utan att vara stressande”. 

Josefin, 35, fyller på och broderar ut en bild hon ser framför sig: 

”Precis i gryningen, tänker jag mig. Där hade jag hittat vila tror jag. 

Om man tänker morgondis och dagg i gräset. Lite så här … dagen 

startar … moln som spricker upp”. Eva-Lena, 40, ser en sommar-

dag framför sig och utvecklar med dröjande ord en ljus vision: ”Jag 

tänker på vatten som slår emot en strand. Det tycker jag skapar 

lugn. Och det ska vara sommar … en sommaräng med en massa 

blommor… och man kan gå där… eller ligga ner i gräset på som-

marängen och titta upp på en blå himmel… och så ska det vara 

musik i dur … lugn musik … fåglar”. 

Lägg märke till hur Eva-Lena till skillnad från Paula målar upp en 

stämning som inte präglas av motstridiga känslotillstånd utan for-

mulerar behov av lugna, ljusa motiv. Eva-Lena beskriver en vision av 

vilsamma naturscenerier som domineras av harmoni. I denna rikt-

ning gick också Veronicas, tankar, bilder som skulle låta henne få 

komma fram ”till glädjen och ljuset”. Reaktionerna i filmsamtalet vi-

sar på en nyanserad variationsbredd liksom visionerna om vilka slags 

bilder som skulle skänka tröst i var och ens unika situation. 
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Metodreflektion

Det finns anledning att reflektera över själva gruppsamtalens ka-

raktär och hur mötet mellan mig som intervjuare och anhörig-

grupperna kom att bli. Filmen upplevdes överlag som problema-

tiskt tung och dyster, direkt olämplig för andra människor i sorg, 

likt dem själva. Detta var det samlade omdömet från sex av åtta 

deltagare. Jag har funderat på om gruppsamtalet kom att styras i 

den riktningen utifrån att någon dominerande person i gruppen 

tagit kommandot och styrt samtalet i en sådan riktning, vilket 

ibland förekommer i gruppsamtalssituationer. Jag tolkar dock inte 

grupprocesserna på det sättet. Samtalet växte istället gradvis fram 

i denna riktning. I början uttryckte sig flertalet närmast tillknäppt 

och avvaktande och signalerade ytterst försiktigt att filmen gjort 

ett negativt avtryck hos dem. Allteftersom samtalet pågick och del-

tagarna lyssnade på varandra blev det sedan möjligt för flera att lät-

ta på förlåten och ge uttryck för hur svårt de upplevde det att förstå 

sig på och ta till sig filmen, i en skala från mild irritation till efter-

tryckligt affekterade och negativa reaktioner i ett par fall. 

Denna dominerande negativa reaktion var oväntad för mig efter 

att själv ha sett filmen i förväg. Det blev först begripligt genom 

mötet och samtalet med dessa åtta kvinnor i anhörigsamtalsgrup-

perna. Med facit i hand är jag förvissad om att det rent forsknings-

etiskt blev viktigt och avgörande för deltagarnas upplevelse av hela 

samtalssituationen att det var tillåtet att ocensurerat ge uttryck åt 

alla sina reaktioner, även negativa. Det hade varit lätt att missa 

denna aspekt och deltagarna hade kunnat känna sig tvingade att 

leverera positiva men inte ärligt förankrade tankar om filmen på 

ett sätt som skapat en negativ bismak hos deltagarna. Forsknings-

frågan gällde vilka tankar och känslor en filmisk input av detta slag 

skapade hos en grupp människor i en känslig existentiell situation, 

en sorgeprocess efter förlusten av en nära anhörig. Och ett svar le-

vererades med många nyanser i de båda grupperna. 

Fyra personer var påfallande negativa och tycker inte om filmen 

alls: Linda, 33, och Mona, 52, från oktobergruppen, liksom Josefin, 

35, och Malin, 42, från novembergruppen. Två personer uttrycker 

en mildare negativ reaktion; Veronica, 41, från oktobergruppen och 

Eva-Lena, 40, från novembergruppen. En person i vardera gruppen 

är i huvudsak positiv. Kerstin, 61, från oktobergruppen ser filmen 

som vacker konst men berörs inte särskilt starkt och slutligen Paula, 

34, från novembergruppen som tar till sig filmens förmedlade ge-

staltning på ett starkt och känslomässigt omfamnande sätt.

Den negativa upplevelsen av filmen hos flera deltagare blev dock 

inte den slutliga upplevelsen av hela forskningssituationen. Även 

flera av de mest irriterade och frustrerade uttryckte uppskattning av 

att ha fått samtala tillsammans om filmupplevelsen. Linda i den för-

sta gruppen, som bara blev otålig och rastlös av filmen, uppskattade 

samtalet: ”Trots att vi hade ganska dissande åsikter allihopa så blev 

det ju ändå positivt på nåt sätt”. Josefin, som deltog i den andra 

gruppen, uttryckte sig också positivt om gruppsamtalet och kom-

menterade att det var en poäng att tala om filmupplevelsen för sig i 

generella termer och inte behöva blanda in så många privata aspek-

ter från den egna situationen: ”Det känns bra. Jag tyckte det var 

skönt att det inte blev så mycket personligt så, att prata om sin egen 

sorg”. Denna slutsats underströk också Paula då hon tyckte att det 

kändes bra att även i den här samtalsformen få dela med sig till var-

andra. Filmsamtalet var frivilligt för dem och de hade i samtals-

grupperna med sjukhuskyrkans samtalsledare beslutat sig för att 

lägga till tid för film och efterföljande samtal. ”Det här är ju också 

ett jobb att prata om sitt sorgearbete också”, sade Paula. 
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resultatdiskussion 

Hur ska erfarenheterna från dessa två samtal med anhöriggrupper 

ge en empiriskt grundad respons på idén om kontemplativ natur-

film som estetisk och upplevelsemättad resurs för bearbetning av 

olika faser i en livskrisprocess? Eftersom underlaget är begränsat 

får detta exempel ses som ett tentativt försök till svar som i sin tur 

kan generera frågor för fortsatt empirisk forskning, gärna i mer 

storskaliga studier om film som restorativ resurs i människors liv.

Allt fler empiriska fallstudier pekar på filmens förmåga att be-

röra människan på djupet som ett existentiell mättat språk. Men 

vissa villkor tycks inrama den filmiska erfarenheten där individen 

engageras både kognitivt och affektivt och som innebär att den en-

skildes emotionella upplevelse i sin helhet får rum. Filmtolknings-

modellen nedan beskriver den process där personliga och livs-

åskådningsrelaterade tolkningar av en film ges utrymme. 

Dessa så kallade förtätade filmögonblick kännetecknas av en väx-

ling mellan det filmiska narrativet och tolkningar av relevansen för 

livet i stort. Jag vill knyta an till tankar som Daniel Brodén sätter ord 

på i sin ramtext. I sina slutsatser slår Brodén fast att det råder en 

konsensus forskningsmässigt om att ”det spelar roll vilket det en-

skilda uttrycket en film har och att åskådare inte skapar mening ur 

tomma intet”.16 Brodéns slutsatser om att människan skapar mening 

utifrån sina individuella och kulturella tolkningshorisonter illustre-

ras i filmsamtalet ovan och bekräftas av tidigare fallstudier. Brodén 

lyfter fram Cecilia Petterssons intressanta fallstudie där det inte all-

tid var den mest sofistikerade litteraturen som flertalet patienter val-

de för att erhålla biblioterapeutiska effekter och få distans till sitt liv, 

utan det kunde merendels vara populära och medryckande berättel-

ser. Detta är också min slutsats utifrån filmforskningsfältet. Det vik-

tiga är att berättelserna förmår skapa ett engagemang som kombine-

rar tolkande kognitioner och affektburna emotioner som bidrar till 

en livstolkande helhet i enlighet med Figur 1.

Filmupplevelsen behöver vara meningsskapande på ett för individen 

tillgängligt sätt i den egna sorgeprocessen och i samspel med den fas 

individen själv befinner sig i sin bearbetningsprocess. Filmupplevel-

sen behöver också i den audiovisuella gestaltningen vara tillgänglig 

Figur 1. en filmtolkningsmodell för meningsskapande processer vid filmtit-
tande som kombinerar affekter och kognitioner liksom tolkningsprocesser 
som rör sig mellan det intra-textuella, det vill säga estetiskt/narrativa bedöm-
ningar och extra-textuella, det vill säga konsekvenser gällande livet i övrigt.17
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på rätt sätt för att både kognitivt och affektivt samspela med de egna 

livsfrågorna. Fungerar inte kognitioner och affekter tillsammans 

uppstår inte den emotionella dynamiken som skapar en växling mel-

lan film och eget liv, med idiosynkratiska och personliga tolkningar 

där slutsatser dras om betydelsen av en berättelse och de konflikter 

och drömmar man brottas med i det egna livet liksom existentiella 

reflektioner. Det som Brodén formulerar som bearbetningar av 

känslolägen ”knutna till personliga behov och preferenser”.18

Min slutsats av erfarenheten med samtalsgrupperna i sjuk-

huskyrkan är att de för det stora flertalet fall inte kan riggas fram. 

Det kan komma spontant då och då genom det flöde av audiovisu-

ella gestaltningar som enskilda konsumerar i den egna vardagen i 

olika sammanhang och där en viss narrativ känsla i den yttre 

audiovisuella gestaltningen vid givna livssituationer kan matcha 

en inre process. Vid vissa ögonblick och under särskilda omständig-

heter kan en yttre representation i filmisk form korrespondera 

med en inre representation, som hos den enskilde väcker en psyko-

logisk respons genom en komplex mental process som resulterar i 

förtätade filmögonblick där den enskilde i samspel med filmen ska-

par existentiellt mättad mening på djupet. Att filmen som konst-

form har terapeutiska effekter i människors liv är ur ett empiriskt 

forskningsperspektiv alltmer uppenbart, men förståelsen för hur 

filmer har denna effekt kräver en till vissa delar ännu outvecklad 

begreppsapparat. Slutligen är människans metaforiska lekfullhet 

alltför oförutsägbar och kreativ för att man ska kunna gissa vilka 

slags filmer som kan fylla en terapeutisk funktion för bearbetning 

av människors mera komplexa existentiella tillstånd. Paula rördes i 

sitt inre av den poetiska naturfilmen Natt, men flertalet höll filmen 

ifrån sig och önskade ett ljusare och mera dynamiskt temperament 

för att en brygga skulle kunna slås mellan filmen och den egna 

 sorgedynamiken. 
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När jag sätter mig framför duken där filmen skall visas, har jag del-

tagarna i sorgegruppen i tanken. Men så snart som bilden framträ-

der glömmer jag just dem. Jag blir bara jag med mina erfarenheter 

av liv och arbete som präst bland många oroliga och sörjande.

Först är det vackert, lite mystiskt, musiken fyller mig med lugn. 

Ganska snart börjar fantasin arbeta. Vad är det som sker i bilden? 

Vad är det jag ser? En bil på en väg i natten? Jag tänker på sorgen, 

att det kanske är den som lyser svagt här i mörkret och att den bara 

fortsätter. Då blir det lite vasst en stund men cellon låter mig inte 

stanna i den känslan. Musiken fortsätter att göra upplevelsen vack-

er för mig. Efter en, som det känns, lång stund blir jag irriterad 

över att jag inte kan förstå och inte tolka. En kort stund. Jag minns 

att jag första gången jag såg filmen tänkte att det kanske är precis 

så för den som bär sorgen. Men då kommer en droppe och jag kan 

se – inte på en gång men snart tolkar jag rätt och ser metalltråden 

i gränsen mellan ängarna. Kanske är den strömförande? Så har jag 

landat där i sommarängen i sommarnatten. 

Det finns en bok, Sommarlandet: En berättelse om hopp, av Eivind 

Skeije, som handlar om döden och vägen till Sommarlandet/”him-

melen”. Vi ger den till familjer där barn måste dö. Där lyser och vär-

mer solen, där på sommarängen, för när man dött och går genom 

den mörka dalen glömmer man varför man är ledsen. Kanske be-

skriver filmen sommarängen för den som måste leva vidare och som 

är den som tar upp och bär all sorg tills det går att lägga av den? Det-

ta är tankar som kommer till mig i samband med film visningarna.

Silhuetten av skogen med stjärnan – eller är det en satellit – 

upplever jag också som vacker först. Men efter en stund irriterar 

jag mig på elledningarna eller om det är telefonledningar. De är 

fula inslag i landskapet, stör bilden och känslan. Jag måste koncen-

trera mig på himmelen och då känns det som om det ljusnar. Men 

betyder de där ledningarna något, hinner jag tänka. Det måste de 

ju göra eftersom kameran följer dem – och det känns som om 

 kameran följer dem inte framåt utan bakåt!
Så står jag där på klippan en bit från vattnet. Jag ”vet” att jag är 

i Bohuslän där jag har många sommarminnen av värme och sol och 
ljumma nätter. Storm också förstås, men det syns ju inte på den här 
bilden. Musiken kommer tillbaka men innan dess, tror jag det är, 
hör jag koltrasten. Och omedelbart är jag på sjukhuset i det rum 
där min moster vårdades för några år sedan. När hon dog framåt 
morgonen öppnades fönstret och där sjöng en koltrast. På hennes 
begravning sjöng vi psalmen som Ylva Eggehorn skrivit och Benny 
Andersson satt musik till, Psalm 717. Vers 3 lyder:

Du är den sång om livet som jag glömde, den sanning jag förrådde 

dag för dag. Jag svek mig själv; den spegel som jag gömde, bär dina 

bråddjup dina anletsdrag. Kom närmare, bli kvar hos mig. Det 

mörknar och kanske ljusnar det på nytt igen. Ditt liv skall bära 

mig; jag hör en koltrast som sjunger timmen innan gryningen.

Åter framträder filmen som vacker för mig. Det dunkla tilltalar 
min upplevelse av liv, kanske mest det liv som människor jag möter 
presenterar för mig, men också mitt eget liv. När jag skriver detta 
kan jag känna en längtan efter den sommaräng som vi fick se en li-
ten del av och som ingår i en film som visas på annan avdelning. 
Kanske samma plats, men i ljus och värme – och livfull.

tankar om filmen Natt 

helena Axelsson eriksson
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