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Förord

Dorismanifestet på väg
2003 skrevs världshistoriens första filmmanifest författat av kvinnor – Dorismanifestet.
Vi var inledningsvis ett 20-tal kvinnliga filmarbetare som 1999 startade filmnätverket
Doris. Vi tröttnade på att jämställdhetsfrågan inte togs på allvar inom filmbranschen och
att ingen diskuterade eller ifrågasatte de bilder som vi såg på vita duken. Ur detta föddes
Dorismanifestet. Fyra Dorisfilmer har hittills producerats och fem till är på gång.
Under tiden har vi fått ett filmavtal som äntligen säger 40/60. Det är bra. Men tittar vi
på siffrorna för svensk långfilm som producerats 2006 var andelen kvinnliga regissörer
14%. Det säger något om att det inte går att släppa taget om jämställdheten.
Tiden är nu inne att offentliggöra Dorismanifestets process så här långt. Vi valde en
oberoende person att skriva en rapport och bjöd in genusvetaren Lisa Lindén.
2009 ska alla nio kortfilmerna vara premiärvisade. Därefter ska de nio kortfilmerna
sättas ihop till en långfilm och lanseras tillsammans med manifestet nationellt och
internationellt.
Vi är hoppfulla. Och vi kämpar vidare.
Göteborg i april 2007
Doris styrelse
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Ful, fet och femton
eller ful, fet och femtio?
Av Agneta Svensson

Jag skrev en historia om en rullstolsbunden skinnskalle-mamma.
Branschen: ”Den passar inte in.”
Jag skev en historia om fyra medelålders knegarsystrar, några transvestiter och en
steppande mamma på långvården.
Branschen: ”Ingen kommer att stödja en sån här berättelse.”
Jag skrev en historia om en tjock tonårsflicka på djupt vatten som sluter ett farligt förbund
med en ensam psykopat.
Branschen: ”Det finns inget publikintresse.” (Generande skratt.)
Jag skrev en historia om vänskapen mellan två artonåriga killar.
Branschen: ”Det finns ett sug efter sådana här berättelser.”
Resultat: Jag tilldelades ett utvecklingsbidrag, men tappade själv intresset.
Jag skrev en historia om två ensamma, frånskilda män i femtioårsåldern som har dålig
kontakt med sina barn.
Branschen: ”Det här är det bästa jag har på mitt bord just nu.”
Resultat: En novellfilm, Slussen, som visades på Sveriges Television.
Filmkonsulenten som beslutade om produktionsstödet var en man i femtioårsåldern.
Dramachefen vid televisionen i Göteborg som delfinansierade Slussen var en man i
femtioårsåldern. Producenten som höll i inspelningen var en man i femtioårsåldern. De
två huvudrollsinnehavarna var av naturliga skäl också män i mogen ålder. Kritikern på
Sveriges största dagstidning som generöst utnämnde Slussen till ”en fulländad liten film”
var föga överraskande en man i samma ålder som männen ovan.
	Huruvida dessa välvilliga och seriösa herrar också kände sig ensamma, hade
kraschade äktenskap bakom sig och om deras yrkeskarriärer stått i vägen för kontakten
med eventuella barn har jag ingen aning om. Däremot är jag helt säker på en annan sak.
Den dagen en rullstolsbunden, misshandlad skinnskalle-mamma blir filmkonsulent, då
kommer hon att få en tjock manusbunt av mig.

Detta är Agneta Svenssons bidrag i boken Doris Dagar. Vi har valt att publicera den i
rapporten för att den beskriver så väl hur många kvinnliga upphovsmän upplevde 1990talets filmbransch.
Doris styrelse
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Inledning
Inledning

På uppdrag av styrelsen för Dorismanifestet påbörjades i november 2006 en
utvärdering av Dorismanifestet. Utvärderingen syftar till att analysera ett nuläge, samt
att vara till gagn för en fortsatt verksamhet. Rapporten är dock även skriven med övriga
intressenter i åtanke.

Mycket har hänt men avsevärt återstår

Under utvärderingen återkommer många människor till att mycket har hänt sedan
Doris startade som nätverk 1999. Filmbranschen har varit i strålkastarljuset för flera
undersökningar ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Den viktigaste konkreta
förändringen är från januari 2006 då Filmavtalets krav på en jämnare könsfördelning
vad gäller förhandsstöd till filmer blev verklighet. Filmavtalets krav är Doris självklart
positiva till. Doris styrelse och externa personer, ser att Dorismanifestet i sig kan ha
bidragit till just en sådan skrivelse. Den hånfullhet som kunde riktas mot Doris vid starten
av manifestet verkar också ha klingat av. ”Genusdebatten har hunnit i kapp”. Ofta handlar
det idag mer om att förklara än att försvara Doris.
Det är bra att det händer saker i filmbranschen, men det skadar inte att se de siffror som
talar för att det fortfarande är en ojämställd syssla att hålla på med film. Teaterförbundet
genomförde 2005 en undersökning där 25 långfilmsproducenter intervjuades om
bland annat deras kunskap om jämställdhetslagen. 80 filmarbetare fick även svara på
en enkät om jämställdhet. Några resultat från den undersökningen visar att sexuella
trakasserier var vanligt förekommande och att endast 10 % av filmarbetarna menade att
arbetsgivarna underlättade för småbarnsföräldrar att arbeta. Arbetsgivarna menade även
att produktionsteamen som helhet hade en jämn könsfördelning, men vid en uträkning
utifrån 26 listor på produktionsteamen svarade männens representation för 60,5 %.
Enligt Program 30:e Göteborg International Film Festival var det 43 svenska filmer med
  Mark Eva, Elf Karlén Moa, Att göra som man brukar – om beslutsprocessen i filmbranschen, Wift Sverige,
Stockholm (2006). År 2001 var till exempel åtta av tio yrkesverksamma filmproducenter män. Kvinnor som
är producenter måste förhålla sig till olika strategier som minoritet, s. 61. Eva Mark kommer även fram till
att de flesta beslut i filmbranschen fattas på en ’magkänsla’ som är svår att definiera. I Wifts andra bok, Om
kvalitet. Synen på kvalitetsbegreppet i filmbranschen, Wift Stockholm (2007), problematiserar Jenny Lantz
kvalitetsbegreppet. Statistik visar att det har funnits en ojämn könsfördelning bland de filmer som fått stöd hos
Svenska Filminstitutet under åren 2002-2004. I boken Hur svårt kan det vara. Filmbranschen, Jämställdheten
och demokratin intervjuar genusvetaren och journalisten Vanja Hermele filmarbetare och sakkunniga inom genus
och jämställdhetsområdet. Boken är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet (Arena) och Filmkonst och har
ett förord av den förra VD för Svenska Filminstitutet Åse Kleveland där hon konstaterar att ”någonting är på
gång”. Boken är skriven och publicerad 2004 vilket betyder att det nya filmavtalet ännu inte hade trätt i kraft,
men riktlinjerna var offentliga.
  Birgerson Malin, Filmbranschen och jämställdheten. En rapport från Teaterförbundet, (2005), s. 1,11.
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biografdistribution som hade premiär under 2006. Av dessa var 83,7 % regisserade av
män medan knappt 14 % var regisserade av kvinnor (!). Även somliga av reaktionerna
på Dorisfilmerna visar att publiken är ovan vid vissa bilder.
Så vare sig Doris avslutar sitt manifest när de nio kortfilmerna är klara eller inte, kvarstår
en viktig utmaning för filmbranschen, nämligen den att förvalta de erfarenheter som
Dorismanifestet gjort och se till att utgångsläget från 1999 inte smugit sig kvar.

Utvärderingens syfte och avgränsningar

I en utvärdering är det brukligt att skilja på om det är processen eller resultatet som
utvärderas. För denna utvärdering är det processen som är i centrum eftersom projektet
ännu inte avslutats. I en utvärdering är det också vanligt att mäta ett utgångsläge i
förhållande till ett uppnått resultat. Doris utgångsläge är emellertid inte lätt att fastställa
eftersom startskottet för Doris bygger på en kollektiv uppfattning om att de bilder som
visades på den svenska bioduken var könsstereotypa, samt att den svenska filmbranschen
var ojämställd. Detta ville Doris genom Dorismanifestet ändra på. Om utgångsläget
konstateras vara det, borde egentligen utvärderingen fokusera på eventuell förändring
när det handlar om jämställdhet i den svenska filmbranschen mellan åren 2003-2007.
Dock ryms inte en sådan kartläggning inom ramen för denna utvärdering.
Utvärderingen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det har till exempel inte
funnits möjlighet att på plats följa en filminspelning. Tidigt i projektet följdes arbetet
med Dorismanifestet av regissören Ewa Wilhelmson och producenten Anja Annevik.
Tanken var att göra en dokumentär om projektet, men tyvärr fick den idén läggas ned
2006 efter flera försök till att få finansiering misslyckats. Redan i det första skriftliga
presentationsmaterialet av Doris står det att arbetet kommer att följas av film- och
kvinnovetenskapliga institutioner utifrån en akademisk premiss. På grund av begränsad
ekonomi och tidsbrist har ett sådant större forskningsarbete ännu inte kommit till stånd.
2006 gjordes ett presentationsmaterial om Dorismanifestet av Anna Sundström som
används vid bland annat seminarier och filmfestivaler. Sammantaget är huvudsyftet med
föreliggande utvärdering att sammanfatta och analysera nuläget för Dorismanifestet och
relatera det till tidigare utgångspunkter och målsättning.

  Beräkningen är gjord utifrån Program 30:e Göteborg International Film Festival, sidan 70-72. Filmerna var
både spel- och dokumentärfilm. Alla dessa filmer har dock inte fått stöd av Svenska Filminstitutet.
  Att utvärdera projekt. En liten lathund för projektansvariga, Länsarbetsnämnden. Göteborg (1998), s. 5.
  Dorisrullar, presentationsmaterial.
  Dorismanifestet. Det första året 2004-2005. Av Anna Sundström.
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Material och metod

Under december 2006 – januari 2007 har fyra enskilda intervjuer med styrelsemedlemmar
genomförts. I februari 2007 genomfördes en gruppintervju med hela styrelsen.
Informanterna har själva kunnat styra och påverka vad de har velat berätta. De tre
första kortfilmerna som är producerade under Dorismanifestet, Skjut mig, Susanne
blir singel och Mon 3 har som ett led i utvärderingen, visats för provpubliker vid sju
tillfällen. Dessa publikgrupper har i direkt anslutning till filmvisningen besvarat en
enkät. Även deltagare från juryn för manustävlingarna har deltagit i gruppsamtal. Ett
samtal med en jurymedlem har genomförts enskilt. Även producenter för kommande
Dorisfilmer har medverkat genom reflektioner. Inför gruppsamtalen har informanterna
fått frågeområden via e-post några dagar innan intervjutillfället. Det gäller dock inte
gruppen av producenter. Inhämtning av utsagor har även skett via samtal och e-post med
tre av regissörerna. Utöver dessa intervjuer har jag fört samtal med externa informanter.
Materialet i utvärderingen utgörs även av en tidigare genomförd enkätundersökning
från 2006, styrelsens mötesprotokoll, anteckningar från observationer på styrelse- och
nätverksmöten, samt under seminarier på Göteborg International Film Festival 2007. Jag
har även tagit del av ett inspelat seminarium på Cinemix, Göteborg International Film
Festival 1 februari 2005.

Kön, jämställ
Kön, jämställdhet och genus

Doris initierades utifrån en analys av filmbranschen. Om inte filmbranschen
vore ojämställd skulle Doris inte behöva finnas. Så lyder förutsättningen. Därav
följer en presentation av centrala begrepp för Doris verksamhet och därmed också för
utvärderingen, nämligen kön, jämställdhet och genus.

Enkelt sett är kön en uppdelning av människor i kategorierna man eller kvinna. Somliga
forskare menar att det inte går att göra en sådan här uppdelning, att det inte går att säga
att det endast finns två kön, eller att människan är antingen eller. Doris arbetar dock
utifrån ett könsperspektiv där det feministiska manifestet bygger på en uppdelning av
män och kvinnor. I arbetet med skrivandet av manifestet har det inte tagits någon hänsyn
till huruvida de som skriver manus, producerar filmerna eller komponerar filmmusiken
verkligen identifierar sig med sitt kön. För att arbeta praktiskt med ett förändringsarbete
är det nödvändigt att spika fast några grundstolpar, några utgångslägen för att sedan
kunna undersöka. Tanken är att de som skall skapa filmer inom ramen för manifestet är
kvinnor, oavsett hur de kvinnorna förhåller sig till att vara just kvinnor.
  Intervjuade enskilt är Lis Svensson, Annika Hellström, Silva Hildbrand och Gunilla Burstedt.
  Inspelning av seminariet ”Vi är Doris” på Göteborg International Film Festival. Inspelningen är gjord av
Öppna kanalen i Göteborg. Jag har fått inspelningen tillhanda av Öppna kanalen.
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Jämställdhet syftar till att skapa lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor
och män. Att Doris har valt en könsbaserad bas beror i sin tur på att det tidigare varit
vanligt att det är män som får göra film. Om allting redan vore jämställt behövdes
inget aktivt jämställdhetsarbete. Till skillnad från ordet jämlikhet handlar jämställdhet
specifikt om kvinnor och män. Bara så. Rakt av. Det handlar inte om klass, etnicitet
eller funktionshinder. Det handlar inte om sexualitet eller födelseort. I ett konkret
jämställdhetsarbete är det dock vanligt att ta hänsyn till flera variabler, eftersom de
ofta påverkar i hög grad. Ordet jämställdhet passar väldigt bra ihop med ordet villkor.
Ibland syns olika villkor för män och kvinnor på långt avstånd, ibland måste det på
ett par jämställdhets- eller genusglasögon för att vi överhuvudtaget ska kunna upptäcka
konturerna av en ojämställd situation.
Genus kan förenklat sägas beskriva det ’sociala könet’, om man nu kan skilja det från det
’biologiska könet’. Just den frågan är en vattendelare i många genusbaserade diskussioner.
Går det verkligen att skilja det sociala könet från det biologiska och finns det egentligen
något biologiskt kön? Kan inte allting sägas vara konstruktioner där det är omöjligt att
separera det ena från det andra, eller säga vad som egentligen kom först? Hur som helst,
genus kan ändå sägas vara våra samlade föreställningar om kön. Det som vi brukar säga
är ’manligt’ eller ’kvinnligt’, ’feminint’ eller ’maskulint’. Genusvetenskapen har talat
för och visat på vikten av pluralism när den talat om kvinnligheter och manligheter och
ifrågasatt deras samband med olika fasta kategorier som män och kvinnor. Att det oftast
varit mannen som fått utgöra måttstocken för det normala, det vanliga, brukar kallas för
att det existerar en manlig norm.
Maud Eduard, professor i statsvetenskap, skriver i sin bok Förbjuden handling. Om
kvinnors organisering och feministisk teori om den största paradoxen och utmaning som
finns inom kvinnorörelsen, nämligen den att synliggöra kvinnor utan att befästa ’kvinnor’
som en enhetlig kategori. Här i ligger, menar Eduards, och andra genusforskare kanske
den svåraste utmaningen. Hur kan vi påtala att kvinnor som grupp kan behöva egna sätt
att organisera sig och handla politiskt om vi samtidigt ifrågasätter att det överhuvudtaget
finns en grupp som kan kallas för kvinnor? Hos Eduards heter till och med ett kapitel just
Att (synlig)göra skillnad vilket syftar till att när könsskillnader påtalas, medvetandegörs
och bevaras tankar om att det är skillnad mellan män och kvinnor. Eduards menar också
att de som ställer krav i kvinnors namn kan beskyllas för att vara bakåtsträvande och inte
(radikala) feminister.10
Doris kan sägas befinna sig i en sådan paradox; de vill synliggöra kvinnor och även
undersöka om det finns ett ’kvinnligt berättande’, samtidigt tolkar jag det inte som att de
är ute efter att befästa att kvinnor är olika män per definition. Ur ett genusvetenskapligt
perspektiv kan det vara svårt att tala om ett ’kvinnligt berättande’, om inte extra tydliga
understyrkningar påtalar att med ’kvinnligt’ menas en skapad kategori, i det här fallet ett
eventuellt sätt att skriva/gestalta på.
  Eduards Maud, Förbjuden handling. Om kvinnors organisering och feministisk teori. Liber förlag, (2002).
10 Eduards, s. 42-43.
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Eduards menar att män görs till könsneutrala medborgare medan kvinnor i politiken görs
speciella och avvikande.11 Inom organisationsforskningen är det ingen ny tanke, men här
blir det intressant i förhållandet till filmbranschen och Doris. När Doris presenterade
sitt manifest var det människor som påtalade att kvaliteten på filmerna skulle sänkas
om de gjordes utifrån riktlinjerna i Dorismanifestet. Ett sådant antagande bygger på ett
resonemang där män som grupp får representera hög kvalitet och kvinnor som grupp
låg kvalitet. Eduards konstaterar att särorganisering som strategi kan skapa ett ökat
handlingsutrymme för kvinnor.
”Genom att artikulera sina krav förmedlar kvinnor också en alternativ
bild av sig själva. De uttrycker både att de har rätt att ställa krav och
rätt att få bättre villkor. Utmaningen ligger i att kvinnor gör just det som
företrädare för den etablerade demokratiska ordningen vill förhindra:
agerar utifrån kön som politisk kategori, organiserar sig separat och
gör/lever politik på nya platser, även nära ”makten”. Därmed bryter de
mot dominerande föreställningar om vad vanliga kvinnor bör ägna sig
åt. De gör sig till subjekt, medvetna, aktiva medborgare, och vidgar på
så sätt sitt politiska handlingsutrymme.”12
Att Doris valt att synliggöra att kön spelar roll, kan delvis givetvis befästa vissa tankar
kring kön. Men framförallt skapas möjligheter för kvinnor att få fler arbeten eftersom
kvinnor specifikt efterfrågas i projektet. Filmerna kan eventuellt även visa upp karaktärer
och berättelser som annars kanske inte ryms inom annan film. Doris kan skapa nätverk
och nya konstellationer och fungera som ett ställe där kvinnors handlingsutrymme ökar.

11 Eduards, s. 36.
12 Eduards, s. 152.
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Nätverket Doris
Nätverket Doris

1999 bildades det oberoende filmnätverket Doris. Alla medlemmar i nätverket är
kvinnor. Upprinnelsen till Doris var Film i Västs fyra landskapsfilmer som 1999 visades
på Göteborg International Film Festival. När de kom saknade de förankring i det som de
skulle handla om, landskapet. De män och få kvinnor som var med skildrades stereotypt.13
Mellan åren 1999 och 2003 träffades nätverket en gång i månaden och blev en plattform
för diskussion och analys av filmer. Till en början var mötena löst strukturerade, sedan
började de protokollföras. Redan från starten har Doris betonat förändring både bakom
och framför kameran. Dessa två linjer i Doris arbete återkommer i styrelsens utsagor.
”Män har i alla tider haft rätten att få vara medelmåttiga. Den dag
medelmåttiga kvinnor kritiseras på samma sätt som medelmåttiga män,
då har vi kommit långt med jämställdheten.” /Gunilla Burstedt
”Beträffande litteratur har kvinnor en oerhörd skolning i att läsa mäns
berättelser, detsamma tror jag gäller för film. Det kan därför ibland
vara svårt att få syn på stereotyper och schabloniseringar av könen
eftersom man är så van vid att det ser ut på ett visst sätt. Det kräver en
större medvetenhet.”/Silva Hildbrand
”Jag har till exempel sett många våldtäkter på film. På samma
sätt används numera barn i ett liknande bildspråk, för att förhöja
spänningen. Ett sätt att förbättra ett dåligt manus är att sätta in ett barn
i en farlig situation för att skapa dramatik. Jag har tänkt mycket på vad
det betyder, att vi ser alla dessa bilder och jag har frågat mig vem som
tar ansvar för dessa bilder.”/Annika Hellström

Nätverket har vuxit sedan starten. 2005 fanns ca 40 medlemmar och året därpå 80 medlemmar.14 I april 2007 finns 137 medlemmar registrerade med yrkesuppgifter. De flesta
medlemmar har sitt säte i Göteborg, men även Umeå, Malmö, Borlänge och Stockholm
finns representerat. I nätverket finns mängder av yrkesfunktioner representerade. Bland
annat regissörer, filmare, produktionsledare, scenografer, producenter, musiker, kompositörer, klippdramaturger, dramaturger, manusförfattare samt studenter från konstnärliga yrkesutbildningar. Utöver nätverksfunktionen får medlemmar viss information
13 Utvärderaren har inte själv tagit del av filmerna utan dessa uppgifter är baserade på de intervjuer som
genomförts med styrelsemedlemmar.
14 Dorismanifestet. Det första året 2004-2005. Av Anna Sundström.
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om bransch- och Dorisnyheter och inbjudningar till olika sammankomster. Styrelsen
hade mer kontakt med nätverket i början av Dorismanifestet, men den senaste tiden har
mycket av styrelsens arbete handlat om praktiska spörsmål rörande filmproduktionerna.
Nätverket träffas fortfarande en gång i månaden och utbyter erfarenheter och är varandra behjälpliga med olika filmprojekt. Kontaktperson för nätverket är producenten Anja
Annevik.

Doris Dagar – en möjlig utgångspunkt

2001 gav Doris nätverk ut boken Doris Dagar. I den berättar tjugotvå filmarbetare,
regissörer, manusförfattare, scriptor, scenografer, fotografer, skådespelare, dansare,
klippare och producenter om sitt arbete och sina reflektioner om sitt liv som filmarbetare.15
Boken ger varierade perspektiv och en inblick i en mångfasetterad bransch, men också
erfarenheter om hur det är att vara filmarbetare i förhållande till kön. Boken gav Doris
nätverk ut tillsammans med bokförlaget Korpen när Göteborg International Film Festival
tackat nej till att låta den vara en av deras månadsböcker i serien Filmkonst.

Manifest & m
Manifest & målsättning

Ur nätverket bildades filmhistoriens första manifest, författat av kvinnor –
Dorismanifestet 2003. Målsättningen är att under tre år producera nio kortfilmer som ett
led i ett undersökande arbete. Sedan 2004 finns en hemsida och där står det att Doris vill
undersöka om det finns ett ”kvinnligt” filmberättande och om bilden av män och kvinnor
ser annorlunda ut med kvinnor som berättare? De vill också undersöka hur filmerna
kommer att se ut med enbart kvinnor som upphovsmän?
”Kvinnor har aldrig fått göra filmer på sina egna villkor. Ingen konstform
har tillåtit kvinnor att agera självständigt förrän i slutet av 1900-talet.
Filmen, som den yngsta konstformen, har dominerats av män. Filmen är
den mest ojämlika av branscher. Filmen utvecklas, men jämställdheten
halkar efter, både bakom kameran med konstnärliga upphovsmän och
framför kameran i form av skildringar och gestaltningar av kvinnor och
män. Därför finns Dorismanifestet. För att bäst undersöka ett kvinnligt
berättande vill vi ge samma villkor till kvinnor som män har haft i sitt
filmskapande i över 100 år. Eftersom film är ett massmedium som når
miljoner människor i alla åldrar är det viktigt att både kvinnor och män

15 Doris Dagar, Korpen förlag (2001). Boken finns tyvärr inte längre till försäljning. I boken skriver; Gunilla
Burstedt, Lena Dahlberg, Fanny Danielsson, Anja Erlandsson, Aja Eriksson, Anna Eriksson, Jessica Glanzelius,
Lene Hay, Joanna Helander, Annika Hellström, Christina Herrström, Nanna Huolman, Lisbeth Johansson, Elefteria Kalogritsa, Annette Lykke - Lundberg, Filippa Pierrou, Catarina Schiller, Ami Skånberg, Agneta Svensson,
Ewa Wilhelmsson, Siw Wilhelmsson och Caroline Wingolf.
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skapar dessa berättelser. Syftet med filmerna är att förändra attityder och
strukturer i branschen, ge ett visuellt bidrag till den allmänna debatten
samt användas i medieundervisning i högstadiet, gymnasiet, universitet.
För att undersöka bildberättande av kvinnor vill vi producera tre
kortfilmer per år under tre års tid enligt Dorismanifestet. Syftet med dessa
nio kortfilmer är att utifrån ett genusperspektiv undersöka ett kvinnligt
gestaltande samt samla och synliggöra den kvinnliga kompetensen inom
filmbranschen. De nio kortfilmerna kommer visas separata, samt klippas
ihop till en långfilm för TV, festival- och biografdistribution världen
över.”16
Dorismanifestet
• Manus ska vara skrivna av kvinnor
• Filmerna ska ha minst en kvinnlig huvudroll
• Konstnärliga och beslutsfattande A-funktioner ska besättas av kvinnor
• Originalmusiken ska komponeras av kvinnor
Manifestet har hela tiden varit basen i Doris arbete. Om själva punkterna i manifestet
säger styrelsen att de hade flest diskussioner i början. De styrelsemedlemmar som kommit
in senare i arbetet har fått acceptera den skrivelse som redan varit fastlagd.

Måluppfyllelse

Från början var målsättningen att alla Dorisfilmer skulle vara färdiga 2008. Redan nu
finns det dock en del förseningar i tidsplanen vilket främst beror på att manus från andra
omgången har haft svårt att få finansiering. Det i sig försvårade det ideella arbetet och
tog mycket kraft av styrelsen. Dock står målsättningen fast om att göra nio kortfilmer och
Doris hoppas att alla filmer skall vara inspelade och premiärvisade 2009. Ambitionen
är att de nio kortfilmerna ska klippas ihop till en långfilm som tillsammans med annat
skrivet material om Doris ska kunna presenteras nationellt och internationellt.

Styrelse

Dorismanifestet drivs av styrelsen för Doris Ekonomiska förening. Mellan 2003-2007 har
styrelsen bestått av olika ledamöter, men en kärna har hela tiden bestått. Styrelseledamöter
som är eller har varit aktiva i styrelsearbete mellan åren 2003-2006 är;
• Annika Hellström, producent, scripta.
• Silva Hildbrand, redovisningskonsult inom kultursektorn.
• Lis Svensson, produktionsledare, producent, SVT.
• Gunilla Burstedt, biträdande högskolerektor Filmhögskolan.
• Anna Eriksson, producent.
• Jessica Simonsson, maskör.
16 www.dorisfilm.se. April 2007.
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• Bitte Havstad, manusförfattare.
• Aase Högfeldt, regissör, producent.
• Anne Otto, producent.
Styrelsen träffas ca tio gånger per halvår. Utöver det kan extra möten tillkomma vid behov.
Många diskussioner förs också via e-post. Under korta perioder har det funnits pengar
till två deltidstjänster för koordinatorer, men den övervägande delen av nedlagt arbete
bygger på ideell basis. Till projektet har det sedan 2003 funnits en referensgrupp som
haft kontinuerlig insyn i projektet under 2003-2006. Referensgruppen består av Charlotte
Lilliestjerna Ehrén (jurist), Lena Wallfelt (distributör), Anita Oxburgh (producent).17
Styrelsen har haft mest kontakter med referensgruppen i ett tidigt skede av arbetet och
framför allt när det handlade om att bilda en ekonomisk förening, samt för avtalsrättsliga
frågor. Doris beskriver referensgruppen som kompetenta människor som hjälpt dem att
ställa rätt frågor i processen.

Ekonomi

När Dorismanifestet startades sökte Doris hösten 2003 pengar för hela projektet, 17
miljoner kronor från Svenska Filminstitutet. Det är ungefär samma summa som en vanlig
svensk långfilm kostar att producera. Svenska Filminstitutet sa nej. Däremot fick Doris
460 000 kr från Stiftelsen framtidens kultur, vilket blev startskottet för arbetet. Styrelsen
menar att om Svenska Filminstitutet verkligen hade tyckt att det här varit ett intressant,
angeläget projekt, ”då hade de skakat fram de där pengarna”. Som det är nu söker de
kommande sex filmerna finansiering var för sig och konkurrerar med alla andra kortfilmer
i Sverige. Om det säger styrelsen att det är både bra och dåligt. På ett sätt ser man hur
manus bedöms i förhållande till andra, samtidigt försvårar det projektets målsättning
med att undersöka vad som händer när kvinnor gör film. Två av de manus som valdes ut
i manustävlingen 2005 i konkurrens med över 200 bidrag fick inte finansiering och har
därmed tvingast att läggas ned.
2003 erhöll Doris 460 000 sek av Stiftelsen framtidens kultur.
2005 erhöll Doris 50 000 sek från Göteborgs kommun.
2005 erhöll Doris 200 000 sek av Stiftelsen framtidens kultur.
2006 erhöll Doris 100 000 sek av Stiftelsens framtidens kultur.
2006 erhöll Doris 100 000 sek från Västra Götalands regionen.
Doris och de fyra första Dorisfilmerna har även stötts ekonomiskt av Svenska
Filminstitutet, Film i Dalarna, Sparbanken i Dalarna, Film i Västernorrland, SVT-Väst,
Filmpool Jämtland, Film i Väst, Estrad Norr, Film i Skåne, Konstnärsnämnden och
Volvo.

17 Enligt presentationsmaterialet; Dorismanifestet. Det första året 2004-2005. Av Anna Sundström.
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Manustävling

Metoden i Doris undersökande arbete är att under tre år nationellt utlysa tre manustävlingar.
Antalet inlämnade bidrag på tre år är överväldigande och sammanlagt har de fått in över
700 manus. Det första året kom det in över 400 manus och andra året ca 250. Tredje året
sjönk antalet till 75. En del färdiga manus, andra mer som idéer och synopsis. Juryn i
2004, 2005 och 2006 års manustävlingar har bestått av professionella kvinnor. Att alla
manustävlingarna har varit anonyma har uppskattats av alla inblandade.
• 2004 Kirsten Bonnén Rask, Catti Edfeldt, Petra Revenue, Aja Eriksson
och Anna Hylander.
• 2005 Carin Mannheimer, Sara Kadefors, Susanna Sjöblom, Bitte Havstad.
• 2006 Birgitta Stenberg, Linda Sternö, Eva Wilhelmson, Lisbeth Johansson.
Manusgrupperna samordnades av en koordinator från Doris och grupperna delade upp
de inkomna manusen mellan sig och hade ungefär två möten innan de presenterade sina
tio favoritförslag för styrelsen. Styrelsen kom årligen fram till tre vinnare. Doris har inte
sparat alla inlämnade bidrag vilket eventuellt hänger samman med att de inte kontinuerligt
haft en lokal. 11 mars 2007 träffar jag deltagare från alla manusgrupperna. Närvarande
är regissören Ewa Wilhelmsson, manusförfattaren Bitte Havstad, regissören Anna
Hylander, regissören Linda Sternö, skådespelaren Lisbeth Johansson, manusförfattare
Aja Eriksson samt Annika Hellström, Anna Eriksson och Lis Svensson från styrelsen.18
Det stora antalet manus i första omgången visar på ett enormt stort behov av att skriva
och få respons. Det fanns en kraft i de inlämnade bidragen, menar juryn. I den första
manusgruppen kunde gruppen se vissa återkommande teman.
• Det var kvinnan som på något vis var trött på sin situation
• Kvinnan som tog sin tillflykt till naturen och med hjälp av den kom till
insikt om sitt liv
• Kvinnan som tar hämnd (ofta på en man) på någon som inte låtit
henne vara som hon velat. Yxor, blod och mord var vanliga motiv.
• Stressade, självuppoffrande kvinnor.
• Kvinnor som tog hand om uteliggare eller sörjde för andra människor.
• Lesbisk kärlek, om att komma ut.
• Våld mot kvinnor.
• Kulturkrockar, mellan äldre – yngre, en svensk kvinna möter en
invandrare.
• Polisfilmer.
• Kvinnor där kvinnan tog tag i sin sexualitet, tillfredställde sig själv.
I urvalet har grupperna som helhet prioriterat humor och en genrespridning. Styrelsen
menar att de även prioriterat humor och action och valde därför bland annat manuset Skjut
mig 2004. Även jurygrupperna för de andra åren känner igen tematiken. Det andra och
18 Carin Mannheimer intervjuas vid ett senare tillfälle.
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tredje året förekom också kvinnor i tydliga offerpositioner. Juryn för år 2005 och år 2006
har också försökt att förhålla sig till de tidigare vinnarna för att få en spridning. Ibland
har en jurygrupp valt bort ett manus som de redan inledningsvis har kunnat konstaterat
varit för dyr för att genomföra.

Hur kan en Dorisfilm se ut?

Två av jurymedlemmarna säger att de förhållit sig till manifestet på så vis att de valt bort
manus om det varit med en kvinna som varit objektifierad. En annan medlem uttrycker
det som att hon tänkt på ”summan av manuset moral”. Även styrelsen hade inför de första
filmerna diskussioner om vilka bilder, vilken typ av kvinnor som kunde vara med i en
Dorisfilm. Alla grupper verkar haft många synpunkter och diskussioner om manusen och
det har hänt flera gånger att de tyckt olika. Styrelsen har efterhand kommit fram till att
alla möjliga karaktärer ska få plats i Dorisfilmerna.
Carin Mannheimer menar att det fanns ett manus som skiljde ut sig direkt. Det handlade
om två tjejer i en gymnastiksal som upptäckte sin sexualitet (Rep min anmärkning).
Carin har svårt att tänka sig att en kille skulle kunna kommit på den idén om att skriva
om sexualitet på det viset. Samtidigt är hennes erfarenhet att man kan ha helt fel när
det handlar om vem som har skrivit ett manus om det är en anonym inlämning. Hon
minns också en Kafkaliknande berättelse där två tjejer försökte komma in på en krog
för att gå på toaletten. Den var spännande och handlade om både kön och klass, menar
hon. (Runt midnatt som inte fått finansiering. Min anmärkning) Generellt när det gäller
manusförfattande kan Carin uppleva att det är svårt att finna originella manus, plötsligt
blir någonting inne och då vill alla skriva om det. Här fanns det en stor bredd, menar hon.
På frågan om hon tror att Doris behövs, menar hon att det är svårt att veta om det kom in
så många manus eftersom tilltalet var som det var, att det riktade sig till kvinnor.

Manifest som begränsning eller möjlighet

En jurymedlem menar att nästa Doris skulle handla om att skildra män eftersom hon tror
att kvinnor kanske kan skildra män på ett annorlunda vis än män. En annan jurymedlem
menar också att manifestets skrivelser i sig kan vara begränsande. Hon tycker att det
viktigaste är att upphovsmännen (kvinnorna) är kvinnor, hon tycker inte att manifestet
borde styra vem manuset ska handla om. Sammanfattningsvis har jurymedlemmarna haft
olika ingångar till arbetet i manusgrupperna. Alla manusgrupper har prioriterat humor
och en genrespridning. De säger att det har varit ett privilegierat arbete. De har olika
ingångar till om det finns en genusbunden estetik eller inte och om män och kvinnor
skriver om olika saker. En del har mer personligt valt bort manus som de tycker haft
en stereotypa bilder, andra har också valt bort manus som inte varit klara medan två
vinnarfilmer till exempel baserades på synopsis.
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Bearbetningar av manus

I samtal med regissörer och producenter visar det sig att i princip alla manus, från alla
år, har utvecklats åt olika håll efter att de valts av juryn. Ändå är det främst ett manus
som återkommer i dessa diskussioner och det är manus till filmen Mon 3. De flesta
kommentarer rör sig om att den slutliga filmen skilde sig (för) mycket från det manus som
vann. De åtta författare vars manus valdes ut av juryn det första året fick en möjlighet att
delta på en workshop med dramaturgen Kirsten Bonnén Rask för att utveckla manusen.
Bitte Havstad som skrivit Mon 3, menar i efterhand att det var svårt att bevara sin egen
kärna i den processen eftersom manusförfattarna visste att endast tre av manusen kunde
vinna. Även styrelsen är i efterhand till viss del skeptisk till manuskursen eftersom den
kanske genomfördes vid fel tidpunkt i arbetsprocessen. Att en del av manusförfattarna
inte var så erfarna kan också påverkat situationen, tror styrelsen.
Även manus till Skjut mig (det hette Räddare i nöden i tävlan) och manus för de
kommande filmerna Poff och Asha har bearbetats relativt mycket. Manusen Vad hade
du väntat dig? och Runt midnatt har vunnit år 2005, men fått läggas ned på grund av
att de inte fått finansiering. Manus till den inspelade filmen Grodan bygger på manuset
Flickor rapar inte som kom fyra i tävlingen år 2004. Beslut om att göra Grodan fattades
när manusen ovan tvingats läggas ned.
På ett styrelsemöte diskuterades hur de skall kunna undvika fler för stora ändringar i manus
efter att ett manus vunnit tävlingen19 Styrelsen talar om att diskutera med regissörerna
på ett tidigt stadium om att manuset har vunnit i ett större sammanhang och att det är en
jurygrupp som bestämt det.

Filmproduktion
Filmproduktion

Doris vill undersöka vad som händer när kvinnor producerar film. Enligt
protokoll hösten 2004 var styrelsen överens om att använda sig av en ”lika lön princip”
i produktionsteamen. Efter hand valdes förslaget ändå bort. Annika Hellström var emot
det och menade att det inte gynnade kvinnorna i branschen eftersom lönerna då skulle
tvingas sänkas för vissa grupper. I produktionen för Mon 3 deltar ca 20 kvinnor på olika
befattningar och 15 män. I produktionen för Skjut mig är det ca 29 kvinnor och 9 män
(alla statister är inte räknande). I Susanne blir singel är det ca 21 kvinnor och 12 män.

”Varför ska jag få SÄMRE lön i ett Dorisprojekt än om jag arbetade med
annan film. Det motverkar ert syfte & får produktionen att verka mindre
professionell. Vi förutsätter väl att folk (kvinnor) får jobbet för att de
är bra och kvinnor, inte bara för att de är kvinnor!?”/ Informant från
enkätundersökning januari 2006
19 Enligt protokoll den 13 februari 2006.
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Januari 2006 gjordes en enkätundersökning bland 65 filmarbetare på produktionerna
Susanne blir singel, Mon 3 och Skjut mig.20 Syftet var att undersöka vad filmarbetarna
tyckte om filmprocessen och få en övergripande uppfattning om vilket som är det bästa
sättet att gå vidare. De flesta som svarat var en del av ett tekniskt team.21 Ungefär hälften
av de som svarat upplevde att det inte var någon skillnad när det handlade om ledarskapet.
Knappt hälften menade dock att de upplevt det som mindre hierarkiskt än vanligt. Vad det
gäller planeringsarbetet var det åtta stycken som svarade att arbetet var sämre planerat,
medan tretton menade att det inte var någon skillnad jämfört med andra produktioner.
Endast en tyckte att arbetet var bättre planerat. Många av de tillfrågade verkar mena att
det finns skillnader mellan män och kvinnors sätt att berätta en filmhistoria, men lika
många verkar mena att det handlar om personen och individen.
”Nej, Tror att hur man berättar beror på erfarenheter och personlighet.
Däremot kan erfarenheterna skilja sig mellan könen pga. strukturer och
ett ojämnställt samhälle. Men det är klart att det blir knas i filmutbudet
om bara ett kön får göra film”./ Informant enkätundersökning januari
2006 om kvinnligt/manligt berättande.
”Vet ej, När jag ser en film så tar jag inte reda på om den är regisserad
av en man eller kvinna.”/ Informant enkätundersökning januari 2006
om kvinnligt/manligt berättande.
”Ja, Kvinnor har en annorlunda utgångspunkt samt ser på saker
ur andra vinklar, ur ett vidare perspektiv, mer lyhörda, öppnare.”/
Informant enkätundersökning januari 2006 om kvinnligt/manligt
berättande.
På övriga kommentarer framkommer också att maxantalet arbetstimmar på en dag inte
hållits. Ett par personer menar också att det kan ses som ett misslyckande att de inte
lyckats få fler kvinnor på de tekniska positionerna som ljud, ljus och B-foto och att det
är ett problem generellt i branschen.
”Tycker det är helt sjukt att t.ex. en regissör inte får välja t.ex. fotograf
själv. Den delen tror jag inte hör hemma i branschen. Det tror jag
inte det finns någon utveckling i. Film måste handla om kunskap och
samarbete. Tror inte på att köra ihop olika konstnärliga funktioner
bara för att dom har samma kön. Film måste bygga på långt och gott
20 Susanne blir singel, med Malena Engström, Jakob Eklund, Sten Ljunggren, Barbro Oborg, Lena Nilsson,
Tommy Andersson, manus Camilla Börjesson, regi Lena Hanno Clyne, producent Annika Hellström, Fotograf
Ellen Kugelberg, Scenograf Sophie Knapp, Kompositör Gina Jacobi, Mask/kostym Susanna Rafstedt, Klippning
Petra Ahlin, Ljuddesign och mix Torsten Rundqvist. Mon 3, med Nadine Kirschon, Lovisa Onnermark, Philip
Panov, Jacop Sundquist Koppel. Manus Bitte Havstad, Regi Lena Koppel, Fotograf Sofia Olsson, Producent
Annika Hellström, Kompositör Daniella Kruth, Ljuddesign och mix Torsten Rundqvist. Skjut mig, med Karin
Bertling och Sasha Becker, Manus Carin Bräck, Regi Anna Hylander, Producent Anna Eriksson, Fotograf Charlotta Tengroth, Kompositör Midaircondo, Scenograf Lena Selander, Ljuddesign Konstantin Dedes, Mask/kostym
Ulrika Sjöö.
21 Undersökningen bygger på 20 svar.
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samarbete och har man då valt att samarbeta med en konstnärlig
funktion av samma kön så är det ju helt OK. Annars tycker jag att det är
bara provocerande! P.g.a. ett manifest.”/ Informant enkätundersökning
januari 2006
”Önskar av hela mitt hjärta att Dorisfilm ska växa och få respons på
grundvärderingarna omkring att skapa film och filmberättandet inte
stannar på ”jämställdhetssnacket” utan förs vidare i den konstnärliga
fokuseringen!”/ Informant enkätundersökning januari 2006
Av svaren att döma har det funnits en mindre hierarkisk inställning på produktionsplatsen.
Sammanfattningsvis verkar det inte ha varit så många skillnader mellan en Dorisproduktion
och en ’vanlig’ produktion. Trots en ambition att ha kvinnor på alla A-funktioner lyckades
inte det. Dock verkar ledarskapet varit mindre hierarkiskt, i alla fall har det uppfattats
så. Det kan också tänkas bero på andra förväntningar på ledarskapet. Samtidigt har det
funnits en del planeringsmässiga svårigheter och synpunkter på produktionerna.
Problem med planering och otydlighet inför produktionerna har även regissören Andrea
Östlund påpekat i samtal med mig. Regissören Andrea Östlund har varit påtänkt som
regissör för Doris vid två olika tidpunkter.22 Det gällde en av filmerna som vann i den
första manustävlingen och en novellfilm. Andrea påpekar att det fanns en otydlighet
mellan styrelsen och producenten när det handlade om ansvar och de enskilda filmerna.
Det skapade en frustration och en ohållbar situation som extern regissör, vilket resulterade
i att hon valde att hoppa av det första projektet. Den andra filmen blev inställd på grund
av andra omständigheter. Andrea menar att hon också fick en känsla av att det fanns en
tolkning av manuset från styrelsens sida, som hon hade svårt att förstå och hålla med
om.

Svårigheter i produktionerna

Det har även funnits andra svårigheter i samband med filmproduktionerna. Det gäller även
ansvarsförhållanden mellan enskilda producenter och Doris som ekonomisk förening.
De tre första filmerna producerades inom ramen för Doris Film Ekonomiska förening.
Annika Hellström var producent på Susanne blir singel och Mon 3 och Anna Eriksson
på Skjut mig. Efter hand blev detta ohållbart juridiskt/ekonomiskt eftersom en person var
producent men hela styrelsen blev ekonomiskt ansvariga.
I en genomgång av Doris styrelses protokoll och i intervjuer med styrelsen förekommer
dock ständigt en vilja till förändring, att prova nya vägar och att vara lösningsfokuserade
i sitt resonemang. Så även när det handlade om filmproduktionerna. För att skapa
en tydligare situation valde Doris styrelse att lägga ut produktionerna på externa
producenter. Så var även tanken från allra första början, eftersom Doris 2004 gick ut
med ett brev till flera externa producenter för att hitta intresserade. I brevet framgår klart
och tydligt riktlinjer inom manifestet och Doris övergripande ambition. Problemet var
dock att det inte inkom tillräckligt med intresserade, utan Doris själv fick producera,
vilket alltså resulterade i den ovan beskrivna situationen. Att vända sig till externa
22 Samtal med Andrea Östlund på telefon 29 mars 2007.
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producenter har även gjort att filmerna dragit ut på tiden. Det har varit svårt för styrelsen
att komma till externa producenter med ett färdigt manifest där producenterna inte haft
möjlighet att påverka. Alla producenter har inte heller velat att filmerna skall inledas
med manifestet. Vad det gäller styrelsens medlemmar har också de haft olika mycket
insyn i produktionerna. De som inte praktiskt varit involverade har inte heller haft lika
mycket insyn utan endast fått information presenterat för sig på styrelsemöten. Våren
2007 diskuteras hur ett samverkansavtal mellan Doris och externa producenter ska se ut.
För Doris är det viktigt att de har visningsrätt för den tänkta långfilmen. För att komma
igång med produktionerna erbjuder Doris ett lån/bidrag på 25 000 kr till producenterna.
Kontakter mellan styrelsen och externa producenter är någonting som man velat
förbättra och januari 2007 ordnades ett första, samlat möte med producenter till filmer
som förväntas påbörja inspelning 2007. Närvarande är förutom delar av styrelsen, Sofia
Blomberg som är producent för filmen Poff, Ann-Sofie Wickberg och Karolina Lindblad
som är producenter för filmen Rep och Charlotte Suarez Mazar som producerar filmen
Asha (i manustävlan hette den Ingen riktig tjej).
Producenterna är positiva inför arbetet och upplever generellt manifestet som konkret och
handfast. De ser att Doris kan fungera som ett nätverk och ett verktyg för att förändra. De
upplever att de genom manifestets krav, slipper en del argumentation om varför de arbetar
med kvinnor. Det skapar ett eget rum för att skapa, sa en av producenterna. En producent
menar att för henne är det inget nytt att arbeta med många kvinnor. Hon påpekar också
att det som producent är viktigt att efterfråga kvinnor även i efterproduktionen, eftersom
det i sin tur kan leda till att fler tjejer kommer fram. Förhoppningen hos samtliga är att de
kommande filmerna ska få fler kvinnor i produktionerna och även i efterarbetet.
En extern informant om Doris är Göran du Rées som är regissör, professor i filmregi och
konstnärlig ledare vid Filmhögskolan i Göteborg.23 Göran har följt DorisFilm sedan starten
och säger att han kan mycket väl förstå varför de bestämde sig för att starta projektet. I
backspegeln måste man komma ihåg att Dorismanifestet var det första opinionsmässiga
uttrycket som gjordes kring film och kvinnor, säger han. De medvetandegjorde den skeva
fördelningen mellan män och kvinnor i svensk filmproduktion, vem som fick göra film
och vem som inte fick göra film. Detta gav ringar på vattnet regionalt och nationellt. Inte
minst har Dorismanifestet varit en del i opinionen att skapa Filminstitutets riktlinjer för
konsulenter, menar han. Det fanns en vrede och stolthet hos dem som startade Doris som
de ville använda till något konkret och praktiskt. Jag har varit med om att bygga upp
organisationer som Film Centrum och Folkets Bio; jag vet hur betydelsefullt det är med
en kollektiv vilja och formulerat mål. Men också hur svårt det är att skapa något utan
att bygga upp nya hierarkier och maktcentrum, säger han. Att göra film är i grunden ett
konkret hantverk, där filmskaparen först och främst måste få lov att göra film. Man måste
få möjlighet att testa, våga utmana, möta en publik, ställa de fundamentala frågorna;
vems blick gäller och hur skapas denna blick och inte minst vad vill vi verkligen uttrycka
och berätta? Det är grunden för allt skapande att verkligen få möjlighet att se vad man
gjort, bra eller dåligt, det spelar ingen roll. Hur skall de annars komma vidare?
23 Följande stycke bygger på samtal och e-post kontakt med Göran du Reés 29 januari 2007, samt april 2007.

- 20 -

I filmbranschen finns många hierarkier, föreställningar och fördomar om hur film skall
göras, menar han. Det är därför intressant att veta om Doris har lyckats undvika eller
utveckla denna traditionella praxis. Göran menar att det generellt finns en mycket
konventionell bild om hur film skall produceras och som sällan ifrågasätts. Ett exempel
på detta är föreställningen om att det måste kosta mycket pengar att göra film och att det
endast finns ”ett riktigt sätt att göra film”. Idag när den digitala tekniken slagit igenom
i hela produktionsledet - inspelning - efterproduktion och snart också vid distribution
och visning - så måste både traditionella yrkesroller och produktionssätt ifrågasättas på
samma sätt som gjordes när ”nya vågen” i början av 60-talet skapade nya möjligheter
med lättare utrustning. Göran är därför nyfiken på om Doris, som haft det undersökande
arbetet som utgångspunkt, lyckats att arbeta mer kollektivt och mindre hierarkiskt än vad
som är vanligt. Dock tror han sig veta att de har haft en del motsättningar inom gruppen
som delvis handlat om hur just filmproduktionerna ska gå till vilket han i sin tur menar
kan bero på att en del verkligen velat förändra och utveckla, medan det för andra varit
viktigt att filmerna ” ska göras på riktigt”. Jag ser med stort intresse på den utvärdering
som nu sker, säger han. Vilka är de avgörande erfarenheterna Doris har gjort genom
sina produktioner? Vilka arbetsmetoder har de funnit som fungerat? Hur vill de arbeta
vidare? Det är ny kunskap och erfarenhet som jag hoppas de självkritiskt och ärligt kan
formulera så att det kan bli till inspiration för unga filmskapare.

Regissörer till Dorisfilmer

Några som har information till själva filminspelningarna är regissörerna Lena Koppel,
Anna Hylander och Cecilia Torquato som regisserat Mon 3, Skjut mig och den kommande
filmen Grodan. Alla tre regissörerna tar upp att ekonomi påverkar och kan styra alla
produktioner. Att filmerna har haft begränsad budget har påverkat filmerna. Alla tre hade
velat ha fler inspelningsdagar och för Cecilia Torquato som arbetade med barn hade det
också varit bra med kortare dagar.

Om arbetsprocessen

Lena Koppel regisserade Mon 3. Hon menar att arbetsprocessen skilde sig från andra
processer som hon arbetat i. Det fanns ingen ”grabbig jargong” vilket hon tror berodde
på att det var så bra personal. På min fråga om det fanns något särskilt som Lena tänkte
mycket på under arbetsprocessen menar hon att dessa tankar främst var av praktisk art,
men som påverkade filmen. Eftersom det regnade under inspelningen fick Lena skriva
om delar av manus vilket i slutändan blev positivt för filmen menar hon. Lenas tankar
dominerades också av att hon hoppades på att skådespelarna skulle få den tid de behövde
för att repetera, vilket alltid är ett problem vid filmproduktioner menar hon. Hon funderade
också på om fotografen skulle klara hennes stil som hon beskriver som ’lite dominant’.
Anna Hylander som regisserade Skjut mig tycker det är svårt att jämföra olika
filmproduktioner eftersom alla har olika förtecken. Hon upplevde att hon hade ett mycket
gott samarbete med filmens producent, kände stort stöd och delaktighet för sin vision.
Innan produktionen hade Anna Hylander många samtal med manusförfattaren, eftersom
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hon ville göra ändringar i manus och göra alla roller till kvinnor. Manusförfattaren och
hon hade skilda åsikter om det till en början. Men att ha intensiva manusdiskussioner är
självklart inget speciellt för Doris menar hon. Under arbetsprocessen var det viktigt för
Anna att leva upp till manifestet med kvinnor på alla A-funktioner och bevisa att det finns
kvinnor/tjejer på alla yrkesposter. Det lyckades inte riktigt vilket hon tycker är beklagligt.
För Anna handlar det dock inte om att hon tror att filmen blir annorlunda för att det är
kvinnor i alla yrkesroller, hantverket är detsamma. Snarare var det utmaningen i att sätta
ihop ett helt kvinnligt team som lockade. Någonting som hon inte uppfattade att de andra
regissörerna delade på samma vis. Den enda skillnad hon kan tycka sig märka med att
jobba i ett kvinnodominerande team är att det verkade bli mindre jargong.
Anna Hylander säger att hon förvånades över att ingen i efterhand påpekat eller diskuterat
att de tre första Dorisfilmerna inte lyckades leva upp till sitt eget manifest. Alla filmer
har män som ljudläggare vilket är en A-funktion. Även när det handlade om innehållet
ville Anna ta ut svängarna och tänja på gränserna i det manus som hon tackat ja till att
genomföra. På så vis kanske jag gjorde filmen på ett sätt som en kille kanske inte hade
valt att göra, säger hon. Det var även viktigt för henne att gestalta Alex och Gerda som
två handlingskraftiga och sympatiska karaktärer – kvinnor som inte är offer. Däremot
tänker hon inte i termer av att det skulle finnas ett specifikt ”manligt” eller ett ”kvinnligt”
berättande menar hon, det handlar om traditioner.
Cecilia Torquato menar att hon från början upplevde att Dorismanifestet kunde vara
begränsande med anledning av att hon var tvungen att ha kvinnor på alla A-funktioner
bara för att de är kvinnor, manliga regissörer har aldrig sådana begränsningar menar hon.
Då kanske man går miste om bra samarbeten, med andra som råkar vara män, menar
hon. Jag skulle ändå ha arbetat med de jag jobbade med på Grodan som till exempel
fotografen, regiassistenten och scenografen därför att jag beundrar deras arbeten sedan
tidigare och gärna ville arbeta med dem, även om det inte varit en Dorisfilm. Samtidigt
har manifestet tvingat henne att utöka sitt kontaktnät och hitta fler kvinnor som hon
kanske inte skulle ha hittat annars. Generellt tycker inte Cecilia Torquato att inspelningen
skilde sig så mycket från andra inspelningar, dock har hon funderat på om en manlig
producent hade frågat henne, som nybliven mamma, om hon ville regissera.
”Jag kände att ”en kvinna vet att man klarar det”. Och jag klarade det.
Min son hann bli 10 månader när vi spelade in filmen och det var skönt att
ha en producent som aldrig någonsin ifrågasatte om jag skulle klara det,
eller tyckte det var jobbigt att han fick följa med på olika möten eller när
vi rekade inspelningsplatser. Jag skulle ha haft förtroende för en manlig
producent, likaväl. Frågan är om en manlig producent skulle ha tänkt på
mig som nybliven mamma för just den här filmen.”
/ Cecilia Torquato
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Att regissera film för Doris igen

Lena Koppel menar att om Doris fortfarande behövs som arbetsprocess, skulle hon vilja
göra fler filmer och i så fall dra lärdom av den förra processen där de klippte filmen på
en annan ort vilket skapade onödig tidspress. Lena tycker att Doris bestod av mycket
proffsiga kvinnor. Om Doris inte behövs mer bör Doris dö en naturlig och fridfull död
och ses som en viktig del av filmens utveckling, menar hon.
”Doris har satt igång många intressanta diskussioner av såväl kvinnor
som män inom branschen. Det spelar ingen roll hur man ser på Doris,
bra eller dåligt, Doris har tvingat många att tänka en extra omgång när
teamet konstrueras.”/Lena Koppel
Anna Hylander är dock inte intresserad av att regissera en film för Doris igen om det
hade varit aktuellt. Hon ser det som att var sak har sin tid, bättre att nya kvinnor gör sina
Doristolkningar, menar hon. Hon ser Dorismanifestet som ett verktyg för att testa gränser
och utmana publiken och branschen. Däremot, menar hon, håller hon sina tankar kring
jämställdhet både bakom och framför kameran levande i sitt fortsatta filmarbete. Hon
menar även att det är fantastiskt att jobba med och skildra män.
Regissörerna från de första filmerna kan se att kvinnor efterfrågas nu på ett annat sätt
en tidigare. Lena Koppel menar att filmbranschen har ändrats snabbt och radikalt i och
med filmavtalets krav. Hon upplever att producenter lyssnar mer på henne än tidigare
och att det kommer fram kvinnor utan att det behövs frågas efter det. Förhoppningsvis,
menar Lena, kan det leda till att kön inte spelar någon roll när det gäller filmberättande.
Anna Hylander ser också att det är mycket som hänt de senaste åren, men om man tittar
internationellt så är det mycket kvar, menar hon. Anna tror också att det kommer att ske
en förändring under de kommande tio åren och att de nya 40-60 riktlinjerna kommer att
vara bidragande. Anna säger att hon har varit för kvotering när det gäller stödpengar och
40-60 är ett bra steg på vägen. Nu kan hon höra producenter som ”letar efter en kvinnlig
regissör”.

”Några

av oss kommer göra lyckade filmer, andra mindre lyckade,
precis som män gjort i alla tider. Sen får man ju hoppas att formuleringen
”kvinnlig regissör” försvinner med tiden. Själv har jag aldrig tvivlat på
att jag inte självklart skulle kunna vara regissör för att jag är kvinna.
Däremot har jag ju haft många filmjobb där det var uttalat att de ville ha
en tjej som kokade kaffe och höll rent på fikabordet. (…)Sen hoppas jag
så klart att även scriptor/maskörer/kostymörer blir lite mer mixade. Eller
för den delen passare/ljudtekniker/fotografer/elektriker också. ”/Anna
Hylander angående filmavtalets regler”
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Men Cecilia Torquato säger att hon under produktionen insett att vissa områden är ännu
mer dominerade av män än vad hon från en början kanske trott. Det gäller till exempel
ljud och musikkomposition, det är få kvinnor som skriver musik på uppdrag.

Kanske kan vi inspirera
till uppror…

Kanske kan vi
För DorisFilm är kanske den viktigaste effekten av Dorismanifestet att de blir
inbjudna till filmfestivaler och seminarium för att visa filmerna och tala om sitt arbete.
Doris vill inspirera andra och i deras målsättning menar de att genom att vara konkreta
kan de påverka debatten. Styrelsen tror också att Doris haft påverkan när det handlar
om bildandet av Svenska Filminstitutets Filmforum som arbetar för jämställdhet inom
filmen. Doris har varit med i Filmforum sedan starten. Det kan vara svårt att mäta om
Doris har fått övriga effekter som handlar om de inblandades personliga utveckling.24
För några i styrelsen har det konkret inneburit nya arbetsuppgifter. Kontakterna med
branschen har generellt ökat genom nätverket och de har kunnat stötta varandra med
konkreta tips. Doris har varit en bra plattform för att utbyta åsikter någonstans mellan den
professionella nivån på sin arbetsplats och den privata nivån med vänner och familj.

Visningar och presentationer

Göteborg International Film Festival 2004 – samtal om manifestet
Filmfestivalen Flimmer Norrköping 2004 – seminarium om manifestet
Blå stället, Angered, Göteborg 2004 – seminarium om manifestet
Drömfabriken, Svenska Filminstitutet, Stockholm, 2004 samtal om manifestet,
seminarium
Nominerade till Gulddraken 2004
Umeå Filmfestival 2004 – seminarium om genus och jämställdhet
Folkets bio, Malmö 2005 – seminarium om manifestet
Drömfabriken, Svenska Filminstitutet, Stockholm 2005 – samtal om manifestet
Umeå Filmfestival 2005 – jämställdhetsseminarium, samt visningar av filmer ’in progress’
Femina Film Festival, Trondheim, Norge 2005 - seminarium
Göteborg Film Festival 2006 – visning av filmer
Oslo Filmhuset 2006 – inbjudan av norska Wift
Umeå Film Festival 2006 – visning av filmer
24 Se bland annat om att det är svårt att mäta personlig utveckling i, Att utvärdera projekt. En liten lathund för
projektansvariga, sidan 8.
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vi

Stockholm Film Festival 2006 – visning av filmer
Uppsala Internationella Kortfilmfestival – Mon 3 i tävlan
Femina Film Festival, Trondheim, Norge 2006 – visning av filmer och seminarium om
manifestet
Malmö Filmdagar 2006 - visning
Alingsås Filmfestival 2006 – visning av filmer och enkätundersökning
Internationales FrauenFilm Festival, Dortmund, Köln, Tyskland 2006 – visning av
filmer
Bimovie, FrauenFilmFestival, München, Tyskland 2007 – visning av filmer
Women Film Festival in Seoul, Korea 2007 – visning av filmer
Konsthallen Göteborg 2007 – visning av filmer och samtal om utställning av Sanja
Ivekovic
Drömfabriken 2007 – visning av Mon 3 och presentation av rapporten Mitt i Doris

Radio-Doris

Någon som inspirerats till liknande arbete är Christer Ekbom, producent på Radioteatern,
Sveriges Radio Göteborg.25 2005 tog Christer inledande kontakter med Doris för att få
tillgång till de manus som blivit refuserade som filmmanus. Christers tanke var att det
kanske fanns något manus som lämpade sig för en radioproduktion istället. När så inte var
fallet beslutade han sig för att starta ett eget Doris, Radio-Doris utifrån Dorismanifestet.
Dorismanifestets styrelse menar att det inte är någon slump att det är just Radioteatern i
Göteborg som nappat på idén. Där tycks det finnas ett stort intresse för de här frågorna,
säger de. Överlag tror styrelsen att det varit lättare att samarbeta här i Göteborg än om de
hade startat Doris någon annanstans. Samarbetsviljan är stor och de kan vara lättare att
hålla kontakt än i Stockholm och de upplever också att det är mindre prestige.
Christer Ekbom satte samman en jury med så stor spridning inom manusområdet som
möjligt.26Ambitionen med manustävlingen var att finna nio manus så att de skulle täcka
en årsproduktion för Radioteatern i Göteborg. Till tävlingen inkom 139 manus vilket var
över förväntan och visar att det finns en enorm lust bland kvinnor att berätta historier.
Ambitionen höll inte hela vägen, men fem vinnare stod att finna bland de insända
bidragen. Radio-Doris ligger i linje med Sveriges Radios målsättning när det handlar
om jämställdhet, menar Christer Ekbom. Han tycker att det varit spännande att få göra
någonting konkret när det handlar om de här frågorna.
”Även
mellan
%, så
är helt

om Radioteatern kan visa på siffror som säger att balansen
manliga och kvinnliga författare under 2005 var 53 % mot 47
kan vi inte frångå det faktum att även den goda balansen inte
jämlik. Kulturproduktion är idag, enligt tradition, övervägande

25 Intervju med Christer Ekbom den 29 mars 2007.
26 I juryn för Radio-Doris satt filmmanusförfattaren Bitte Havstad, regissören Victoria Brattström och poeten
och radioberättaren Lina Ekdahl.
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manlig, medan konsumenterna till största delen är kvinnor. (…) RadioDoris kan ge en kreativ signal till andra kulturinstitutioner eller till dem
som känner sig utanför. Dessutom vore det inte fel om Radio-Doris kunde
ge radioteaterlyssnarna en uppsjö av nya goda dramatiker, regissörer,
skådespelare och inte minst, berättelser ur ett nytt perspektiv.”27
Det är viktigt att ta oron i yrkeskåren på allvar säger Christer och han menar att
Radioteatern är en stor kulturproducent som kan bidra till förändring. Till en början
funderade de på om de skulle kunna se att kvinnor skriver på ett speciellt sätt, men några
sådana
slutsatser har de inte kunnat dra i juryn. Till produktionen av teaterpjäserna har Christer
engagerat fem regissörer, alla kvinnor enligt Dorismanifestets regler. Flera av dem är
också debutanter. Vad det gäller framtiden är allting osäkert just nu eftersom Radio
teatern i Göteborg är hotad av nedläggning efter 2007 års utgång, men om de får vara
kvar kan han tänka sig att genomföra tävlingen igen i framtiden. Hösten 2007 påbörjas
produktionen av 2006 års Radio-Doris vinnare.

27 Christer Ekbom i pressmeddelande under pågående manustävling våren 2006.
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Publiken tycker
Publiken tycker

De tre första Dorisfilmerna har visats för sju, olika provpubliker. Dessa är; Alingsås
Filmfestival, Volvo Personbilar Sverige, Lindome Anstalt för kvinnor, Nösnäsgymnasiet
i Stenungsund två klasser i årskurs tre, en dramatikklass på Göteborgs universitet samt
SVT i Göteborg. Sammanlagt har 97 enkäter samlats in. Av dem som svarat är 63
kvinnor och 34 män.28 Urvalet av provpublikerna har varit slumpmässigt och beroende
av personliga kontakter.

På Nösnäsgymnasiet är åldern 18-19 år. I dramatikklassen är medelåldern ca 25 (ingen
över 30 år). I övriga provpubliker varierar den mellan 20-73 år. De flesta informanterna
placerar dock ett kryss på enkäten som motsvarar att de ser sig själva som filmintresserade
eller mycket filmintresserade; de gäller främst visningen på Alingsås Filmfestival, på
SVT och i Dramatikklassen. Svaren på undersökningen kan inte heller i andra avseende
tolkas som allmängiltig för en ”vanlig” biopublik, antalet enkäter är helt enkelt för få.
Men de kan ge en inblick i reaktioner och synpunkter som kan förekomma.
Det är endast tre informanter som sett Dorisfilmerna förut. Sammanfattningsvis är den
populäraste/intressantaste filmerna för både kvinnor och män Susanne blir singel. Följt
av Skjut mig.29 Det som främst verkar uppskattas i den är humorn, skådespelarinsatser
och fotot. Flera tjejer i Samhällsklassen har också Mon 3 som sin favorit.30
				

Män 		

Kvinnor

Skjut mig				
Susanne blir singel			
Mon 3			

11		
17		
6		

23
36
12

28 Insamlade enkäter: Alingsås Kortfilmfestival 7 enkäter ( 3 kvinnor och 4 män), Volvo Personbilar Sverige
14 enkäter ( 9 kvinnor och 5 män), SVT Göteborg 7 enkäter ( 4 kvinnor och 3 män ), Lindome Anstalt 20 enkäter
(20 kvinnor), Nösnäsgymnasiet mediaklass årskurs 3 12 enkäter ( 4 kvinnor och 7 män + 1 lärare man), Nösnäsgymnasiet Samhällsklass årskurs 3 27 enkäter ( 15 kvinnor och 11 män + 1 lärare kvinna) samt Dramatikklass
Göteborgs universitet 10 enkäter (7 kvinnor och 3 män).
29 En del informanter har kryssat för fler än ett alternativ.
30 Efter visningarna på Göteborg International Film Festival reflekterar styrelsen om Doris medverkan. De
upplever att filmerna varit uppskattade och de verkar främst ha fått positiva kommentarer om Mon 3 vilket är
intressant i förhållande till den undersökning. Styrelsemöte Protokoll den 13 feb 2006.
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Vad det gäller frågan om de tror att Doris är ett bra sätt att förändra en ojämställd
filmbransch finns också en mer positiv inställning från kvinnor.31
Kvinnor
Ja 43 = 69,4 %
Nej 4 = 6,4 %
Vet ej 15 = knappt 24,2 %

Vet ej
Nej

Män
Ja 17
= 50 %
Nej 4
= knappt 12 %
Vet ej 13
= drygt 38 %

Ja

Vet ej

Ja

Nej

Antal svar: 96 stycken

Sammantaget svarar ca 62,5 % Ja på frågan. 8,3 % Nej medan 29,1 % svarar Vet ej.
Mest kritiska inom gruppen kvinnor är de från Lindome Anstalt (främst yngre) och bland
männen är det yngre personer från Nösnäsgymnasiet (2 media 1 samhällsklass) och
Alingsås filmfestival. På frågan om de visade filmerna gjort dem intresserade av Doris
svarar män och kvinnor också olika. Männen svarar i lägre grad än kvinnor att filmerna
gjort dem mer intresserade av Doris.
Kvinnor
Stämmer inte alls 8 % ( 5 st)
Stämmer lite grann 44 % (28)
Stämmer bra 29 % (18)
Stämmer väldigt bra 19 % (12 st)
Män
Stämmer inte alls 26 % (9 st)
Stämmer lite grann 44 % (15 st)
Stämmer bra 21 % (7 st)
Stämmer väldigt bra 9 % ( 3st)
Antal svar 97 stycken.
”Man kan inte bekämpa ojämställdhet med ojämställdhet + film är konst
och ingenting annat.”/Alingsås Filmfestival, Kille 20-25 år.
”Kvinnorna behöver hjälp i början. Kvinnorna gör annorlunda mot
männen.”/Alingsås Filmfestival, Kvinna 58-73 år.
31 62 kvinnor har svarat på frågan.
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”Bra jobbat! ”/Övriga kommentarer, Alingsås Filmfestival, Kille 20-25
år.
”För Doris egen skull bör man tänka på hur männen framställs. När
man ser alla tre filmerna i en följd blir bilden av hur män framställs
och kvinnornas syn på männen som negativa och schablonmässig.”/SVT
Kvinna 42-57 år.
”Den manliga dominansen är väldigt tydlig i vår bransch. Bra initiativ!”
/SVT Kvinna 26-41 år.
”Visar upp originalitet + professionalitet hos för branschpublik okända
upphovskvinnor.”/SVT Man 42-57 år.
”Det är viktigt att få fram kvinnlig förebilder, det är dock viktigt att man
hittar en balans så att man inte får in folk som ej är intresserade av
film.”/SVT Man 26-41 år.
”Jo ganska bra gjord och rolig, man fattade huvudpersonen till en viss
del.”/Om Susanne blir Singel, Mediaklass, Kille.
”Det kanske det är, jag har ingen erfarenhet av att det är ojämställt,
tycker att det är lite löjligt att man skall göra en ”kvinnor kan ” kampanj.
Men det kanske bara är jag. Men tycker samtidigt att kvinnor skall få lika
mycket chans./Om Doris är ett bra sätt att förändra filmbranschen på.”
/ Mediaklass, Kille.
”Jag tycker att det var för överdrivet. Vet inte om det kommer att tas
seriöst. Ska det tas seriöst borde ni göra film med jämställda antal roller,
handling osv. Istället för att bara vända på hur det är i nuläget. /Om
Doris är ett bra sätt att förändra filmbranschen.”/ Mediaklass, Kille.
”Jobbigt att filmerna skulle vara för vinklade för feminist. I bland annat
(Skjut mig) blev intrycket svagt. Bara för att filmen är gjord av kvinnor
behöver den inte handla om utsatta kvinnor (propaganda).”/Övriga
kommentarer, Mediaklass, Kille.
”Tycker om ungdomsfilmer och gillade denna. Den var ganska rolig
också.”/Om Mon 3, Samhällsklass, Kvinna.
”Bäst skådisar, välarbetat, roligt och välgjort manus.”/Om Susanne blir
singel, Samhällsklass, Kvinna.
”Den var fett grym. Skjut mig ägde fett. Mycket rolig.”/Om Skjut mig,
Samhällsklass, Kille.
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”Intressanta karaktärer och ett fräckt och spaceat sätt att filma på.”
/Samhällsklass, Kille.
”Om ingen tar tag i det kommer det aldrig hända något. Jag tyckte mycket
om filmerna och skulle mycket gärna se fler, och genom att man pratar
med sina vänner om dem så sprids de ju och påverkar branschen.”/Om
Doris kan påverka filmbranschen, Samhällsklass, Kvinna.
”Ja, för jag tänkte att rånaren skulle vara en kille. Man har så mycket
fördomar. Det är bra att tjejerna framställs som egna individer.”/Om
bland annat Skjut mig, samhällsklass, Kvinna.
”Tjejerna framställs som självständiga individer, inte bara som bihang
till en manlig ”hero”./Samhällsklass, Kvinna.
”Jag vet inte hur det är i filmbranschen men det känns lite som ni är ute
efter att ta männens roll istället för att göra det mer jämställt.”/Om Doris
kan påverka filmbranschen, Samhällsklass, Kille.
”Ökar förmodligen chanserna för kvinnor att göra film och dessa skiljer
sig från mainstreamfilmer vad gäller manus och karaktärer. Genom
Dorisfilm tydliggörs detta och leder förhoppningsvis till ökad kunskap
om det.”/Samhällsklass, Kvinna, Lärare.
”I första filmen störde jag mig lite på att det bara var tjejer, inte särskilt
realistiskt att alla poliserna var kvinnor. Annars toppen!”/Om bland
annat Skjut mig, Samhällsklass, Tjej.
”Grymma filmer.”/Samhällsklass, Kille.
”I skjut mig tyckte jag mycket om vänskapen över generationerna. Mon 3
gav en realistisk bild av unga tjejers tillvaro. Susanne var så dråplig och
bitvis absurd att den var rolig, en kvinnas frigörelse på ett speciellt sätt.
Schablon av mansgris men den finns ju tyvärr.”/Dramatikklass, Tjej.
”Förhoppningen är ju att dessa typer av projekt inte skall behöva finnas,
att Doris idéer skall vara självklarhet. Ingen skapar ett mans-projekt.
Men tills dess är det bra.”/Om Doris kan påverka. Dramatikklass, Tjej.
”På ett sätt tycker jag inte könskvotering är rätt, men inom branschen kan
det vara ett bra tillvägagångssätt för att få in mer kvinnor i branschen.”
/Om Doris kan påverka, Dramatikklass, Tjej.
”Mycket intressant, stort konst i litet format.”/Övriga kommentarer,
Dramatikklass kille.
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”Jag blev positivt överraskad över att kvaliteten på filmerna var så pass
bra. Det visar att det verkligen satsas på projektet.”/Övriga kommentarer,
Dramatiklass, Tjej.
”Flera vinklar och värderingar. Tog upp djurrätt, ”rätt till” liv
överhuvudtaget. Annorlunda. Långt från klichéfilmens.”/Om Skjut mig,
Lindome, Kvinna 42-57 år.
”Vissa roller och manus blir helt enkelt bättre när män håller i det. Tror
det beror på vad för sort film som tilltalar individen.”/Lindome, Kvinna
26-41 år.
”Andra sätt verkar ha misslyckats.”/Om Doris är ett bra sätt att förändra
filmbranschen. Lindome, Kvinna 42-57 år.
”Tycker att det är jättekul att få en feminin vinkling, den känns oftast mer
trovärdig!” /Lindome, Kvinna, 26-41 år.
”Jag tycker att man överdrev mansrollerna i alla filmerna. Även
kvinnorollerna i Susanne och Skjut mig.”/Lindome, Kvinna 20-25 år.
”Roliga och intressanta filmer. Varför inte göra en RIKTIG långfilm?”
/Lindome, Kvinna 26-41 år.
”Tack för att jag fick tycka till. Lycka till!”/Övriga kommentarer,
Lindome, Kvinna, 26-41 år.
Favoriter på Alingsås Filmfestival var Susanne blir singel och Mon 3. 4 av 7 arbetar eller
har arbetat inom filmbranschen. Av dessa är det dock bara två som kände till Doris. På
Volvo Personbilar Sverige är Susanne blir singel den populäraste filmen och hos kvinnorna
var även Skjut mig en favorit. Överlag var de flesta positiva både till filmerna och till
Dorismanifest. En kvinna tyckte att det var för mycket ”rödstrumpa” över filmerna. På
SVT är Susanne blir singel den populäraste filmen, därefter Skjut mig. Några är kritiska
till filmerna. Det är spridda svar på om filmerna gjort dem mer intresserade av Doris eller
inte. På fria kommentarer är det många som talar om manus. De manliga mediaeleverna
är kritiska till filmernas innehåll. Både tjejer och killar tycker bäst om Susanne blir singel
sedan Skjut mig och sist Mon 3. Om filmerna tycker killarna att de är ”överdrivna”, ”icke
jämställda”, ”oseriösa”. Ett par stycken använder ordet ”propaganda” i sin beskrivning.
En kille svarar dock att filmerna har gett honom en tankeställare om filmbranschens
ojämställdhet. Karaktärerna är det som flest nämner som det mest intressanta, sedan
tematik och foto. Tjejerna motiverar inte sina val vilket gör det svårt att jämföra med
de manliga eleverna. I samhällsklassen är Mon 3 den populäraste filmen bland tjejerna.
Susanne blir singel och Mon 3 är de populäraste filmerna generellt och det som främst
kommenteras är att de är ”ovanliga”, ”oväntade” och ”roliga”. Med några undantag är
det karaktärerna och tematiken som nämns som det mest intressanta. Hos killarna är
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Susanne blir singel och Skjut mig populärast. Den här klassen är överlag mer positiv till
filmerna och Doris än mediaklassen och de kommenterar också mer. Även här är killarna
mer kritiska än tjejerna, men inte lika tydligt. I dramatikklassen på Göteborgs universitet
kände 7/10 till Doris innan vilket är mycket högre än för andra grupper.32 De tyckte
bäst om filmen Susanne blir singel, sedan Skjut mig och sedan Mon 3. Det som mest
kommenteras kring filmerna är humorn och fotot i Susanne blir singel, samt tematiken
och mötet mellan generationer i Skjut mig. Det finns ingen skillnad mellan män och
kvinnor i svaren. På Lindome Anstalten är de flesta mycket positiva till filmerna, men här
finns också en del av de mest kritiska rösterna, vilka påminner om de manliga eleverna
i mediaklassen. Tematiken, igenkänning och vad det handlar om är starka motiveringar
till vilka filmer som de tycker om. Skjut mig är den populäraste filmen, sedan Susanne
blir singel.
Sammanfattningsvis är provpublikerna positiva till Doris som ett sätt att förändra en
ojämställd filmbransch. Endast är fåtal är helt negativa. Män i högre utsträckning än
kvinnor. Flera är också tveksamma och detta verkar främst bero på att de inte tänkt
på det tidigare, eller att de säger att de inte vet hur filmbranschen ser ut. Motiveringar
och reflektioner kring de olika filmerna är blandade och under arbetets gång har det
varit förvånande att samma film kan väcka så många skiftande reaktioner, även från
personer som på pappret påminner om varandra. De flesta nämner tematik och manus
och karaktärer som det mest intressanta i filmerna, men också foto.

Filmanalys m
Filmanalys med fokus på kön

Susanne blir singel, Mon 3 och Skjut mig är de tre första självständiga filmer
som är skapade under Dorismanifestet. Jurymedlemmar i manusgrupperna och
regissörer har förhållit sig olika till själva manifestet och i varje film gör upphovsmännen
(kvinnorna) sina egna konstnärliga tolkningar. Alla tre manus har ändrats och utvecklats
efter manusworkshop och förslag från regissörer. Även budgetar har upplevts som
otillräckliga av regissörer och producenter. Så vad kan egentligen tre filmer under ett
feministiskt manifest säga om kvinnors förmåga, lust och estetik när det handlar om film?
Ja, egentligen ingenting. Däremot tror jag man kan man säga att filmerna har synliggjort
kvinnor och kompetens.

32 Vilket delvis förmodligen kan förklaras med deras ämnesval och att jag själv går i den klassen.
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Susanne blir singel Manus Camilla Börjesson, regi Lena Hanno Clyne.
Här presenteras huvudkaraktären Susanne utan repliker till en början, först efter två
minuter har hon sin första replik. Istället presenteras hennes liv genom mannen Lasse som
genom sitt tal om kvinnor och bilkörning framstår som en typ av manlighet. Karaktärerna
(främst män) är överlag något skruvade i filmen. Männen runt Susanne styr och tar plats;
Lasse genom sina instruktioner, Per-Anders som genom en trevlig fasad kommenterar
Susannes liv, Janne cowboyen som slår sig ner och avbryter utan att ta hänsyn till att Lena
och Susannes konversation pågick redan innan han kom dit. Lena, den ensamstående
mamman som campar runt med sin amerikanska bil och två tonårsdöttrar, frigör Susanne
och visar på ett annat sätt att leva. Deras gemensamma fnitter verkar vara Susannes första
på många år. Gentemot henne ställer sig Susanne självständig och väljer att inte följa
med henne och cowboymannen till dansen. Susanne som karaktär flyter till en början
med, agerar på det som händer runt henne med överdriven passivitet, innan hon genom
en rad händelser kommer till insikt om hennes egen roll i sitt liv och tar kommandot via
växelspaken. Filmen visar på hur kvinnor tillmötesgår män vid minsta blick och rörelser.
Titeln är träffande, Susanne blir verkligen singel. Bildspråksmässigt och semiotiskt kan
man tolka att Susannes utveckling sker genom kostym och fotbeklädnader. Hon går från
gröna, sandaler med klackar till gröna gummistövlar med sin egen fångst på axeln.
Mon 3

Manus Bitte Havstad, regi Lena Koppel.
I Mon 3 är det rädslor som är i centrum. Rädslor som är präglade av kön. Agnes och
Maria går genom en skog och det är genom deras andhämtning, tillsammans med snabba
fotobilder på skogen, som den första scenen i filmen består. ”De var ju inte farliga”,
säger Agnes och syftar på de ”idioter” som de träffat på festen de gett sig av ifrån. Tidigt
kopplas dessa ”idioter” således ihop med begrepp som fara och rädsla. ”Du är alltid så
himla rädd för allting” säger Robban till Benny. ”Är du en kärring?” För killarna handlar
det om att inte positionera sig nära kvinnor när det gäller rädsla. Killarna presenteras
även de med musik på samma sätt som tjejerna. Musiken är trummor och sedan hörs även
ljudet av rinnande kiss och vi får se Robert kissande på en bensinstation. När killarna
hittar den plats på mjölkpallen där tjejerna somnat är det bilen som först kommer in i
bild. Det talar för att det är ett intrång på tjejernas viloplats och det sker en vänding i
berättelsen. Robert talar där om situationen och tjejerna till Benny som om tjejerna inte
vore där. Här framkommer också det som Robert försöker upprätthålla, en position i
kontrast till tjejerna – i minst med tanke på att han känner sig sviken och sårad.
Musiken bidrar till ett stort spektra på karaktärerna eftersom både tjejer och killar har
samma musik över sig i ett par scener. Det finns också andra tecken som bryter en
förståelse om att killarna är farliga och tjejerna utsatta. När Benny frågar om de inte ”bara
kan skita i de där jävla brudarna” lutar sig Robert mot Bennys bröst och vänder upp sin
blick mot honom. Han lutar huvudet ner igen och tar över den cigarett som Benny röker
på. Det finns ögonblick av intimitet och berättelsen skulle inte brytas av en kyss i den
scenen. Bennys replik kanske betyder att han vill vara ensam med Robert. Agnes aktivitet
när hon försöker hjälpa Maria kan också tolkas som ett könsbrytande mönster (på film).
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Hon springer mot honom, försöker putta undan honom, försöker hämta hjälp hos Benny
och låtsas ringa polisen, hon letar efter telefonen och lyckas senare också få bort Robert
från Agnes. Benny reagerar dock inte på riktigt förrän Agnes fått undan Robert. Var man
sköter sig själv, man lägger sig inte i tycks vara den manliga koden.
I en gymnasieklass sa både tjejer och killar att de upplevde filmen som realistisk. När
Agnes hotar med att hon ringt polis kom ett skratt, som om det vore omöjligt för en
polis att komma dit. Efteråt sa tjejerna att de tyckte att det var skönt att filmen ”slutade
lyckligt”, att det inte hände någonting mer. De har sett det förut.

Skjut mig

Manus Carin Bräck, regi Anna Hylander
En flitigt använd dramaturgisk funktion är att använda sig av motsatspar för att skapa
dramatik och konflikt i en berättelse. Att ställa två människor som funktioner mot
varandra för att genom de lager av föreställningar som är behäftade med dem, placera
dessa i en position till varandra. Kön som dramaturgisk funktion i text och bildberättande
är inte ovanligt, inte heller ålder eller geografiskt spridning (stad – landsort). I Skjut mig
använder manusförfattaren och regissören förhållandet mellan generationer, men det utan
att använda det stereotypt.
I Skjut mig förekommer vad jag skulle säga, normbrytande bilder. Med normbrytande
bilder syftar jag till någonting som inte är så vanligt att det bara passerar obemärkt förbi.
Det är bilder som får oss att stanna upp och tänka på de bilder som vi annars ofta ser,
normen.
Anna Hylander har valt att rollbesätta alla roller med kvinnor. Bara i den bemärkelsen
påverkar antalet kvinnor en tolkning på ett mer kvalitativt plan. Även om Sverige består av
enkönade miljöer är det ganska sällan som vi ser enkönade miljöer med kvinnor på film.
Den tydligaste bilden är när de två polisbilarna rullar upp i bakgrunden, musiken ändras
och dramaturgiskt byggs stämningen upp med den smygande entrén för polisbilarna.
Nästa scen ser vi fyra gestalter bakifrån, det är mörkt men det skymtas tre hårtofsar och
en kortklippt frisyr. Skymningsljuset gör att det inte är helt enkelt att urskilja om det
är män eller kvinnor, dock är två av poliserna etablerade redan från en tidigare scen.
Sedan är kameran framifrån på en, två, eller tre poliser i taget. Fortfarande finns ingen
kamerabild på alla fyra poliser samtidigt, ändå tar min hjärna in att det är fyra poliser
och att alla är kvinnor. Vid den första visningen slår det mig att jag aldrig har sett det
förut. Ändå är det många kvinnor som är poliser. Scenen med poliserna har upplevts som
”orealistisk” av flera i provpublikerna. Till det kan man ställa sig frågan om det verkligen
är det och om det i så fall är det, vad är det som säger att film ska vara realistiskt.
I Skjut mig är huvudkaraktärerna beskrivna med attribut som verktyg, pistoler, synålar,
tejprullar, megafoner, nycklar och konjaksflaskor. Men det finns också rödmålade naglar
på en hand som vänder den döda kroppen och ringar och smycken på handen som
stänger av droppet på sjukhuset. Stundtals är ljuset softat, romantiskt ljus. Andra gånger
är det helvitt som på sjukhuset eller nattblått vid djurfritagningen och polisernas entré.
Även musiken pendlar mellan olika känslolägen. Det allra första som överhuvudtaget
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möter tittaren är ljud, ljudet av en bilmotor, sedan skrik och ett skott som går av. I Skjut
mig blandas attribut över normbefästande könsgränser. När jag nu benämner dem som
könsspecifika är jag också med och befäster till exempel konjaksflaskan och pistolen som
könsmärkta symboler. Samtidigt finns en tanke att nästa gång de syns har de bilderna
lagts till min semiotiska förståelse och vidgat tolkningen.

Ett kvinnligt berättande?

I två av filmerna finns en polarisering mellan kvinnor och män, tjejer och killar. Det
finns konflikter som delvis bygger på föreställningar om kön. Det är män som tar plats,
gör intrång och slår sig ner utan att fråga. Det finns också tjejer som är passiva men
som efterhand genomgår en utveckling och själv styr bilen. De yngre tjejerna är redan
från början mer aktiva än de något äldre. Men där tvingas de ändå in i en låsning som är
kopplad till rädslor i en specifik situation. Kanske kan man säga att Mon 3 slutar lyckligt,
men vad är det i så fall som gör att vi tycker att det är ett lyckligt slut?
I den tredje filmen finns inga män överhuvudtaget. Det har upplevts som orealistiskt
och lite för mycket rödstrumpa. Varför då? Vad är det som gör att vi blir provocerade
över att det är många tjejer med. Om det nu inte är realistisk varför kan det inte få vara
så ändå, det är ju film? Att det inte är några män med i Skjut mig överhuvudtaget kan
upplevas som befriande eftersom de inte heller relaterar till män i repliker. Genom ett
sådant förfarande undviks en motsatsposition.
Skor som tecken används både i Susanne blir singel och i Mon 3. Att vandra iväg i Agnes
skor känns i hela kroppen. I Susanne blir singel används kostym och mask som semiotiska
tecken för flera av karaktärerna. Lasse håller hårt i sin öl och Janne bär cowboyhatt. I
Susanne blir singel överdrivs typer av manlighet på ett komiskt vis vilket skapar en
igenkänningsfaktor likt en i sketcher. Kön blir tydligt när kön är skruvat. I Mon 3 är det
mer finstämt och det smyger in en scen som fördjupar begrepp som rädsla och intimitet. I
alla tre filmerna används musiken som för att markera ett känsloläge och som markör för
olika skiften och personer. I filmerna skapas ’nya bilder’ och gamla klichéer förhöjs och
sticks hål på. Kvinnorna i alla filmerna är aktiva, en del från början och andra genom en
längre process. Männen i filmerna representerar en motsättning men det finns också en
mjukhet i Mon 3, även om det inte skriver någon på näsan. Det är intressant att det är bilar
som på olika vis är i fokus i alla tre filmerna – var det någon som skulle ha gissat det?
Sammantaget finns en framåtrörelse i alla tre filmerna. De avslutas med att kvinnorna
lämnar sina positioner; Susanne åker båt, Alex springer och Maria och Agnes åker iväg
i taxin. I filmerna finns humor, vilket också prioriterats av alla jurygrupper och det har
även uppskattas av provpublikerna. Susanne är kanske den karaktär som mest kan sägas
påminna om kvinnorna i de teman som jurygrupperna tyckte sig se. Hon är en kvinna
som tröttnat på sin situation och som tar hämnd. De andra karaktärerna passar dock inte
direkt in i några sådana indelningar.
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Sammanfatta
Sammanfattande slutsats

Inom praktisk jämställdhetsarbete finns det parallella spår och strategier för att
arbeta med jämställdhet; särorganisering och mainstreaming.33 Inte sällan ställs dessa
emot varandra som kontraster, som om feminister och andra måste tvingas välja mellan
olika strategier för att nå en förändring av en identifierad situation. Min erfarenhet inom
området säger att det inte går att välja mellan dessa. Det måste finnas utrymme för tankar
och strategier som rör sig bortom en sådan konstruerad valsituation. Organisationer
förändras och varje situation kräver sitt fokus. Ibland handlar det om att organisera sig
feministiskt, att sätta fram hakan och ihärdigt understryka att kön spelar roll, även om det
kan uppfattas som befästande. Andra gånger är ett mer framgångsrikt förhållningssätt till
situationen att inte låtsas som om kön har betydelse. Då kan det till exemplet vara aktuellt
att vägra prefixet ”kvinnlig” på sin yrkesbenämning.
Dorisarna och Dorismanifestet har dock, trots att de inom gruppen ibland tycker
olika, valt att gå på det första alternativet. De har valt att organisera sig utifrån kön,
en särorganisering för att under en begränsad tid undersöka vad som händer då. Doris
tröttnade på allt prat och gick ett steg längre till att själv producera filmerna, utan att för
den skull sluta prata. Tvärtom vill de producera film för att med dem besöka så många
filmfestivaler som möjligt där de kan sprida sitt budskap och sina erfarenheter.
I det undersökande arbetet är även ett resultat att även om ett manus vinner i en hård
konkurrens i en manustävling är det inte säkert att den blir film. Det är inte säkert att
finansiärer bedömer den som gångbar, konstnärlig eller publikvänlig. Bedömningar
som till viss del kan sägas vara godtyckliga, är också någonting som kan sägas vara en
anledning till att Doris startades

En förvånande sak som framkom i samtal med juryn var att det kunde uppfattas som att
manifestet i sig kan upplevas som begränsande när det handlar om konstnärlig frihet i
manusskrivande. Manifestet ger till exempel inga riktlinjer för hur många huvudroller
manuset ska innehålla och det finns stora möjligheter för att utforska olika typer av
manligheter inom ramen för manifestet. Det kan dessutom redan sägas görs i de färdiga
filmerna. I den fortsatta verksamheten kan det vara intressant att vidare diskutera
manifestets eventuella begränsningar eller föreställningar om begränsningar, även om
manifestet kommer att ligga fast. Även vad det gäller svårigheten med att finna kvinnor
till samtliga A-funktioner bör diskuteras. Hur ser man på det? Betyder det att manifestet
ska omformuleras eller kan sökandet efter kvinnorna påverka. Kan själva efterfrågan på
kvinnor förändra en situation. Jag är benägen att tro det. För att kön inte ska spela roll i
framtiden tror jag det är viktigt att kön tillåts spela roll just på det sätt som det fått göra
inom Dorismanifestet.
33 Gender mainstreaming betyder egentligen att genus frågor ska in i huvudfåran. Idag används ibland begreppet jämtegrering. Praktiskt så innebär det att ett genus- och jämställdhetsperspektiv inte ska göras till en särfråga
sist på dagordningen utan att ett sådant perspektiv ska beaktas på alla frågor inom till exempel en kommun.
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Doris skapades ur ett behov i att utforska om det kunde skapas andra bilder av människor
när det var kvinnor som var bakom kameran. I de tre filmer som är klara finns det även där
vissa stereotyper som delar av provpublikerna reagerat på. Backningsscenen i Susanne bli
singel har under i princip alla provvisningar framkallat skratt och både män och kvinnor
verkar uppleva en hög igenkänningsfaktor i den scenen, samtidigt som den är skruvad ett
varv och delvis kan sägas vara en stereotyp. Dessa bilder, karaktärer, stereotyper, kanske
dock kan hjälpa oss att få syn på någonting annat än tidigare. Doris verksamhet har inte
varit utan svårigheter. Det har funnit en viss otydlighet i förhållande till produktionerna,
de har stött på problem med att få vinnande manus finansierade, de har haft en teoretisk
ambition att arbeta efter en ”lika lön princip” men som i praktiken upplevdes som orimlig
i förhållande till rådande struktur. I princip allt arbete som lagts ner på Doris har också
skett på ideell basis, vilket många gånger skapat en mycket hög arbetsbelastning för
styrelsen. Man kan, som Doris har gjort, konstatera att om Svenska Filminstitutet och
”branschen” verkligen hade varit intresserad av att undersöka och förändra – hade de då
inte skakat fram de där 17 miljonerna? Kan det vara så att även filmbranschen, medvetet
eller omedvetet är nöjd med att kvinnor driver jämställdhetsarbete på ideell basis, långt
ifrån de stora plånböckerna?
Det verkar ha funnits en tröghet under arbetet år 2006 och då speciellt med att komma
igång med filmerna. Nuläget för Dorismanifestets verksamhet ser positivt ut med
villkoret att de filmer som befinner sig i förproduktionsfas verkligen får finansiering.
Mötet med nya producenter verkade dock lovande. Den fjärde filmen, Grodan är inspelad
och befinner sig i postproduktion. Om inte de andra filmerna får finansiering bör det
också ses som ett resultat i det undersökande arbetet. Då kommer det att bli ett resultat på
frågan vad som händer när det bara är kvinnor i produktionerna.
Sammantaget kan resultatet i denna utvärdering slå fast att Doris har synliggjort kompetens
inom branschen. De har också synliggjort att det är en könsuppdelad bransch där det är
ont om till exempel kvinnor som arbetar med ljudläggning. Att Doris har haft effekt på
filmbranschen och inte minst även på Radioteatern i Göteborg är tydligt. Jag tror också att
Doris genom sitt sätt att organisera sig, skapat en betydande handlingsutrymme som det
Maud Eduards talar om. Om det finns ett kvinnligt berättande i Dorisfilmerna eller inte,
kan inte utvärderingen i det här läget svara på. Dels för att det ur ett genusvetenskapligt
perspektiv är svårt att tala om ett ’kvinnligt berättande’ som term, eftersom det syftar
till någonting som betraktas som en konstruktion. Dels för att det tenderar at befästa
någonting i motsats till eventuellt ’manligt berättande’. Sedan återstår sex filmer till att
analysera. Däremot kan Dorisfilmerna visa på tolkningar som eventuellt är sällsynta på
bioduken och kan sägas gestalta erfarenheter som många kvinnor (och män), eventuellt
lätt kan identifiera sig med.
Sedan 1999 har flera undersökningar kommit till stånd och ett nytt filmavtal har tecknats,
ändå är det viktigt att medvetandegöra att mycket återstår. När det handlar om våra
föreställningar om vad män och kvinnor kan, bör eller förväntas göra, är det dumt att slå
oss till ro och tro att de är förändrade. Tvärtom måste vi, om vi vill förändring vill säga,
konstant omförhandla den ordning som omger oss.
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Dorisfilmer
Dorisfilmer på gång

Grodan Regi Cecilia Torquato, Producent Annika Hellström, Pangfilm. Grodan är
inspirerat av manuset Flickor rapar inte av Lina Linde. Grodan handlar en flicka på
förskolan som under en temadag inte alls vill vara prinsessa som de andra tjejerna utan
vill leka med svärd som killarna och när det inte går ser hon sig själv i stället som en groda
med en möjlighet att förvandlas till prins. Skådespelare är barn i sex-sju års åldern.
Rep Manus av Ebba Berg, regi Maria Eng och producenter Ann-Sofie Wickberg och
Karolina Lindblad. 2-3 minuter lång film om två unga tjejer i en gymnastiksal som
upptäcker sin sexualitet.
Mammor gör sånt Manus Carin Bräck, Producent Maria Thörnqvist från Anagram
Produktion. Animerad film om vad en mamma egentligen kan göra och inte. Animation
av Maria Hulterstam och Cecilia Aktis.
Fish Manus och regi Åsa Johannesdotter, producenter Annika Hellström och Lis
Svensson. Nycirkusfilm utan talad dialog om en kvinna som beger sig ut för att köpa sig
en ny guldfisk när hennes gamla dör. Ca 10-12 minuter.

Poff av Christina Braun och Mia Marshall, regi Christina Braun, producent Sofia
Blomberg. Film om Ida som har höga förväntningar på kärleken och genom olika ’poffar’
ser män som hon ser som potentiella partners. 8-10 minuter lång.
Asha Manus och regi Pia Tjäder, producent Charlotte Suarez Mazar. Filmen handlar
om 15-åriga Asha som tränar kampsport och försöker gå sin egen väg trots påtryckningar
från olika håll. Ca 10-14 minuter lång.
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Tack!

Avslutningsvis i denna rapport vill jag rikta ett tack till de människor som ställt upp
med sina reflektioner och material som rör Doris. Jag vill tacka provpublikerna på
Alingsås Filmfestival, Lindome Anstalt, Volvo Personbilar Sverige, Dramatikstudenter
vid Göteborgs universitet, SVT i Göteborg, samt två klasser på Nösnäsgymnasiet i
Stenungsund för att de genom enkäter bidragit med reflektioner kring Dorisfilmerna. Jag
vill också tacka Simona Lica (filmarbetare) som planerat och arrangerat filmvisningarna
och Lis Svensson som genomfört en visning på SVT. Tack också till Agneta Svensson
som skrivit texten Ful, fet och femton.
Lisa Lindén, april 2007.
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Dorismanifestet
• Manus ska vara skrivna av kvinnor
• Filmerna ska ha minst en kvinnlig huvudroll
• Alla beslutsfattande A-funktioner ska
besättas av kvinnor
• Originalmusiken ska komponeras av kvinnor

Box 7098 • 402 32 • Göteborg
www.dorisfilm.se

