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Abstract: 

The scope of this investigation is the conditions under which readings of Repulsion (1965), and its 
depicted mental illness, took place in Sweden during the censorship debates in 1965, and also how the 
reception was related to narration and subjectivity in the film. The reason for this is the strong 
reactions to the images of the main character’s inner state, and concerns about negative effects in the 
public, that were raised. One major concern is how the film articulates discourses through which 
meanings are produced; that is, how it works as social technology. My thesis is therefore structured 
around two levels; textual analysis and discourse analysis. In this way, I try to locate meaning and 
power relations both within and outside the film. My work draws mostly on Edward Branigan’s 
cognitive theory of narration and Michel Foucault’s thoughts on power and knowledge. I have partly 
deployed the approach presented by Annette Kuhn, to study the relations of power that are put into 
play in specific instances. To draw any conclusions I have studied Swedish newspaper articles from 
1965 and a summary of the discussion within the Board of Censors. The major findings of the 
investigation show how the struggles to locate and regulate the meaning of Repulsion ended in the 
questioning of the very practice of censorship, which even seemed to suggest a moment of transition 
for the Swedish Board of Censors. Another important finding shows that concerns about Swedish 
mental care were raised; however, only regarding hospitalisation and treatment of patients and not 
about underlying, deeper social problems.  
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1. Inledning  
 

 

När Repulsion (1965) skulle ha svensk premiär blossade en censurdebatt upp kring filmens 

skildring av psykisk sjukdom. Efter en förhandsvisning den 16 juni 1965 sammanträdde 

statens biografbyrå med filmgranskningrådet för att ta ställning till om filmen helt skulle 

censureras, och under tiden diskuterades frågan även i dagspressen. Med en röst emot ett 

friande av filmen, som lades av filmgranskningsrådets vice ordförande pastor Dahmén, 

passerade Repulsion censur och fick svensk premiär under hösten 1965. 

 Vad debatten till stor del handlade om var givetvis den negativa påverkan 

Repulsion kunde ha på sin publik. Man försökte få klarhet i huvudpersonens psykiska tillstånd 

och rädsla för sexualitet; ord som ”sexualskräck” dök upp här och var, och filmens bildspråk 

diskuterades samtidigt flitigt. Vad som är intressant i debatten är hur man förhåller sig till de 

frågor som filmen ställer och det subjektiva sätt som huvudpersonens upplevelser skildras på. 

Det sociala området och den psykologiska kunskapen flätas på ett intressant sätt ihop med 

rent konstnärliga ställningstaganden. Detta ligger också till grund för den här uppsatsen, där 

jag kommer att behandla aspekter av Repulsion och den svenska kontexten som kan kopplas 

till den sociala verkligheten. 
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1.1 Syfte och problemställning 
 

Syftet med uppsatsen är att studera hur man i den svenska censurdebatten kring Repulsion 

förhöll sig till dess subjektiva framställning av ett sjukdomstillstånd. Utgångspunkten för 

analysen är att det finns en relation mellan text och kontext som är intressant att undersöka 

utifrån en sådan debatt. Uppsatsen består därför av två analysnivåer: en textanalytisk samt en 

diskursanalytisk. Genom att kombinera dessa vill jag försöka belysa olika sätt som filmen 

som text ingår i ett samspel med sin kontext.  

 

Förhoppningen är att dessa aspekter ska kunna belysa hur behandlingen av ämnet uppfattas 

utifrån filmens form. Om den moderna texten, eller konstfilmen, behandlar koncept och idéer 

som cirkulerar i dess samtid, gör den det uppenbarligen på sina egna villkor. Men hur 

behandlar filmens samtid dessa villkor? Och om man mot bakgrund av Foucaults 

begreppsapparat försöker spåra maktförhållanden i filmens form (text); hur förhåller sig då 

dessa till maktförhållanden i filmens kontext? 

 

Mitt syfte är alltså inte att studera filmcensuren som sådan, utan det område som den är en del 

av.  

 

 

 

1.2 Teori och metod 

 

Den textanalytiska delen av arbetet utgår från teorier rörande subjektivitet, främst Edward 

Branigans kognitiva teori som tar fasta på hur det subjektiva berättandet fungerar som en nivå 

inom texten. Även Teresa de Lauretis semiotiska analyser kommer ha betydelse här. Michel 

Foucaults diskursteori kommer givetvis främst tillämpas i analysen av filmens mottagande 

men även till viss del på själva texten. Detta motiveras av att aspekter av ideologi och 

maktförhållanden återkommer i både text och kontext och bäst studeras med hjälp av 

Foucaults begreppsapparat. Annette Kuhns metoddiskussion ligger till grund för hur 

Foucaults teori kan tillämpas på censurdebatten. Teori och metod presenteras närmare i senare 

avsnitt. 
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1.3 Material och avgränsningar 
 

Vid sidan av huvudmaterialet, Repulsion, har jag studerat artiklar och recensioner i svensk 

press från 1965 samt en sammanfattning av den diskussion som ägde rum mellan statens 

filmgranskningsråd och biografbyrån den 16 juni 1965.  

 Vad gäller censurdebatten har jag valt att avgränsa mig till det svenska 

mottagandet av filmen för att kunna sätta filmen i relation till en samtida svensk kontext. 

Detta material kompletteras med sammanfattningen av diskussionen mellan 

filmgranskningsrådet och biografbyrån. Av de artiklar och recensioner som jag har fått tag på 

från 1965 om Repulsion refererar jag till dem som belyser min frågeställning.  

 

 

 

1.4 Tidigare forskning, övriga referenser 
 

Vad gäller den svenska censurdebatten kring Repulsion har jag inte stött på någon tidigare 

forskning. Den litteratur som jag refererar till i samband med censurdebatten är Annette 

Kuhns Cinema, Censorship and Sexuality samt Jan Olssons diskussion kring tidigt filmcensur 

i Sverige i artikeln ”Svart på vitt: film, makt och censur” i Aura.  

 I övrigt har jag tagit del av Cynthia Freelands kognitivt/feministiskt inriktade 

diskussion av Repulsion i The Naked and the Undead. Evil and the Appeal of Horror samt 

Katherine Shonfields diskussion av Repulsion inom ämnet film och arkitektur, som 

presenteras närmare i teoriavsnittet. Barbara Leamings’ ofta citerade bok om Polanski, 

Polanski. His Life and Films, har här bidragit med vissa fakta. Under arbetets gång har också 

en ny antologi om Roman Polanskis filmer kommit ut; The Cinema of Roman Polanski. Dark 

Spaces of the World. Denna innehåller många intressanta aspekter kring Polanskis filmer och 

tar upp flera av de frågor som jag behandlar i uppsatsen. 

 Två C-uppsatser om Repulsion har tidigare lagts fram vid vår institution: Psykos 

i film – en stilanalys, framlagd av Lena Wiktorin, och Repulsion: rumsliga aspekter på 

Roman Polanskis film, framlagd av Marcus Högberg. Jag använder mig dock inte av någon av 

dessa uppsatser i mitt eget arbete. 
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1.5 Disposition 

 

Uppsatsen kommer att inledas med en presentation av de teorier och begrepp som används i 

analysen. Därpå följer en metoddiskussion som ligger till grund för hur Foucaults diskursteori 

kan tillämpas. 

 En kort bakgrund ges kring Repulsion och dess samtidskontext. Därefter inleds 

analysen med olika aspekter av Repulsions subjektiva berättande som efterhand vävs samman 

med filmens mottagande. Formaspekterna får därför större utrymme än mottagandet i 

analysens första del, detta för att dessa aspekter ska ligga till grund för resten av analysen där 

formaspekterna diskuteras i samband med filmens samtida reaktioner. 
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2. Teori 
 

 
2.1 Subjektivitet  
 

I sin bok Point of View in the Cinema betraktar Edward Branigan subjektivitet som en process 

som innefattar textens upphovsman, berättare, karaktär och mottagaren av texten: 

”Subjectivity, then, is the process of knowing a story – telling it and perceiving it.”1 

Åskådaren intar en central plats i Branigans teori genom det meningsskapande som endast kan 

ske genom hur åskådaren tillägnar sig texten. Det är således inte bara de rent formmässiga 

aspekterna av en text som man måste ta hänsyn till när man talar om representation och 

mening, utan hela den logik som ligger bakom denna process: ”The resultant theory, 

therefore, will not explain the essence, the inherent nature of the object called film. Instead it 

will center on the process of reading, how we know film, how its meaning is understood.”2 

Här ingår frågor om en invand förförståelse som krävs av mottagaren för att texten ska få en 

viss mening. Istället för isolerade enheter menar alltså Branigan att man måste analysera 

processer, spel av skillnader som bildar system och skapar mening.  

 Grundläggande för Branigans resonemang är hur en berättelse, narrative, tar 

form genom berättandet, narration. Berättandet innefattar här alltså både avsändarens och 

mottagarens aktivitet som krävs för att berättelsen ska uppenbaras. Subjektivitet kan i sin tur 

ses som en nivå av berättandet där denna aktivitet tillskrivs en karaktär. Denna aktivitet att 

berätta, representationen, innebär i första hand att återskapa ett rum genom seendet. I det 

subjektiva berättandet innebär det att en karaktär sammanfaller med utgångspunkten för detta 

seende samt med inramningen av rummet. Detta kan ske direkt, genom exempelvis 

synvinkeltagningen, eller genom mer metaforiska relationer mellan karaktär och rum: ”What 

is important, therefore, in determining subjectivity is to examine the logic which links the 

framing of space to a character as origin of that space.”3 

 Branigan menar att klassisk visuell representation generellt består av sex 

element: källan (origin); seendet (vision); tiden (time); ramen (frame); objektet (object); 

medvetandet (mind). Elementen avgör nivån av berättandet, vilket innebär att man kan tala 
                                                
1 Edward Branigan, Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film 
(Berlin, New York etc: Mouton Publishers, 1984), 1. 
2 Ibid., 30. 
3 Ibid., 73. 
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om ett subjektivt berättande om elementen kan ledas till karaktären. Genom relationen mellan 

elementen kan man även tala om olika typer av subjektivitet och den produktion av rummet 

som jag nämnde ovan. Branigan rör sig dock bort från rena formaspekter genom att poängtera 

att det inte ligger någonting neutralt i dessa element, utan att de istället är laddade med 

ideologi. Eftersom det hela tiden är åskådaren som måste skapa en mening av berättandet, är 

det också åskådarens förväntningar och föreställningar som bekräftas eller sätts på prov. Det 

intressanta förhållandet mellan rummet och karaktären inom det subjektiva berättandet är på 

samma sätt som berättandet och berättelsen beroende av varandra. Eftersom både berättande 

och berättelse tillskrivs en karaktär i det subjektiva berättandet, bekräftar de varandra. På 

samma sätt blir förhållandet mellan karaktären och rummet cirkulärt genom att karaktären 

representeras med hjälp av rummet samtidigt som karaktären har förmågan att presentera 

samma rum för tittaren. I den klassiska filmen, menar Branigan, innebär det att subjektiviteten 

hjälper till att bekräfta åskådarens hypoteser om mise-en-scène.4 

 Synvinkeln är en direkt form av subjektivitet som Branigan dessutom ser som 

den mest avgörande: ”I consider point of view to be a textual system which controls (expands, 

restricts, changes) the viewer’s access to meaning.”5 Genom synvinkeln får man förståelse för 

vem som har omvandlat ett ämne till en innebörd, men Branigan ser detta ”vem” som ett 

textsystem och inte en karaktär med fysiska och psykiska egenskaper: ”Characters (as well as 

character’s ’attitudes’ and actions) exist as constructions of the text – as various premises in 

the overall argument of the text.”6 Meningsskapande sker således alltid genom ett 

symbolsystem. Branigans teori är också besläktad med de fem koder som Roland Barthes 

presenterar i S/Z för att analysera en berättelse: Den hermeneutiska (”hermeneutic”) koden är 

någonting återkommande i berättelsen som ofta leder fram till ett svar i slutet (”rosebud” är 

kanske den mesta kända gåtan inom film). Den proairetiska (”proairetic”) koden betecknar 

handlingar som förstås utifrån sin kausalitet. Den semiska (”semic”) koden är de drag som 

beskriver karaktären. Den kulturella koden refererar till den allmänna kunskapen och 

gemensamma förståelsen inom en kultur. Den symboliska koden utgörs av det 

meningsskapande som är kopplat till kroppen och ekonomiska system.7 Koderna är alltså 

kulturella, men för att berättelsen ska kunna existera måste de olika koderna på någon nivå 

flätas samman med varandra; frågan är hur detta sker är alltså vad Branigan undersöker 

genom berättandet.  
                                                
4 Ibid., 177. 
5 Ibid., 211 f. 
6 Ibid., 212. 
7 Ibid., 35. 
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 Branigan går aldrig in på den konkreta sociala och ideologiska kontext som han 

menar är avgörande för åskådarens förståelse. Exempelvis är hans ideologibegrepp, ”a system 

of representation through which the individual encounters the material conditions of 

existence”8, begränsat till textens representationssystem och dess mening. Hans teori kan på 

så vis ses som ett verktyg när man vill förstå vilka processer och komponenter som bidrar till 

detta meningsskapande. Man kan på så vis börja tala subjektspositioner och relationer mellan 

läsare och text som varierar över tid.  

 I Narrative Comprehension and Film lägger Branigan fram ytterligare en teori 

för att analysera synvinkeltagningen, där synvinkeln ingår i en relation mellan åtta olika 

nivåer av berättande: historical author, extra fictional narrator, nondiedetic narrator, diedetic 

narrator, character (nonfocalized narration), external focalization, internal focalization 

(surface), internal focalization (depth).9 I de fyra sista nivåerna behandlas focalization, där  

karaktären upplever någonting, vilket även framgår av Branigans tidigare teori. I sin 

applicering av Branigans teori formulerar Thomas Elsaesser och Warren Buckland en 

typologi bestående av fyra typer av tagningar: ”objective shots”, som grundas i en 

ickediegetisk berättare; ”externally focalized shots”, som reflekterar en karaktärs medvetenhet 

om diegetiska händelser – vilket inte ska förväxlas med karaktärens upplevelse av 

händelserna; ”internally focalized shots (surface)”, karaktärens visuella upplevelser, som i 

synvinkeltagningen; ”internally focalized shots (depth)”, som står för karaktärens inre 

skeende, såsom drömmar och hallucinationer.10 På så sätt kan man alltså studera vem som 

agerar och kontrollerar berättandet och på vilken eller vilka nivåer berättandet verkar. 

Elsaesser och Buckland kompletterar Branigan med David Bordwell, men poängterar att 

Branigans teori erbjuder ett mer fruktbart verktyg för att analysera komplexa tagningar genom 

att länka dem till olika aktörer och nivåer. Bordwells metod ger alltså en mer horisontell 

analys av vilka hypoteser som åskådaren skapar förståelse genom, medan Branigans teori 

även kan appliceras vertikalt.11 

 I sin senaste bok, Projecting a Camera, problematiserar Branigan dessutom i 

större utsträckning vad som avgör subjektivitet i förhållande till kameran där han också menar 

att synvinkelbilden utgör en av de svåraste frågorna inom narrationsteori. Han sätter här 

fingret på frågan om vilka aspekter av subjektivitet som egentligen bör analyseras, huruvida 

                                                
8 Ibid., 145. 
9 Edward Branigan, Narrative Comprehension and Film (London & New York: Routledge, 1992), 87. 
10 Thomas Elsaesser & Warren Buckland, Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis 
(London & New York: Arnold, 2002), 190. 
11 Ibid., 193. 
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det är sinnesintrycket (t.ex. synvinkeln) eller aspekter som rör ideologi, stämning, psykologi, 

identifikation etc. Ett annat alternativ, fortsätter han, är att undersöka vilken auktoritet 

kameran har, hur pass allsmäktig den är, och vems synvinkel det egentligen är intressant att 

undersöka.12  

Pasolini erbjuder i essän Filmpoesi en mer formalistisk syn på subjektivitet. Han 

försöker här spåra en lingvistisk analogi till litteraturens ”fria, indirekta tal” där författaren 

tränger in i en karaktär och skildrar med hjälp av dennes eget sätt att tala. Vad som dock 

skiljer filmen från litteraturen, enligt Pasolini, är att filmen inte har utvecklat samma 

institutionella språk vilket gör att den subjektiva skildringen måste betraktas rent stilistiskt. 

Pasolini ser dock framväxten av ett nytt poetiskt filmspråk som grundar sig på en teknisk-

stilistisk tradition. Detta språk är beroende av vad Pasolini kallar ”fri, indirekt subjektivering”. 

Genom den indirekta subjektiveringen menar Pasolini att regissören använder en annan 

människas själsliga tillstånd som en förevändning för sin egen formalistiska vision. De 

sjukliga tillstånd som skildras ger på så vis regissören en stilistisk frihet, även om det i själva 

verket är regissörens egen vision som lyser igenom: ”För att kunna uttrycka en sådan inre 

vision behöver man utan tvekan ett speciellt språk, som med sina stilistiska och tekniska 

formuleringar samtidigt tjänar inspirationen, som i sin tur, eftersom den är formalistisk, i 

språket finner både sitt instrument och sitt objekt.”13  

 Pasolinis teori kan vara användbar när man börjar tala om ett poetiskt bildspråk 

och hur subjektivitet snarare är kopplat till detta än till olika narrativa funktioner. För Pasolini 

är även kamerans synlighet avgörande för detta skifte från en mer berättarmässig tradition 

inom filmen till denna framväxande (under 1960-talet framväxande) ”poetiska”. Kameran 

synliggörs alltså genom exempelvis rörlig handkamera, bildmontage, ”medvetet felaktiga 

klippningar”, användandet av olika objektiv etc.14 Pasolinis filmspråk står alltså i kontrast till, 

eller kan komplettera, Branigans syn på den materiella aspekten av filmens subjektivitet: 

”Material is not privileged and immutable; rather, it is evidence of a labor, a transformation 

through which representation is brought into being.”15 Branigan menar här att det förfilmiska, 

som jag menar kan jämföras med Pasolinis ”teknisk-stilistiska” tradition, inte i sig kan bringa 

fram subjektivitet eller likställas med en riktig karaktär eller psykiskt tillstånd. Subjektivitet är 

en retorisk strategi och inte någonting som helt naturligt ligger i det rent tekniska. 
                                                
12 Edward Branigan, Projecting a Camera. Language-Games in Film Theory (New York & London: Routledge, 
2006), 39. 
13 Pier Paolo Pasolini, ”Filmpoesi”, övers. Maria Ortman, Vittnet. Kulturpolitiska och filmteoretiska essäer, urval 
och övers. Ingamaj Beck (Staffanstorp: Cavefors klassiker, 1979), 144. 
14 Ibid., 145. 
15 Branigan, Point of View in the Cinema, 198. 



 9 

 Dock finns det på andra ställen hos Pasolini en öppning för hur det subjektiva 

uppstår i mötet med läsarens verklighet; någonting som Teresa de Lauretis tar fasta på.16 De 

Lauretis mer psykoanaltyskt (hon bygger vidare på olika teorier som bland annat innefattar 

begäret, narrativitetsteori och diskursteori) förankrade förhållningssätt betraktar subjektivitet 

mer utifrån denna sociala verklighet inom vilken filmen verkar som en social teknologi, och 

där berättandet, liksom hos sociolingvisterna, undersöks i jämförelse med myter. Hon bygger 

här också vidare på teoretiker som Roland Barthes vars kodsystem är centralt för denna typ av 

analys. Detta har varit ett enormt utforskat område, men de Lauretis ståndpunkter är ändock 

användbara för att kunna sätta förståelsen för subjektivitet inom ett vidare socialt, kulturellt 

och socioekonomiskt sammanhang. Hennes främsta ståndpunkt är att de moderna 

vetenskapliga diskurserna, liksom de grundläggande koncept som myter i alla samhällen 

bygger på, utgår från grundläggande binära motsatspar. I vårat samhälle, menar hon, är den 

mest grundläggande uppdelningen den mellan könen, där det centrala mänskliga subjektet 

alltid har varit en man, Man, och där kvinnan har utgjort den universella och diffusa 

motsatsen till detta subjekt. Centralt hos de Lauretis är därför – och det är här som filmens 

uttryck går parallellt med de teoretiska och politiska projekten hos henne – motsatser och 

motstånd, ett spel inom denna kod struktur.17 Givetvis är också detta gemensamt för 

poststrukturalisterna, men mer specifikt inriktat i de Lauretis fall på de möjligheter som finns 

att vinna tillbaka sin egen subjektivitet som kvinna. Märk väl att mitt syfte med denna uppsats 

inte är att argumentera för (eller emot, för den delen) ett feministiskt/politiskt projekt, lika lite 

som det är att ta ställning för eller emot censur. Det är dock ofrånkomligt att ta hänsyn till de 

Lauretis teori då man behandlar subjektiviteten i Repulsion mot bakgrund av dess samtids 

kontext och gemensamma föreställningar; för detta blir hennes teori ett användbart verktyg. 

 Som vi ska se längre ned i teoriavsnittet angränsar också de Lauretis teori till 

Michel Foucaults diskursteori, vilken hon bygger vidare på men till viss del också 

problematiserar. 

 

 

                                                
16 Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema (London & Basingstoke: MACMILLAN 
PRESS, 1984), 49. 
17 Se t.ex. Teresa de Lauretis, Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction (Bloomington & 
Indianapolis: Indiana University Press, 1987), 130. 
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2.2 Vad är en kamera? 
 

En viktig ståndpunkt hos De Lauretis är att film bör ses som ”a technology of gender”, vilket 

helt enkelt innebär att den har en klar funktion som bärare och återskapare av föreställningar 

om män och kvinnor. Här lånar hon Foucaults term (technology) men bygger också vidare på 

Althussers materiella historiesyn där ideologi figurerar i praktiker som har en verklig, 

materiell, form. Film, menar de Lauretis, är ett utmärkt exempel på en sådan kulturell 

teknologi.18 

Branigans kognitiva ståndpunkter närmar sig till viss del dessa 

diskursorienterade teorier, som jag närmare behandlar i senare avsnitt. Samtidigt 

problematiserar han alltmer kameran som koncept. Här finns den historiska, materiella, 

kameran, men vad som är intressant, menar Branigan, är vad som gör den verklig hos 

åskådaren. 

De kognitiva aspekterna blir alltså av desto större betydelse i Branigans senare 

arbete. Hur vi använder begreppet ”kamera” kan ses som ett tecken på hur vi vid en viss 

tidpunkt talar om film. Kameran blir, med Branigans ord, ”an aspect of a collective 

subjectivity”; den befinner sig mellan den objektiva världen och hur vi som subjekt tolkar den 

genom vårt språk. Eftersom det handlar om en överenskommelse för hur vi närmar oss den 

fysiska världen genom språket har det också en betydelse för hur man bör närma sig 

filmberättande historiskt och de sociala värden som berättande har, vilket innebär att ett 

sådant projekt samtidigt måste problematisera hur termen ”kamera” har använts för att 

inbegripa en maskin, en social institution och den mänskliga drivkraften på samma gång.19 

Branigans resonemang kring termen kamera som någonting annat än det 

faktiska objektet kamera överlappar alltså de diskursorienterade teorierna om filmen som en 

social institution. Fokus skiftar här alltså från avsändare till mottagare. För att förstå den 

psykologiska konflikten i filmen kan det alltså vara intressant att inte bara se de direkta 

sinnesintrycken som kameravinklar bidrar med, utan att också sätta dem i relation till de olika 

nivåerna i berättandet samt se hur filmen relateras till erfarenheter gjorda av dess åskådare 

utanför den faktiska filmens ramar, enligt dessa teorier. 

 

                                                
18 Ibid., 13. 
19 Branigan, Projecting a Camera, 96. 
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2.3 Den moderna texten 
 

Subjektivitetsteorierna har oundvikligen lett in på frågor om seendet (jag använder här ordet 

”seende” för att tala om engelskans ”vision”). När man talar om seendet för det med sig en 

mängd frågor om hur subjektet förhåller sig till sin omgivning, hur och varför denna 

omgivning är kopplad till detta subjekt. Det tycks, som Branigan beskriver det, finnas en slags 

cirkulär relation mellan rummet och karaktären eftersom de båda förutsätter varandra inom 

det subjektiva berättandet.20 Som jag tidigare poängterade, menar Branigan att detta i den 

klassiska filmen innebär att karaktären bekräftar åskådarens hypoteser om mise-en-scène. I 

motsats härtill erbjuder inte den moderna texten samma bekräftelse av åskådarens hypoteser, 

utan gör det istället för de flesta åskådare svårare att orientera sig i filmen.21 Mer komplexa 

karaktärer, motstridiga framställningar av tid och rum etc. bidrar här till nya berättarnivåer 

och betydelser. Den moderna texten kan därför betraktas utifrån denna komplexa subjektivitet 

som uppstår ur karaktärernas ambivalenta förhållande till sin omgivning. David Bordwell 

talar på liknande sätt om större fokus på karaktärens inre, psykologiska skeende som, till 

skillnad från i den klassiska filmen, här ofta motiverar framställningar av tid och rum. 

Bordwell använder dock begreppet ”art-cinema” istället för ”the modern text”.22 Samtidigt 

menar alltså exempelvis Teresa de Lauretis att den moderna estetiken, liksom de 

vetenskapliga diskurserna, vilar på positivismens dialektiska förhållande mellan objekt och 

subjekt och därför misslyckas i att ge utrymme för ett riktigt kvinnligt subjekt.23 Jag 

återkommer till denna kritik då jag behandlar blicken och subjektiviteten i Repulsion. 

 Hur förhåller sig då den moderna texten till seendet och dess status? P. Adams 

Sitney utgår i sin bok Modernist Montage från två förhållningssätt till modern konst. Det 

första förhållningssättet, det mest vedertagna, behandlar den moderna konstens kännetecken 

utifrån dess förhållande till en äldre konsttradition. Det andra förhållningssättet, som Sitney 

kallar the ”antinomy of vision”, berör den moderna litteraturens och filmens komplexa 

förhållande till seendet. Seendet framhävs här som en avgörande form av perception, 

samtidigt som dess tillförlitlighet och statusen hos den för ögat synliga världen ifrågasätts.24 

Sitney närmar sig på så vis den moderna texten utifrån båda dessa förhållningssätt som 

                                                
20 Branigan, Point of View in the Cinema, 177. 
21 Ibid., 179. 
22 David Bordwell, Narration in the Fiction Film (1985), 3. uppl. i paperback (London: Routledge, 1990), 205 ff. 
23 De Lauretis, Technologies of Gender, 130. 
24 P. Adams Sitney, Modernist Montage. The Obscurity of Vision in Cinema and Literature (New York & 
Oxford: Columbia University Press, 1990), 2. 
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tillsammans ligger till grund för hans läsning av dessa texter som allegorier över bl.a. en 

teologisk och en psykoanalytisk tradition. Sam Rohdie väver i Promised Lands samman 

filmens historia med ett bredare spektrum av modernismens utveckling och historia, och utgår 

i sina läsningar från verkens förhållande till olika platser. Det blir en historia lika mycket 

länkad till geografi som till film och den teknikhistoria som filmen är kopplad till: ”The 

cinema is linked, like Impressionism, to the modern sciences, but not in the obvious way, by 

technology, but by the inclusion of the subject as a constituent of the image and of what can 

be seen, a new optics that touched on psychologies of sight and thereby upon desire.”25 

Samtidigt får rummet en ny betydelse, exempelvis genom den långa tagningen som är 

karaktäristisk för den nya vågen. Rummet ges här en helt ny innebörd genom att lyftas fram 

från sin egenskap som enbart en plats för handlingsutveckling och blir istället en del av själva 

framställningen i sig.26  

 Förhållandet mellan det moderna rummet och filmen kan även ses genom en 

växelverkan däremellan; en relation mellan det faktiska rummet och filmens reproducering av 

dess mening. I Walls Have Feelings utforskar Katherine Shonfiled två strukturalistiska 

förhållningssätt till modern arkitektur och stadsplanering: det antropologiska tabubegreppet 

(pollution taboo) och marxism. Filmen blir här ett verktyg för att förstå hur texter omvandlar 

dessa övergripande strukturer och förmedlar erfarenheten av design och arkitektur genom sin 

egen struktur. Filmen har på så vis en förmåga att vända på den auktoritet som den 

arkitektiska kunskapen (eller ”experten”, som Shonfiled benämner den) har tilldelats för 

meningsskapande, dvs. dess ideologi. Genom filmen, Shonfield utgår från ”fiction”, kan man 

på så vis ”testa” dessa strukturella idéer och samtidigt göra kunskapen föremål för ett bredare 

spektrum än stadsplaneringens ekonomiska/ideologiska intresse.27 Interiör och stadsrum kan 

på så vis ses som bärare av en mening som filmer medvetet förmedlar genom sitt berättande.28 

Shonfield studerar efterkrigstidens moderna stadsbild, design och förhållanden som berör 

interiören utifrån en rad filmer, däribland Repulsion. Jag får därför anledning att återkomma 

till hennes bok i senare avsnitt. 

 Det dialektiska förhållande som Shonfield här berör kan poängteras med en 

skepsis mot den statiska synen inom strukturalismen samt faran med lingvistik. Hon citerar 

här Lefebvre: ”[…] Operating in the reified world of discourse, it purges thought and speech 

                                                
25 Sam Rohdie, Promised Lands. Cinema, Geography, Modernism (London: bfi Publishing, 2001), 13. 
26 Ibid., 49. 
27 Katherine Shonfield, Walls Have Feelings. Architecture, Film and the City (London & New York: Routledge, 
2000), 161. 
28 Ibid., 164. 
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of contradictions and transgressions.”29 När lingvistiken verkar i den materialiserade världen 

formad av diskurser bortser den alltså ifrån de relationer mellan ekonomiska krafter och 

exempelvis konst som verkar i båda riktningarna. Nästa avsnitt behandlar diskursbegreppet 

som kommer att ligga till grund för resten av teoriavsnittet.   

 

 

2.4 Diskursbegreppet  
 

Diskursbegreppet kan användas på olika sätt. Inom lingvistiken kan det kopplas till ett 

meningsbärande teckensystem eller ett uttryck som är kopplat till ett ”jag”. Branigan använder 

termen som ”the totality of meaning generated by a textual system” inom vilket berättandet 

och uttrycket bildar underkategorier.30 Som sådan blir diskursen någonting som förhåller sig 

till åskådarens minnen och föreställningar och därmed erbjuder olika positioner för åskådaren: 

”The film is a discourse which itself creates a set of subject positions for the viewer, just as 

the viewer is able to frame and reframe the film and create subject positions for the presumed 

‘author’ of the film.”31 Jag kommer dock använda det sociolingvistiska diskursbegreppet som 

Michel Foucault bygger sin diskursteori på. 

 

 

2.4.1 Foucaults diskursteori  
 

Foucaults diskursteori utgår ifrån att kategorier och objekt konstitueras och får mening genom 

hur de talas om, genom de diskurser som konstituerar ämnen som objekt och därmed tilldelar 

dem en viss mening. En diskurs kan beskrivas som ”ett begränsat antal utsagor för vilka man 

kan definiera en mängd existensvillkor”.32 Diskursen är historisk; den är beroende av den 

diskursiva praktik inom vilken den existerar. En diskursiv praktik kan i sin tur beskrivas som 

”en mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under en 

bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat 

de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas”.33 En diskurs utgör här alltså inte endast en 

                                                
29 Shonfield, 162. 
30 Branigan, Point of View in the Cinema, 2. 
31 Ibid., 4. 
32 Michel Foucault, Vetandets arkeologi (1969), övers. C. G. Bjurström (Smedjebacken: Arkiv förlag, 2002), 
144. 
33 Ibid., 144. 
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lingvistisk enhet, utan ska snarare ses som kopplad till sina historiska existensvillkor samt de 

sociala praktiker som definierar och definieras av diskursen. Det är inte det teckensystem som 

diskursen använder som bildar objekten som den talar om; det är diskursen som en praktisk 

handling som gör det.34  

 De institutionella praktiker som verkat sedan 1700-talet och framväxten av det 

moderna samhället har på så vis varit beroende av de nya vetenskapsdisciplinerna, vars 

kunskap har gett näring åt maktutövandet och tolkningsföreträdet. Makt och kunskap har 

därför haft en viktig relation till varandra inom detta större nätverk av diskurser och praktiker. 

Man har genom olika inrättningar strävat efter att inordna, kategorisera och disciplinera sina 

medborgare; en maktteknologi med individen och kroppen som både mål och medel. Foucault 

spårar här två poler: Den första är inriktad på kroppen och dess prestationsmöjligheter som en 

lönsam maskin, vars foglighet ”har åstadkommits genom maktprocedurer som är 

karakteristiska för människokroppens anatomo-politiska discipliner”. Den andra polen är 

centrerad kring den roll som kroppen har inom befolkningens biologiska livsvillkor; 

hälsonivå, förökning, dödlighet samt alla de omständigheter som kan inverka på 

medellivslängden. Genom ingripanden och reglerande kontroller – befolkningsregleringar – 

påverkas dessa omsändigheter; Foucault kallar detta ”en bio-politik för befolkningen”.35 De 

två polerna växer fram ungefär samtidigt, runt sent 1600-tal respektive mitten av 1700-talet, 

som två huvudformer av en stor teknologi vars syfte alltså är att kontrollera och förvalta livet. 

Man inriktar sig här både på den individuella kroppen och på befolkningen i helhet. Vid sidan 

av en rad institutioner och inrättningar uppkommer under 1700-talet även mer abstrakta 

tekniker, kopplade till hälsovård, nativitet etc.; alltting verksamt inom denna ”bio-makt”.36 

 Foucaults kanske vanligaste konkreta exempel på disciplineringsstrategi är den 

arkitektoniska fängelsemodellen Panopticon som Bentham konstruerade på 1700-talet. Den 

strategiska placeringen av ett vakttorn i mitten av en cirkelformad fängelsebyggnad gav 

vakten full överblick över internerna. Varje våning rymde en enkelrad av celler med ett 

fönster som vette mot fängelsets utsida och ett som vette mot innergården. På så vis 

strömmade ljuset igenom cellerna och producerade ett motljus som lät internernas kroppar 

avteckna sig som silhuetter och därmed hela tiden kunde bevakas av vakten i tornet. I motsats 

till den mer primitiva fängelsehålan där fången gömts i mörkret, blev nu ljuset och 

synligheten maktmekanismer inom denna disciplineringsstrategi. Inte bara den faktiska 
                                                
34 Ibid., 67. 
35 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta (1976), övers. Britta Gröndahl (Uddevalla: 
Daidalos, 2004), 141. 
36 Ibid., 141 f. 
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överblicken över de inspärrade, utan även deras egen medvetenhet om att vara övervakade 

bidrog till disciplineringen av dem. Då internerna inte kunde se in i vakttornet, och därmed 

inte heller se vakten, bidrog även denna ovisshet om när de var övervakade till denna 

ekonomi av makt. Den panoptiska blicken är på så vis kopplad till både övervakning och 

självövervakning inom denna disciplineringsstrategi och normaliseringsprincip.37 

 Trots denna fokus på makt och disciplinering av individen och massan, är 

kanske den viktigaste hypotesen inom Foucaults diskursteori den om maktens mångsidiga och 

relationella karaktär. Foucault menade att alldeles för stor vikt och betydelse har lagts på den 

enväldiga makten, monarken och juridikens makt. Istället, menade han, infinner sig makten 

överallt och sprider sig i olika riktningar. Makt kan på så vis även producera ny makt: makt 

föder hela tiden motstånd. Makt är ingen central mekanism, utan ostadig, lokaliserad och 

beroende av en mängd relationer mellan diskurser och praktiker. Makten kan inte spåras i en 

från början fixerad punkt, utan uppstår genom ett samspel där den ständigt produceras på nytt. 

Makten kan på så vis nå ett slutresultat i ”strategierna som de verkar genom och vilkas 

allmänna mönster eller utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i stadsapparaterna, i 

formuleringen av lagen, i samhällets hegemonier”.38 Men det innebär inte att makt är 

synonymt med en institution eller struktur; snarare är det en beteckning på ”en sammansatt 

strategisk situation i ett givet samhälle”.39 

 Talet, som Foucault centrerar sin analys av sexualitetens historia kring, kan ses 

som en viktig del inom detta styrkeförhållande. Istället för att ”censureras”, tystas ned, menar 

Foucault att det sedan 1700-talet har skett en ”explosion” av diskurser kring könet. Inom de 

olika vetenskapsdisciplinerna har man på så vis kunnat kategorisera människans sexualitet 

genom att låta det talande subjektet, vars bekännelser blir ett medel, sammanfalla med ämnet 

för utsagan.  

 

 

                                                
37 Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse (1975), övers. C.G. Bjurström (Lund: Arkiv 
förlag, 2003), 196. 
38 Foucault, Sexualitetens historia, 103. 
39 Ibid., 104. 



 16 

2.4.2 Panoptikon 
 

En kort reflektion över Foucaults tillämpning av den panoptiska modellen på det moderna 

samhället bör kanske göras här. I inledningen till den svenska översättningen av Panopticon 

poängterar Frans Lundgren att det är svårt att säga om Bentham menade att modellens 

principer var så pass allomfattande som Foucaults tolkning föreslår. Samtidigt menar 

Lundgren att Foucault har rätt i att det är en ny maktprincip som konstrueras av Bentham där 

maktutövning snarare verkar produktivt än, som i äldre maktformer, våldsutövande. Dessutom 

innebär den fördjupade kunskapen om dem som ska styras en effektivisering av makten.40 

Bentham talar visserligen i sin slutsats om en vidgad anpassning av principen som skulle 

kunna sprida sig över hela det civiliserade samhällets yta och därmed få effekter på moral, 

ekonomi och hälsa,41 och detta ska väl också ses i relation till sin strikta historiska kontext där 

ett modernt samhälle växer fram. ”Den rationalitet han försökte åstadkomma kan knappast 

mätas mot det sena 1900-talets uppfattningar om individuell omsorg – även om Bentham själv 

bedömde att han sannolikt var ’den mest gode man som någonsin levat’”, skriver Lundgren.42 

 

                                                
40 Jeremy Bentham, Panopticon. En ny maktprincip för inrättningar där personer övervakas (1791), övers. och 
förord av Frans Lundgren (Falun: Nya Doxa, 2002), 41 f. 
41 Ibid., 176. 
42 Ibid., 38. 
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3. Metoddiskussion 
 

 

Till grund för den diskursteoretiska analysnivån där filmens mottagande diskuteras ligger den 

metod som Annette Kuhn presenterar i Cinema, Censorship and Sexuality. Kuhn betraktar 

inte censur som ett fixerat, på förhand givet objekt, utan undersöker istället utifrån Foucaults 

diskursteori de nät av relationer mellan diskurser och praktiker som censur hela tiden uppstår 

ur: ”Censorship can be regarded, then, as an activity which participates in an apparatus, in a 

set of practices whose interrelations are imbued not so much with power tout court as with the 

’play’ of power.”43 I relationen mellan makt och kunskap skapas också ”sanningar” vid 

specifika tidpunkter, vilket också innebär att regleringar kan verka produktivt. Likt Foucault 

menar alltså Kuhn att makt inte är definitiv, utan utspridd och osynlig. Maktrelationer är 

därför också mycket svåra att blotta och undersöka, och måste analyseras utifrån specifika 

sociala och historiska kontexter. En central tanke hos Kuhn är därför också nödvändigheten i 

att problematisera dikotomin text/kontext och därmed luckra upp den distinktion mellan 

representation och institutioner som uppdelningen medför. På så vis skulle man upptäcka 

processer istället för att låsa sig i den statiska synen på det ”kulturella” respektive ”verkliga”: 

”Meaning would then be liberated to enter the social, and the social inhabit meaning, and both 

to be understood as practices and processes rather than as static objects.”44   

 I ”Svart på vitt: film, makt och censur” applicerar Jan Olsson Kuhns 

förhållningssätt i sin diskussion kring framväxten av den svenska filmcensuren samt den 

svenska stumfilmen. Olsson betraktar här censuren som en del av ”ett sammansatt kluster av 

strategier för att reglera filmmediets roll och plats i offentligheten”.45 ”Censur innefattar 

således ett konfliktladdat ’spel’ mellan bransch, myndigheter, press, publik och 

påtryckargrupper, som kan avläsas i social praxis och olika typer av diskurser kring 

biografen”, menar han vidare.46 Samma förhållningssätt företräds av Lee Grieveson i Policing 

Cinema där han undersöker de intressen och reglerande diskurser som utformade filmmediet i 

USA i början av 1900-talet. Grieveson bygger bland annat vidare på Foucaults analys av 

                                                
43 Annette Kuhn, Cinema, Censorship and Sexuality, 1909-1925 (London & New York: Routledge, 1988), 6 f. 
44 Ibid., 6. 
45 Jan Olsson, ”Svart på vitt: film, makt och censur”, Aura, Vol. 1, nr. 1, 1995, 15. 
46 Ibid., 16. 
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disciplinära strategier i det moderna samhället för att undersöka den roll filmmediet kom att få 

på området tack vare sin starka koppling till en masspublik.47 

Givetvis är det viktigt att ta hänsyn till den specifika tidpunkt som undersöks i 

dessa fall. Kuhn poängterar också att de instabila förhållanden som perioden karaktäriseras 

av, där både filmen och censuren fortfarande höll på att ta form, alltmer kom att övergå i 

hegemoni när de auktoritära krafterna närmade sig varandra inom censuren (Kuhn talar här 

om England).48 Men hon poängterar samtidigt att man inte bör utgå från att krafterna bakom 

filmcensur någonsin är fixerade eller avgörande, vilket hon menar skulle göra en historisk 

undersökning onödig. Istället bör de hegemoniska krafterna vara objektet för undersökningen: 

”Such an approach permits examination and analysis of the forces involved in film censorship 

in different historical circumstances, of the interactions of these forces, and thus of the nature 

of, and potential for, changes in these relations of power.”49  

 För min undersökning blir det därför viktigt att ta fasta på vad som påverkade 

debatten kring Repulsion i mitten av 1960-talet. John Trevelyan, filmcensurchef i England 

under tretton år fram till 1971, beskriver liberaliseringen och behovet av att rätta sig efter 

samhällsförändringar i sin bok What the Censor Saw under sin tid som censor. Här 

framkommer den instabilitet som rådde kring rättfärdigandet av filmcensuren och Trevelyan 

återger de kontroverser som fortfarande pågick då han avgick.50 Trevelyans eget principiella 

motstånd mot censur i ett fritt samhälle utgör visserligen just det förbudsperspektiv vilket 

Annette Kuhn går i opposition mot,51 och hans perspektiv som censor bör tas i beaktning, men 

redogörelserna visar trots allt hur man var tvungen att förhålla sig till eventuella risker och 

skadeverkningar av film utifrån det allmänna samhällsklimatet. Filmpåverkan var också 

någonting som fortfarande i hög grad diskuterades i den svenska censurdebatten under 1960-

talet, vilket exempelvis illustreras av pressdebatten kring Vilgot Sjömans film 491 (1963) som 

pågick 1964 efter biografbyråns totalförbud av filmen. Erik Skoglund, biografbyråns 

dåvarande chef, redogör i Filmcensuren för den opinionsstrid som tog censurbeslutet upp på 

högsta regeringsnivå och ledde till riksdagens begäran om en utredning kring filmcensurens 

ställning.52 Även här redogörs alltså för vad som påverkat utgången, utifrån censurens 

                                                
47 Lee Grieveson, Policing Cinema. Movies and Censorship in Early-Twentieth-Century-America (Berkeley & 
Los Angeles: University of California Press, 2004), 18. 
48 Kuhn, 133. 
49 Ibid., 134. 
50 John Trevelyan, What the Censor Saw (London: Michael Joseph Ltd, 1973), kapitel 15. 
51 Kuhn, 2. 
52 Erik Skoglund, Filmcensuren (Stockholm: Bokförlaget Pan/Norstedts, 1971), 166-180. 
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perspektiv. Metoddiskussionen kan emellertid ses i ljuset av dessa strider, vilka illustrerar 

filmen som ett offentligt område för varierande intressen och utsagor. 
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4. Bakgrund 
 

 

 

Med Repulsion, Roman Polanskis första engelskspråkiga film, intog Polanski en plats bland 

1960-talets europeiska konstfilmsregissörer i väst. Repulsion skildrar 60-talets London med 

samma voyeuristiska drag som Antonionis Blow Up (1966): mötet mellan efterkrigstidens 

England och den modemedvetna staden präglar i båda dessa filmer ett rum inför 

huvudkaraktärens blick. Åskådaren förflyttas till ett London som sjuder av liv, rörlighet, 

stadspuls, jazzmusik, mode, människoliv och blickens begär. I Repulsion följer kameran tätt 

bakom huvudpersonen Carol (Catherine Deneuve) genom Londons folkvimmel till tonerna av 

Chico Hamiltons jazzmusik och dokumenterar en puls som förstärks av rörlig kamera och 

jumpcuts. Men vad mer är: det livliga och trendmedvetna London får i båda dessa filmer bli 

platsen för bilden av en mer dold sida som ligger inkapslad i den första. I Blow Up utgörs den 

av ett mysterium som huvudpersonen närmar sig genom sin kameralins; i Repulsion utgörs 

den av Carols neuros som växer i takt med hennes introverthet och avstånd till omvärlden.  

 Forskning som behandlar Repulsion drar ofta paralleller till Polanskis egna 

erfarenheter av nazism och exil samt till hans övriga produktioner där seendet och 

fascinationen kring människans mörka sidor utgör ett genomgående drag. Repulsion är också 

intressant att se i förhållande till en bredare, social, samtidskontext. Vid samma tidpunkt fick 

exempelvis den brittiske psykiatern R D Laing stort inflytande med sitt familjedynamiska 

synsätt och sin nydanande, men omstridda, behandling av psykiskt sjuka. Polanski har själv 

förnekat att han anspelat på ett freudianskt tema, men andra förblir eniga om att Repulsion ger 

ledtrådar till Carols barndom – och hans egen.53 

 Efter att ha blivit stoppad av österrikisk censur vann Repulsion erkännande av 

en grupp psykiatriker i Wien som klassade Carol som ett skolexempel på ett fall av 

schizofreni. Samma erkännande gavs filmen av en brittisk psykiatriker som menade att 

Polanski själv uppenbarligen var helt i balans med tanke på hans förståelse för psykisk 

instabilitet. Detta kunde dock Polanski, som själv såg sig som en ”madman”, inte alls förlika 

sig med.54 Men Polanski hade därmed vunnit erkännande som en seriös regissör och på 

Berlins filmfestival vann Repulsion silverbjörnen.  

                                                
53 Barbara Leaming, Polanski. His Life and Films (London: Hamish Hamilton, 1982), 39. 
54 Ibid., 37 f. 
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4.1 Handling och tematik 
 

Sitney gör i sin bok en läsning av Ingmar Bergmans Persona (1966) som en allegori över 

psykoanalysen där utgångspunkten för filmen är patienten.55 Repulsion skildrar ett 

psykologiskt förlopp men kan inte relateras till psykoanalysens behandling; det finns här 

varken en patient eller en läkare och kan därför inte upprättas ett förhållande däremellan. 

Repulsion handlar om Carol Ledoux, en belgisk ung kvinna som bor tillsammans med sin 

äldre syster, Hélène, i London där hon arbetar på en skönhetssalong. Carol är frånvarande och 

blyg; hon är mycket attraktiv men besvarar inte männens ständiga intresse. När hennes syster 

tar med sig sin gifte älskare, Michael, hem blir hon svartsjuk och visar äckel gentemot 

mannen och hans ägodelar. Mot Carols vilja reser systern och älskaren bort några dagar och 

lämnar henne ensam i lägenheten. Under tiden isolerar sig Carol i hemmet och börjar snart 

hallucinera och drömma mardrömmar om våldtäkt. Hon utvecklar en psykos som resulterar i 

att hon mördar två män; hyresvärden och en ung engelsman, Colin, som uppvaktat henne vid 

flera tillfällen. När Carols syster återvänder finner hon den paralyserade Carol under en säng 

och ett av liken som Carol har placerat i badkaret. Kameran panorerar över lägenheten och 

stannar upp vid ett familjefotografi där Carol som liten befinner sig i Bryssel. Hyresvärden 

har tidigare betraktat fotografiet varpå Carol har bekräftat att den lilla flickan är hon. 

Repulsion avslutas med en inzoomning av fotografiet och den unga Carol. 

 Repulsion har ett klart psykologiskt tema, men frågan är om det är sexualiteten, 

psykosen eller skräcktemat som är det verkliga objektet. Mottagandet av filmen präglas av ord 

som ”sexualskräck” och ”neuros”. Är då objektet Carols rädsla för sexualitet, kanske som ett 

resultat av minnet av våldtäkt, hennes egen psykos eller själva den skräckupplevelse som 

Carol upplever av sina föreställningar? För att närma mig det för filmen samtida 

förhållningssättet till dessa frågor går jag via det subjektiva berättandet där seendet och 

rummet hamnar i förgrunden. 

 

                                                
55 Sitney, 125-145. 
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5. Analys 
 
 
 
5.1 Repulsion och subjektivitet 
 

 
”To the person in the bell jar, blank and stopped as a dead baby, the world itself is the bad 

dream.”56  

 

- Sylvia Plath, The Bell Jar 
 

Repulsion inleds med en lång tagning av Carols öga i extrem närbild. Bilden ackompanjeras 

av melodin från en ensam flöjt. Förtexterna flyter kors och tvärs över ögongloben samtidigt 

som ögat börjar röra sig och rikta sin blick åt olika håll, för att slutligen stirra tomt ut i luften. 

Kameran zoomar ut och vi får se Carol på skönhetssalongen där hon arbetar. Hon sitter 

frånvarande och håller i en äldre kvinnas hand, och när Bridget, hennes kollega, kommer in i 

rummet uttalar Bridget en av de första replikerna: ”Are you asleep?” Den inledande externa 

bilden av Carols öga knyts i filmens sista bild ihop med samma öga många år tidigare, och 

vad som befinner sig inom denna cirkulära bana är till stor del en ond dröm. Repulsion 

presenterar därmed också ett mysterium. Filmen slutar alltså med att kameran zoomar in 

familjefotografiet där man ser en ung, allvarlig Carol som tittar bort från kameran, mot en av 

männen på bilden. Inzoomningen sker efter att kameran har panorerat över rummet (på 

samma sätt som vid tidigare tillfälle) och olika föremål, däribland leksaker som är utspridda 

över rummet. I likhet med min egen tolkning, har även andra gjort jämförelsen med Orson 

Welles’ Citizen Kane (1941) och ”Rosebud”.57 Fotografiet kan ses som en hermeneutisk 

kod,58 kring vilken alltså ett mysterium kretsar. Blicken är på så sätt kopplad till detta 

mysterium.  

 Väldigt effektivt och snabbt ges genom berättandet information om Carol, 

hennes vackra men sköra yttre och snart hennes franska accent, vilket kan ses som den 

                                                
56 Sylvia Plath, The Bell Jar (New York, Toronto etc: Bantam Books, 1971), 193. 
57 Lucy Fischer, ”Beauty and the Beast. Desire and its Double in Repulsion”, The Cinema of Roman Polanski. 
Dark Spaces of the World, red. John Orr & Elzbieta Ostrowska (London & New York: Wallflower Press, 2006), 
88. 
58 Roland Barthes, S/Z (1970), övers. Richard Miller (New York: Hill and Wang, 1974), 21. 
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semiska koden,59 men samtidigt ställs också frågor kring hennes tillstånd – såväl genom 

dialog som genom Carols frånvarande beteende. Redan här upprättas gränsen mellan Carols 

inre, mentala tillstånd, och den yttre världen vilket också märks i hennes oförmåga att 

kommunicera med dem hon har runtomkring sig. Carols alienation förtydligas allt eftersom 

men blir definitiv i samband med att hon lämnas ensam i lägenheten och resulterar, som vi 

vet, i de två brutala morden. Den kunskap och förståelse som vi får tillgång till som åskådare 

(och som vi alltså, enligt den kognitiva utgångspunkten) kan behandla på olika sätt, har dock 

människorna i Carols omgivning uppenbarligen inte samma tillgång till eller förståelse för.  

 I takt med Carols försämrade tillstånd och isolering blir berättandet alltså mer 

subjektivt och tillåter Carol definiera rummet i högre grad genom hennes intryck. ”If 

Repulsion is about perceptual extremes it is also about emotional extremes”, menar John 

Orr.60 Den motvilja mot män och sexualitet som Carol från början visar genom äckel inför 

Michaels ägodelar och dennes relation till hennes syster, samt genom ett ambivalent 

förhållande till mäns uppvaktande av henne själv, övergår i mardrömmar och hallucinationer 

om våldtäkt. Därmed bryts också gränserna mellan det inre och yttre ned: Carols inre, mentala 

tillstånd har blivit ett med rummet. De två morden är resultatet av den kritiska 

sammanflätningen av hennes privata erfarenheter och det fysiska intrånget som hotar henne. I 

det följande ska jag närmare undersöka hur dessa gränser sätts upp, överskrids och bryts ned 

genom det subjektiva berättandet. Frågan som kvarstår är vad som ligger bakom denna 

kritiska utveckling och hur åskådarens uppmärksamhet kan ledas för att utreda och analysera 

drivkraften bakom den.  

Det subjektiva berättandet i Repulsion alterneras av ett objektivt, men gränsen 

däremellan går inte alltid att avgöra utifrån användandet av synvinkeltagningar. Istället är 

projiceringen av Carols tillstånd i hennes omgivning en central del av det subjektiva 

berättandet. Ofta kombineras bilder av Carols ögon med bilder av exempelvis taket i hennes 

sovrum samt förstärkta ljud som hon hör, men det metaforiska förhållandet mellan henne och 

omgivningen behöver inte bekräftas av denna blickrelation. Projiceringen behöver heller inte 

ske genom expressionistiska sekvenser eller omöjliga rumsliga förhållanden. I takt med 

Carols försämrade tillstånd återkommer närbilder av ruttnande föremål: några potatisar som 

lämnats framme i köket och en flådd kanin som Carols syster planerat att tillaga. Kaninen, 

som systern lämnat kvar i kylskåpet då hon och älskaren rest bort, tar Carol förstrött fram och 

                                                
59 Ibid., 113. 
60 John Orr, ”Polanski: The Art of Perceiving”, The Cinema of Roman Polanski. Dark Spaces of the World, red. 
John Orr & Elzbieta Ostrowska (London & New York: Wallflower Press, 2006), 12. 
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placerar på ett bord och snart är den täckt av surrande flugor. När Carols tillstånd har 

försämrats så pass mycket att hon skickas hem från sitt arbete upptäcker dessutom hennes 

kollega, Bridget, kaninens huvud i Carols handväska. Närbilderna kan ses som en form av den 

andra nivån i det subjektiva berättandet. Som Branigan poängterar utgår projektion, som den 

kallas, från en metaforisk inramning av ett objekt och kan därför kan vara tvetydig.61 

(Kaninhuvudet i handväskan skulle jag dock inte räkna in här, då det är ett mer uppenbart, 

objektivt tecken på att Carol börjar bli ”galen”.) 

På många sätt fungerar subjektiviteten genom symboliska koder, vilka alltså 

upprättar olika motsatser.62 Man skulle kunna säga att Repulsion rör sig från en yttre 

verklighet till en inre för att sedan röra sig tillbaka igen. Utan att egentligen landa i ett klart 

och tydligt motiv bakom Carols handlingar ger filmen ledtrådar om ett barndomstrauma. 

Psykosen som tycks bottna i denna upplevelse skildras till största del genom vad som 

förmodas vara vanföreställningar eller drömmar där väggarna i Carols lägenhet deformeras 

eller där en man bryter sig in i Carols rum på natten och våldtar henne. Att Carol i filmens 

slutskede mördar två män kan utifrån detta perspektiv ses som ett framtvingat självförsvar 

snarare än kallblodiga mord. Men vilken betydelse har då denna subjektivitet för skildringen 

av Carols mentala tillstånd? Att sortera in Repulsion i en filmtradition där människans psyke 

tilldelas en ny och större roll är en sak; att försöka utreda betydelsen av det en annan. 

 

 

 

                                                
61 Branigan, Point of View in the Cinema, 126. 
62 Se t.ex. Barthes, 25. 
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5.2 Blickens funktioner 
 
 

Ofta beskrivs den inledande och avslutande bilden av Carols öga som en etablering av det 

subjektiva berättandet i Repulsion, vilket också av flera sätts i relation till familjefotografiet 

som en viktig ledtråd till Carols traumatiska barndom.63 Med hjälp av den externa bilden av 

Carols öga etableras alltså hennes relation till sin omvärld samt åskådarens relation till hennes 

inre rum. Ögat och blicken får också redan i inledningen den kritiska, men indirekta, 

relationen till Michaels rakkniv, vilket uppenbaras i mångas jämförelser med Buñuels Un 

Chien Andalou (1929).  

Den externa bilden av ögat ses här alltså som en viktig del av det subjektiva 

berättandet genom att den riktar uppmärksamhet mot Carols blick och de ledtrådar som 

blickriktningen i familjefotografiet ger. Carols centrala roll i hur uppmärksamheten riktas 

innebär alltså en extern fokalisering. Vad som samtidigt kan tyckas problematiskt här är att 

Carols uttryckslösa blick inte ger några ledtrådar om hennes upplevelser. Lucy Fischer 

poängterar också detta och menar att Carols passiva blick står i kontrast till den aktiva blick 

som männen i filmen tilldelas.64 Den driftstyrda blicken som Carol är objekt för har dock ett 

problematiskt förhållande till hennes passiva ointresse, som också Fischer menar, vilket blir 

tydligt genom hyresvärdens incestuösa intresse för henne i filmens slut. Filmens voyeurism 

kanske upprättar ett förhållande mellan en passiv och en aktiv roll, men det är alltså en ganska 

problematisk uppställning. Vad som tycks intressant är alltså det som utestängs; just det som 

Carols blick inte direkt talar om. Blicken utgör, precis som drivkraften, alltså ett problem. 

Vad som är intressant är också att subjektiviteten skiftar under de två morden, så att skeendet 

återges genom männens (offrens) synvinkel. Grodperspektivet och det brutala sätt som 

morden skildras på blir en extrem kontrast till det sätt på vilket sätt Carol tidigare har 

framstått som passiv.  

I kapitlet ”Desire in Narrative” i Alice Doesn’t menar Teresa de Lauretis att de 

olika blickar som intas av kameran, åskådaren och karaktärer i en film ingår i ett komplext 

system ”which structures vision and meaning and defines what Alberti would call the ’visible 

                                                
63 Se t.ex. Helena Goscilo, ”Polanski’s Existential Body – as Somebody, Nobody and Anybody”, The Cinema Of 
Roman Polanski. Dark Spaces of the World, red. John Orr & Elzbieta Ostrowska (London & New York: 
Wallflower Press, 2006), 30. 
64 Fischer, 78. 
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things’ of cinema”.65 De Lauretis fortsätter med att bygga vidare på Stephen Heaths och Laura 

Mulveys resonemang:  

 
The possibility of shifting, varying, and exposing the look is employed  both to set out and to 
contain the tension between a pure solicitation of the scopic drive and the demands of the 
diegesis; in other words, to integrate voyeurism into the conventions of storytelling, and thus 
combine visual and narrative pleasure.66  
 

Kvinnan är här ett objekt inför mannens blick, och dessutom en del av det ”landskap” över 

vilket han rör sig och låter berättelsen utvecklas. Den kvinnliga karaktären kan dock, som i 

film noir, vägra anpassa sig till detta symboliska landskap, såväl visuellt som narrativt, menar 

de Lauretis. När det kommer till filmer som är centrerade kring en kvinnlig karaktär menar 

hon att berättelsen struktureras som en inre eller yttre resa, vars möjliga förlopp är de som 

Freud grundat i myten om kvinnans feminina utveckling. Den ”bästa” utgången innebär därför 

att det fortfarande är mannen, Oidipus, som når sitt mål.67 Detta är givetvis kopplat till hela 

den kontext inom vilken filmen ses, där filmens behov av att tillfredställa sin publik innebär 

att den måste uppfylla ett socialt ”kontrakt”, vilket den i sin tur gör genom att lokalisera 

bärare av blicken samt den drivkraft som de Lauretis menar ligger till grund för allt 

berättande. Men vad detta innebär för Repulsion, alltså, är att blicken inte har samma 

självklara funktion som i de exempel som de Lauretis ger eftersom den är kopplad till en 

negativ drivkraft. Blicken kan aldrig bli helt ”perfekt” eftersom den är kopplad till en 

maktrelation som bottnas i övergrepp, ett brott mot det sociala kontraktet.  

Att Carol är föremål för heterosexuell åtrå och blick kan man lätt argumentera 

för genom hennes uppenbart attraktiva utseende och den respons som män i hennes 

omgivning ger henne. Att hon under en stor del av filmen rör sig i lägenheten iförd endast ett 

negligénattlinne bidrar givetvis till hennes sexualitet; även när hennes tillstånd har förvärrats 

så pass att hon mördar två personer har hon sekunden innan varit föremål för deras begär. 

Carols sexualitet förtydligar mötet mellan makt och motstånd samt åtrå och rädsla, och här 

klarnar också filmens centrala tema kring voyeurism, den ständiga blicken, övervakningen, 

eller den panoptiska blicken om man så vill. Den sexualitet som Carol tillskrivs måste 

internaliseras för att hon ska bli en del av den diskurs som definierar hennes sexualitet,68 

vilket inbjuder till motstånd eftersom det sexuella är så starkt förknippat med rädsla. 

Förhållandet mellan njutning och motvilja genomsyrar därför hela förhållandet mellan Carol 
                                                
65 De Lauretis, Alice Doesn’t, 138. 
66 Ibid., 138 f. 
67 Ibid., 139 f. 
68 Jfr. de Lauretis diskussion. Ibid., 149. 
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och hennes omvärld. Den symboliska koden, etablerandet av uppdelningen mellan könen, och 

den proairetiska koden (driften) sammanflätas här.69 

Ett exempel på detta är blickrelationen mellan henne och några gatuarbetare som 

hon passerar på väg till salongen. Den rörliga kameran följer här Carol längs gatan i halvbild 

snett bakifrån och framifrån. När hon passerar byggarbetsplatsen och en av arbetarna tilltalar 

henne fortsätter den fysiska kameran röra sig med Carol men riktas mot mannens ansikte som 

hamnar i närbild, trots att Carol inte tycks vända sig om. Trots att kameran alltså inte intar 

Carols blick (men hennes rumsliga position!), vänder sig mannen direkt till åskådaren. När 

Carol vid ett senare tillfälle passerar samma plats är den tom. Kameran, som nu förmodas inta 

hennes synvinkel, stannar upp och håller kvar vid den punkt där arbetarna tidigare stått. Det 

tomma utrymmet laddas med betydelse just genom frånvaron av någonting; bristen på 

definierandet av Carol som vid tidigare tillfälle skett genom arbetarnas uppmärksamhet. Det 

tycks på så vis ligga en slags njutning i medvetenheten om att vara betraktad som på samma 

gång är uppblandad med denna rädsla och motvilja. Carols ambivalenta förhållande till den 

heterosexuella blicken och därmed sexualiteten som sådan, om man godtar detta samband, 

befinner sig inom detta spel av blickrelationer. 

 Joan Copjec behandlar på samma sätt subjektets förhållande till den panoptiska 

blicken i sin diskussion av Foucault och Lacan: 
 

The panoptic gaze defines perfectly the situation of the woman under patriarchy: that is, it is the 
very image of the structure which obliges the woman to monitor herself with a patriarchal eye. 
This structure thereby guarantees that even her innermost desire will always be not a 
transgression, but rather an implantation of the law, that even the “process of theorizing her own 
untenable situation” can only reflect back to her “as in a mirror”, her subjugation to the gaze.70  

 

Inte bara kvinnors situation definieras av den panoptiska blicken, menar Copjec, utan alla som 

befinner sig inom någon form av social ordning. Subjektet kan endast bli synligt, för sig själv 

och för andra, genom de kategorier (den kunskap) som produceras av ett givet samhälle.71 

Carols kropp blir i Repulsion ett diskursivt område, där den ständiga blicken bidrar till hur 

hon uppfattas, och tycks uppfatta sig själv. Hon ser också sig själv; i speglar, givetvis, och 

kanske tydligast i den förvridna ansiktsbilden i en tekanna.  

Den definierande blicken är alltså både andras och Carols egen; däremot är 

institutioner tydligt frånvarande i filmen. Hon klassificeras därför heller inte i den meningen 

                                                
69 Jfr. Barthes, 117 f. 
70 Joan Copjec, ”The Orthopsychic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan”, Film and Theory. An 
Anthology, red. Robert Stam & Toby Miller (Malden & Oxford: Blackwell Publishers, 2000), 438. 
71 Ibid., 438. 
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som ”neurotisk”, ”psykotisk” eller liknande. Dessa kategorier lämnas snarare tomma för 

åskådaren att fylla i (även om Michael vid ett tillfälle antyder för Hélène att Carol borde söka 

upp en doktor, vilket Hélène reagerar ganska starkt på). Intressant här är alltså att den 

kulturella koden lyser med sin frånvaro, genom att inte presentera sin tids kunskap på området 

genom exempelvis psykiatri.72 Blicken är, för att återkomma till vad jag nämnde 

inledningsvis, därför också kopplad till bristen på kommunikation och därmed någonting 

ofullbordat på samma sätt som det begär som är så problematiskt här. Och det är just i 

avbrotten (Carols ofullbordade meningar säger kanske mer än en enda fullbordad) och 

motstridigheten som rösten finns. Drivkraften bakom det narrativa skulle därför kanske kunna 

avgöras genom en rad kontextuella faktorer. Sättet att tala om sexuella övergrepp, sexualitet 

över lag, neuros, etcetera, måste i sådana fall tas i beräkning när man undersöker subjektet i 

Repulsion, vilket jag återkommer till senare.  

 En för analysen viktig del av Branigans teori är subjektets förhållande till 

rummet på ett mer idémässigt plan, alltså inte enbart genom själva blickriktningen. De 

uppfattningar som subjektet så att säga projicerar på sin omgivning, och som därmed ger ett 

subjektivt berättande, behöver inte vara direkt kopplad till synvinkeltagningen. Seendet 

problematiseras i den moderna filmen, vilket även kan relateras till kriser och ifrågasättandet 

av ”sanningar”.73 Carols uppfattning av sin omvärld kan på liknande sätt ses som relationen 

mellan hennes erfarenhet och hur denna reflekteras i omgivningen. Erfarenheten är i Carols 

fall helt privat, vilket gör relationen intressant på flera sätt. För när den hamnar i det moderna 

rummet, i den privata och den offentliga sfären, så börjar den också bli socialt kodad. Jag har 

hittills främst uppehållit mig kring nivåer av berättandet som är kopplade till extern 

fokalisering, vilket alltså har visat att subjektiviteten är oerhörd komplex när det gäller 

blicken och seendet. Jag vill nu gå vidare för att undersöka det rum som blicken är kopplad 

till. 

 

 

 

                                                
72 Barthes, 20. 
73 Se t.ex. Bordwell, 206. 
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5.3 Rummets funktioner 
 

 

Rummets centrala betydelse för karaktärens upplevelser inom såväl konstfilmen som 

skräckfilmen74 blir extremt tydlig i Repulsion, och låter här det subjektiva berättandet 

utvecklas helt. Jag har redan behandlat blicken inom det offentliga rummet; vem den 

egentligen tillskrivs och vems drivkraft den kan relateras till, och därmed dess subjektivitet. I 

takt med Carols försämrade tillstånd förändras successivt bilden av, och relationen till 

rummet. Den rörlighet och jazzmusik som tidigare varit förknippad med stadsrummet ersätts 

av Carols alltmer osäkra, trevande rörelse genom staden, maniska blick, och kaotisk 

jazzmusik uppblandad med banjon som några gatumusikanter tidigare spelat (en absurd och 

komisk detalj under ett möte med Colin). Den rörliga kamera (som givetvis kan kopplas till 

neorealismens ”objektiva”, rörliga inspelning ”på plats”) blir därmed alltmer subjektiv. Carol 

isolerar sig slutligen helt i lägenheten, där utvecklingen av hennes tillstånd skildras genom 

interiören. Från att ha varit objektivt och halvsubjektivt (Branigan talar om ”semi-subjective” 

i anknytning till extern fokalisering75) utgörs nu berättandet av intern fokalisering genom att 

Carols tillstånd projiceras på interiören. Kraftig vidvinkelkamera, expressionistisk 

användande av ljus och skugga samt förhöjda ljudintryck av sprickor i väggarna och en 

vattenläcka ramar in Carols perception. Det är alltså inte bara hennes syn- och hörselintryck 

som återges, utan hennes extrema upplevelser.  

I Horror as Pleasure understryker Yvonne Leffler denna relation mellan Carols 

mentala tillstånd och hennes omgivning, vilken hon menar är typisk för skräckfilmer som 

använder subjektiv kamera: ”There is no division here between the individual self and the 

external space. The afflicted self sees nothing but itself; it is trapped in the world of its own 

imagination.”76 Leffler menar vidare att det är svårt att skapa en osäkerhet kring hur 

karaktärens upplevelse av den externa verkligheten är relaterad till den objektivt skildrade 

verkligheten i film. En litterär text kan, menar hon, skapa en helt annan skräckatmosfär 

genom ambivalensen mellan berättaren och vad den berättar, då subjektiva upplevelser och 

den objektiva verkligheten återges genom samma karaktär (Leffler utgår från ”focaliser” och 

”internal viewpoint” när hon talar om vems upplevelser som berättelsen filtreras genom). 

                                                
74 Yvonne Leffler, Horror as Pleasure. The Aesthetics of Horror Fiction, övers. Sara Death (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International, 2000), 133.  
75 Branigan, Narrative Comprehension and Film, 103. 
76 Leffler, 134. 
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Därför, menar hon, kan inte ens Repulsion lämna åskådaren osäker på om kameran återger 

den objektiva verkligheten eller vad som är en projicering av Carols inre tillstånd.77 Lefflers 

resonemang återkallar Pasolinis litterära analogi, och försöket att motsvara filtreringen genom 

karaktären med hjälp av det teknisk-stilistiska (se teoriavsnittet). Teresa de Lauretis 

framhåller också Pasolinis syn på film (liksom poesi) som en meningsbärande praktik som 

överskrider sin tekniska produktion, och som i mottagandet ger möjlighet för en subjektivitet 

och ett spektrum av känslor grundade i den sociala verkligheten.78 I Repulsion blir rummet en 

projicering av Carols inre verklighet, men det är också tydligt att en vidare, social verklighet 

ryms i utvecklingen av interiören.  

Jag har redan tidigare kommit in på gränsdragningar och upplösningar av dessa 

genom Carols förhållande till interiören. Shonfield tar utgångspunkt i Carols rädsla för fysiska 

gränsöverskridningar; en rädsla som uttrycks i såväl interiör som exteriör. Vad som till en 

början rör sig om sprickor i väggarna och läckage som ett resultat av faktiska arkitektoniska 

problem utvecklas allt eftersom till en utsuddning av den fysiska gränsen mellan Carol och 

interiören. Carols kropp sjunker nu in i väggen när hon lutar sig emot den och snart tar den 

formen av armar och händer som sträcker sig efter henne och fångar in henne. Hon kan inte 

längre lita på tryggheten hos insidan och interiören vars gränser alltmer suddas ut.79 Samma 

sak gäller även för exteriören där Carol distraheras av sprickor i marken och arbetare som 

ägnar sig åt att reparera Londons gator. Som Shonfield även poängterar, blir exteriören en 

förlängning av det hot mot gränser som Carol redan börjat uppleva i interiören.   

Det är dock inte bara Carols upptagenhet av de krackelerande ytorna som gör 

hennes relation till stadsrummet intressant. Hennes förhållningssätt till rummet styrs även av 

hennes rörelse genom det. Från att ha rört sig avslappnat och vant till Hamiltons jazzmusik 

blir detta rörelseförhållande mer kaotiskt och ackompanjerat av trummor. Shonfield gör även 

en intressant jämförelse med Rosemary’s Baby (1968), som Polanski gjorde tre år senare, där 

staden tvärtom blir en bekräftelse på att Rosemary inte är galen.80 I Rosemary’s Baby innebär 

alltså exteriören en helt annan frihet än i Repulsion, Rosemary söker sig ut medan Carol 

avskärmar sig i lägenheten – vars trygghet givetvis är helt falsk. Stadsrummet är ju också, 

som jag tidigare nämnt och som Shonfield poängterar, förknippat med den manliga, 

heterosexuella blicken men också hans trygghet i staden. Vad som tidigare var en flanör, 

menar Shonfield, är nu en man som kan känna sig så hemma att han kan vara helt statisk i 
                                                
77 Ibid., 134. 
78 De Lauretis, Alice Doesn’t, 51. 
79 Shonfield, 55. 
80 Ibid., 70. 



 35 

rummet. Hans territorium utmärks dessutom av stadens kvinnliga invånare, som blir objekt 

för hans sexuella drivkraft.81 

I sitt förhållningssätt till mytens grundläggande betydelse för berättande, menar 

de Lauretis att kvinnan på ett eller annat sätt blir ett medel för det manliga subjektet att uppnå 

sina mål och realisera sin drivkraft82 (jag återkommer till detta). Carols isolering kan i ljuset 

av Shonfields aspekt av rummet ses som ett sätt att motverka detta, men som det visar sig 

fullbordas alltså hennes tillstånd inne i lägenheten. Hennes mardrömmar om våldtäkt utspelar 

sig också i den mest privata delen av hemmet, i sovrummet (där hon även ligger och drömmer 

dem, vilket helt klart problematiserar förhållandet mellan dröm och verklighet), där alltså 

gränsöverskridandet blir totalt. Att den bristande hygienen återfinns i hemmet är också tydligt; 

sprickor, läckor, men även allt mer förstorade bilder av ruttnande mat och ljudet av surrande 

flugor kring den flådda kaninen är återkommande i lägenheten. 

Som aspekterna av rummet visar, sammanflätas här den kulturella och den 

semiska koden genom att ladda beskrivningar av personer och omgivningar med ett visst 

värde. Om rummet, och relationen mellan exteriör och interiör samt privat och offentligt, på 

det här sättet kan ses som en projektion av Carols tillstånd, är det också klart kopplat till 

sociala betydelser av hennes upplevelser. I nästa avsnitt vill jag kort ta upp några aspekter av 

möjligheten för utrymme för en socialt kodad subjektivitet.  

  

                                                
81 Ibid., 73. 
82 De Lauretis, Alice Doesn’t, se t.ex. 153. 
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5.4 En ”kvinnlig” subjektivitet? 
 

 

Teresa de Lauretis nämner Repulsion i ett sammanhang där hon diskuterar om det finns en 

feminin estetik, genom vilken åskådaren adresseras som kvinna. Chantal Akermans film 

Jeanne Dielman (1975), menar hon, konstruerar genom sin form en sann bild av kvinnlig 

erfarenhet:  

 
What the film constructs – formally and artfully, to be sure – is a picture of female experience, 
of duration, perception, events, relationships, and silences, which feels immediately and 
unquestionably true. And in this sense the ‘pre-aesthetic’ is aesthetic rather than aestheticized, as 
it is in films such as Godard’s Two or Three Things I Know about Her, Polanski’s Repulsion, or 
Antonioni’s Eclipse. To say the same thing in another way, Akerman’s film addresses the 
spectator as female.83 

 

En film som Jeanne Dielman, menar alltså de Lauretis, placerar de vardagliga rutinerna och 

händelselösa stunderna i centrum för berättelsen istället för att låta dem motiveras av 

avgörande händelser. Det ”pro-estetiska” blir därför på en och samma gång estetiskt genom 

att placeras i ett konstnärligt sammanhang. I Akermans film sker det genom att det är en 

kvinnas handlingar, kropp och blick som får definiera rum och tid samt vilken innebörd som 

ges tillgänglig för åskådaren, menar hon.84 På samma sätt skulle man dock kunna beskriva 

Polanskis film. Precis som Cynthia Freeland kommenterar, handlar det om ett slags 

”ickenarrativ”: “Instead, Repulsion presents a sort of antinarrative about the inability to act, a 

continual waiting, passivity, and suffering that is like something out of Samuel Beckett rather 

than Sophocles (but without Beckett’s humour).”85 Carols egen erfarenhet kan därför ses som 

inskriven i stunder som kretsar kring hennes omotiverade rörelser genom rummet där 

kameran följer henne i långa panoreringar, hennes tafatta petande på vardagliga föremål som 

en kaffekopp, eller ett bortglömt badkar som hon av en slump upptäcker har svämmat över. 

Man skulle därför kunna tala om en direkt framställning av hennes erfarenhet, som aldrig helt 

formuleras i ord. På många sätt kan man här se det diskursiva utrymme, en socialt kodad 

subjektivitet, som ger möjlighet till mer varierande identifikation vilken de Lauretis 

efterfrågar.  

                                                
83 De Lauretis, Technologies of Gender, 131 f. 
84 Ibid., 131. 
85 Cynthia A. Freeland, The Naked and the Undead. Evil and the Appeal of Horror (Boulder & Oxford: 
Westview Press, 2000), 198.  
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En återkommande plats i Repulsion är fönstret som står öppet med utsikt över en 

klostergård på andra sidan gatan. Fönstret återkommer både på natten, då Carol ofrivilligt hör 

Hélène och Michael (Hélènes stönande), och på dagen då Carol uppehåller sig vid det och 

tittar på nunnorna som spelar bollspel på gården. Hennes syn- och hörselintryck blir extremt 

tydliga genom nunnornas glada skratt och rop som tar sig in i lägenheten även vid andra 

tillfällen samt de återkommande klockorna på natten. Carols passiva rörelser, längtan och 

minnen tycks inskrivna i denna inramning, som också ställer frågor kring hennes egen längtan 

genom att den aldrig direkt uttrycks. (Att den kulturella koden här refererar till katolicismen 

är värt att påpeka.) 

 Genom dessa stunder får åskådaren alltså information genom det som inte görs 

eller sägs. Det görs vissa försök från andra att nå fram till Carol, men detta tycks mer vara för 

deras egna ändamål. Den uteblivna kommunikationen, som jag flera gånger varit inne på, är 

också kopplad till maktbalansen. Här gör sig alltså även frånvaron av institutioner gällande. 

Foucault menar i Sexualitetens historia att bekännelsen utnyttjas av och ger makt åt den som 

lyssnar.86 Bekännelsen blir på så vis ett instrument för att klassificera det talande subjektet 

samtidigt som bekännelsen kan ses som en befrielse för subjektet, och därmed ha olika 

funktioner. Men i Repulsion sker alltså ingen sådan kommunikation, istället framträder hennes 

tillstånd för andra då Hélène och Michael återvänder från Italien och finner Carol i sitt livlösa 

tillstånd. Här lägger sig också berättandet på en helt objektiv nivå; sekvensen där Carol hittas 

och en skara åskådare samlas kring henne tillskrivs ingen karaktär i berättelsen.  

Jag skulle här vilja återkomma till Sylvia Plaths bok The Bell Jar, som jag 

inledningsvis citerade, och som också Teresa de Lauretis nämner i förbifarten.87 The Bell Jar, 

samtida med Repulsion, har blivit en klassisk skildring av depression och alienation; det 

kvävande tillstånd som så väl formuleras i bokens titel. En viktig likhet mellan The Bell Jar 

och Repulsion är den instängdhet och brist på kommunikation som förmedlas, dock på så vitt 

skilda sätt. Den stora skillnaden ligger just i de medel som hos Plath beskrivs för att bota och 

kategorisera patienten; åtgärder som istället blir till direkta övergrepp genom exempelvis 

misslyckade elchocksbehandlingar. Genom sin perception av omvärlden uttrycker alltså både 

Carol och Esther Greenwood i The Bell Jar en grundläggande maktlöshet och förlamning, 

förankrad i samma tid.  

Man kan då fråga sig hur samtidens kunskap kan relateras till den här typen av 

ämne. Freeland kommenterar, mycket riktigt, att den typ av medvetenhet som idag finns kring 

                                                
86 Se t.ex. Foucault, Sexualitetens historia, 76. 
87 De Lauretis, Technologies of Gender, 129. 
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övergrepp inte fanns 1965.88 Detta styr, menar hon, åskådarens tolkning av filmen, men på 

samma sätt skulle man även kunna fråga sig hur det styr filmens behandling av temat. Lucy 

Fischer gör en liknande iakttagelse och poängterar att det utifrån 1960-talets kontext och mer 

självklara heterosexuella norm finns en underliggande logik i att se hennes aversion mot Colin 

som ”patologisk”, vilken filmen också utvecklas genom. Samtidigt som man kan undra om en 

mer modern kontext kan inbjuda till en annan tolkning, så kan man också ställa sig frågan om 

Colins besatthet av Carol är särskilt frisk, menar Fischer.89 

 Cirkelrörelsen i Repulsion säger också någonting om hopplösheten i Carols 

situation. Carol hamnar till slut i armarna på Michael och har därmed ”förlorat”; livlös hänger 

hon i hans armar samtidigt som han betraktar henne till synes belåtet. Den sista inzoomningen 

av familjefotografiet (som nu dessutom skymtas bakom en gallerformad skugga) tycks 

därmed understryka att det inte finns någon utväg för henne. Trots de Lauretis något 

deterministiska syn på berättelse och manligt begär, tackar hon ändå Freud för hans försök att 

formulera historien om det feminina, förstå kvinnlig subjektivitet och föreställa sig kvinnan 

som ett mytologiskt och socialt subjekt.90 Freuds välkända historia om den feminina 

utvecklingen, flickans resa över oidipuskomplexets terräng, som de Lauretis härefter återger, 

passar också ganska perfekt in i berättelsen i Repulsion. För när den lilla flickan har gett sig 

iväg hemifrån (koder har gett oss ledtrådar om Carols barndomshem), gått igenom det falliska 

stadiet av kastration (frågor kvarstår hur detta i Carols fall har gått till) och blivit märkt av det 

narcissistiska såret (Carols svartsjuka förhållande till Hélène och Michael, som exempelvis 

understryks av Hélène; ”this isn’t about you!”), så måste hon gå vidare. Men det är här som 

det verkliga problemet uppstår, för hon är nu inte längre en ”liten man”. Hon måste gå igenom 

kampen på gränsen till att bli kvinna, och om hon vinner belönas hon med moderskap. Freuds 

berättelse slutar här, men de Lauretis lägger ut fortsättningen utifrån sociolingvisterna. Med 

moderskapet kommer en ny, ambivalent och negativ makt att vägra, kämpa, dra sig tillbaka 

och genomgå separation och förluster. Kvinnans kropp har nu blivit hennes slagfält, hennes 

enda vapen och ägodel, vilket inte är helt oproblematiskt: ”Yet it is not her own, for she too 

has come to see it as a territory staked out by heroes and monsters (each with their rights and 

claims); a landscape mapped by desire, and a wilderness.”91 Och resan, med sitt biologiska 

mål, slutar som i en saga: ”The end of the girl’s journey, if successful, will bring her to the 

place where the boy will find her, like Sleeping Beauty, awaiting him, Prince Charming. For 
                                                
88 Freeland, 198. 
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90 De Lauretis, Alice Doesn’t, 131. 
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the boy has been promised, by the social contract he has entered into at his Oedipal phase, that 

he will find woman waiting at the end of his journey.”92 (Här är det värt att notera att Michael 

vid tidigare tillfälle omtalat Carol som “Cinderella”, vilket alltså leder tanken till sagan.) 

 Repulsion slutar på samma sätt, men i sin egen svarta tappning. Och det är svårt 

att se att den drivkraft som realiseras, om man nu väljer att se det så, sammanfaller med 

samtidens önskningar och förhoppningar. De Lauretis formulerar förhållandet mellan 

berättelsen, drivkraften och subjektet väldigt tydligt på ett ställe i Alice Doesn’t: 

 
For if the conception of cinema as a semiotic or signifying practice is to have any value at all, 
both filmmakers and spectators must be understood to be subjects in history. And thus not only 
meaning but vision itself, the very possibility or impossibility of ‘seeing’ the film, would depend 
on its engagement of a historically and socially constituted subjectivity.93  

  

De aspekter av subjektivitet i Repulsion som jag behandlat här tycks alltså visa på en 

omarbetning av myten, vilket ger en komplex bild av en eventuell drivkraft i berättelsen. Jag 

vill nu gå vidare för att undersöka det svenska mottagandet av Repulsion och hur det kan 

relateras till denna subjektivitet. Jag inleder med Foucault och Vansinnets historia under den 

klassiska epoken. 

 

 

                                                
92 Ibid., 133. 
93 Ibid., 149. 
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5.5 Mottagande 
 
 
5.5.1 Diskurser kring den mentala hälsan 
 

 

Samtidigt som blicken blir en komplex form av subjektivitet kan man alltså även se den i 

relation till en slags omöjlighet i att skildra upplevelsen, då det inte finns ett klart sätt att tala 

om och förhålla sig på till denna upplevelse. I förordet till Vansinnets historia under den 

klassiska epoken skriver Foucault:  

 
I vår tid tiger vansinnet i lugnet hos ett vetande som, genom att känna det alltför väl, glömmer 
det. Men på vägen från en erfarenhet av vansinnet till en annan passerar man genom en värld 
utan vare sig färdiga begrepp eller perceptiva strukturer, genom ett slags tyst genomskinlighet 
vilken låter vansinnet uppträda som stum institution, som gest utan kommentar, som omedelbar 
kunskap, som en stor orörlig struktur. Denna struktur härstammar inte från kunskapen; den är en 
punkt där historien gör sig orörlig i den tragedi som på samma gång grundlägger och ifrågasätter 
den.94 

  

Foucault menar att modifieringen av vansinnet som objekt sker efter renässansen tack vare att 

man med hjälp av den utvecklade vetenskapen kan kategorisera vansinne och förnuft, men 

den positivistiska vetenskapen inser sig slutligen vara inkapabel att greppa vansinnets dunkla 

natur. Freud ersätter en struktur med en annan men erbjuder ingen lösning på vansinnets 

natur: ”Psykoanalysen kan knyta upp några av vansinnets former men den förblir främmande 

för icke-förnuftets suveräna verksamhet. Den kan varken befria eller översätta eller förnuftigt 

förklara det väsentliga i icke-förnuftets verksamhet.”95 Vansinnets oresonliga natur spåras här 

även i konstverken som när sig på vansinnet. Oförmågan att få grepp om det ologiska mönster 

som icke-förnuftet vilar på gör det på samma sätt möjligt att representera dess tillstånd genom 

en slags ologisk subjektivitet. På samma sätt som Foucault beskriver oförmågan hos den 

positivistiska vetenskapen att konstruera vansinnet som objekt kan man mena att Carols 

upplevelser inte går att representeras med hjälp av en logisk struktur. Vad hennes blick 

avslöjar blir därför på samma gång både en förklaring och en ”icke-förklaring”; den ger 

förståelse samtidigt som det den ger förståelse för inte låter sig beskrivas på ett logiskt sätt. 

Det är helt enkelt för dunkelt, för hemskt för att kunna återges.  

                                                
94Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken (1972), övers. Carl G. Liungman (Lund: 
Arkiv förlag, 2001), 12. 
95 Ibid., 296. 
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 Foucaults ord rymmer en skuldbeläggning på världen som verket är länkat till: 

”[…] genom vansinnet som avbryter det, öppnar verket ett tomrum, en tid av tystnad, en fråga 

utan svar; det framkallar en slitning utan försoning, som tvingar världen till eftertanke”.96 

Formuleringen passar mycket väl in på de reaktioner som Carols dåd väcker då grannarna 

finner henne och liken i lägenheten efter systerns hemkomst. Åsynen tycks mer förlamande än 

någonting annat. En äldre man som förstrött lunkar in i vardagsrummet och får syn på en bit 

av liket som ligger under soffan vänder sig om, släcker lampan och går tillbaka som om han 

ingenting sett. Men som de två psykologerna Bo Svedberg och Ulf Malm som uttalar sig 

kring Repulsion i Göteborgs-Tidningen kommenterar, så handlar det förmodligen snarare om 

att inte kunna ta till sig synen än att inte ha sett någonting alls. Det lämnas, precis som 

Foucault beskriver, ett tomrum efter denna åsyn som tvingar världen till eftertanke. Svedberg 

och Malm spårar samma förståelse hos Polanski för Carol och sammanfattar på en och samma 

gång filmens förmodade samtidskritik: ”Ja, det tycker jag också. Slutscenen kan nog uppfattas 

som en pekfinger åt publiken. Det är när flickan hittas under sängen i sitt rum och ingen av 

grannarna vet hur de skall handskas med henne. Här verkar det som om Polanski försökt 

komma åt folks okunnighet och rädsla inför sinnessjukdomen.”97 

 Rädslan för eventuella effekter Repulsion kan få i beteendet hos sin publik 

övergår i detta sammanhang till den positiva synen på filmens möjligheter att bidra till 

förändringar i Sveriges vårdsituation. Detta återspeglas i diskussionen mellan statens 

filmgranskningsråd och biografbyrån: ”Man kan tvärtom våga hävda, att en sådan insyn kan 

bidra till att öka medkänslan för de mentalsjukas situation och framkalla krav på ökade 

allmänneliga insatser på detta område av vår socialmedicin.”98 Man betonar här även 

svårigheten i att ”dra någon klar gräns mellan ’friskt’ och ’sjukt’ i psykiskt hänseende” samt 

bristerna i vården: ”Behovet av psykisk vård i dagens svenska samhälle vore större än gemene 

man kunde föreställa sig. Och bristerna på vårdplatser för de mentalsjuka i ’välfärdssamhället’ 

är katastrofal.”99 Repulsion bidrar på så vis inom dessa diskurser till en viss insikt som, om 

inte annat, ger upphov till detta tal. Det blir härigenom märkbart att filmen kommer i en slags 

brytpunkt, vilken även frågan om censurens vara eller ickevara bidrar till och samtidigt 

påverkas av genom talet om Repulsion. Osäkerheten i hur man ska ställa sig till 

                                                
96 Ibid., 306. 
97 Ingemar Schmid, ”Repulsion farlig?”, Göteborgs-Tidningen, 16 oktober 1965, 8. 
98 Sammanfattning av diskussionen vid statens filmgranskningsråds sammanträde med biografbyrån 16 juni 1965 
kl. 12.15-15.30 efter filmens förevisning kl. 10.05-11.55 på Sergel-biografen, 11. 
99 Ibid., 10. 
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skräckscenerna relateras alltså på samma gång till osäkerheten i censurens befogenheter och 

natur.  

 Definitionen av Carols psykiska tillstånd blir på så vis avgörande för hur man 

ska komma att behandla Repulsion som censurobjekt. Experter på området rådfrågas för att 

kartlägga och klargöra filmens innehåll; för att bringa mening i sitt objekt måste man alltså 

bringa klarhet i sjukdomens väsen. Det upplösta tecknet för vansinnet, som Foucault talar om, 

tycks här ändå återfå en slags logik för kritikerna som tillskriver filmen en, enligt vissa 

skadlig, realism. Svedberg och Malm förklarar att Carol ”tappar realitetsbegreppet”; 

någonting som de menar är typiskt för psykosen. Skildringen av sjukdomsförloppet är dock 

mycket realistisk, ”närmast medicinskt” (Svedberg), menar de och säger att en trolig 

förklaring till att Polanski ”stiliserar sjukdomssymptomen” vid några tillfällen kan vara att 

åskådaren ska få förståelse för hur Carol känner.100 

Man försöker alltså beskriva och ruta in Carols mentala tillstånd, men man 

uppehåller sig inte mycket vid hennes situation och erfarenhet av våldtäkt. Istället blir hon en 

bild för sinnessjukdomen som sådan. Den ”sexualskräck” som man menar att hon tycks 

uppleva vet man inte hur man ska ställa sig till: ”Flickan tycks lida av någon slags 

sexualskräck, som kanske kan ses som orsaken till hela sjukdomen. Är sådan skräck en vanlig 

företeelse bland unga flickor?” (Göteborgs-Tidningens fråga till Svedberg och Malm) De två 

psykologerna ser dock inte alls sexualskräcken som en orsak utan snarare ett bisymtom, och 

menar att filmen inte diskuterar bakgrunden till Carols sjukdom.101  

Till grund för diskussionen vid statens filmgranskningsråds sammanträde med 

biografbyrån ligger föredrag som publicerades 1918 i Hygiea. En läkare, Billström, som under 

trettio år var psykiatriskt sakkunnig inom filmcensur kåren behandlade här filmens tendens att 

utforska sinnessjukdomar, och i sin diskussion kring detta hänvisade han till ämnet kring film 

och filmpåverkan. Resonemangen i diskussionen kring Repulsion berör utifrån Billströms 

kommentarer i grund och botten de effekter som filmen kan komma att få för sin publik. Hans 

kommentarer ger på så vis anledning till att kritiskt granska filmer med detta tema:  

 
Anledning finns alltjämt att ägna kritisk uppmärksamhet åt filmer som behandlar det psykiskt 
abnorma. Biopubliken är en heterogen samling människor av olika ålder och mogenhet, av olika 
psykisk motståndskraft. Nervsvaga och psykiskt klena personer är kanske ingen särskilt liten 
grupp av biobesökare. Särskilt sistnämnda grupp får förmodas kunna röna skadlig inverkan av 
sådan film som den nu aktuella REPULSION med dess inträngande, vardagsnära och suggestiva 
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101 Ibid., 8. 
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skildring av en ung schizofren kvinnas psykiska sönderfall, hennes fördrömdhet, stegrande oro 
och ångest.102 

  

Skoglund fortsätter här med att referera till Furhammars bok om filmpåverkan, där en 

amerikansk psykiater varnar för faran som är förknippad med filmer som 

”pseudovetenskapligt sysslar med mentala rubbningar”. Därefter följer uppgifter och siffror 

rörande schizofreni:  

 
De mentala sjukdomarna är ett stort samhälleligt problem; många sjuka, få läkare och stor brist 
på vårdplatser. Risken att sjukna i schizofreni har enligt Lundquists PSYKIATRI OCH 
MENTALHYGIEN beräknats till nära 1 % i en normalbefolkning, vilket skulle betyda, att vi här 
i Sverige kan räkna med att mer än 70.000 personer varit sjuka, är sjuka eller blir sjuka i 
schizofreni. I runt tal lider omkring 60 % av alla som för närvarande är intagna på mentalsjukhus 
av schizofreni, dvs en ca 20.000 människor är omhändertagna på sådana sjukhus för schizofreni, 
och varje år insjuknar omkring 1.000 personer i denna sjukdom.103 

 

”Omsorgen om biopublikens psykiska hälsa på biograferna” framhålls i sammanhanget som 

ett av de viktigaste skälen till filmcensurens införande i Sverige 1911 vid sidan av 

”angelägenheten att skydda barn och ungdom från skadliga filmintryck”.104 Men den 

målgrupp som man alltså oroar sig mest för är den bestående av människor som redan är 

labila eller som bär på en latent störning vilken kan förstärkas av filmintrycken. Furhammar 

menar att detta kan ske genom den ”artificiella skräckupplevelsen” och vad som kan upplevas 

som riktat till sig själv som åskådare genom den ”virtuosa psykosskildringen”.105 År 1965 

stödjer man sig alltså fortfarande på medicinsk sakkunskap från den svenska filmcensurens 

tidiga år, med samma motivering att skydda vissa publikgrupper. I det aktuella fallet har man 

även möjlighet att visa statistik över Sveriges samtida problem rörande mentalsjukvården, 

vilket ytterligare visar på hur de olika disciplinerna relateras till varandra.  

Censurobjektet skulle på så vis kunna ses som en anledning till att blåsa liv i en 

helt annan debatt (svensk vård), och därmed ges en produktiv roll till skillnad från rollen som 

passivt föremål för kontroll. Samtidigt visar man med uttryck som ”pseudovetenskapligt” att 

filmens intrång på det medicinska området inte är helt oproblematiskt. Pastor Dahmén, som 

lägger sin röst mot förslaget att fria Repulsion från censur, riktar den skarpaste kritiken mot 

denna tendens, vilket i debatten tydligast speglar Billströms kommentarer från 1918. Men hur 

ser man då på sättet genom vilket Repulsion skildrar Carols psykos? De mer sakkunskapliga 

uttalandena kring Carols tillstånd förbinds genomgående med beskrivningar av hur man rent 
                                                
102 Sammanfattning av diskussionen vid statens filmgranskningsråds sammanträde med biografbyrån, 1. 
103 Ibid., 2. 
104 Ibid., 2. 
105 Ibid., 7. 
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stilistiskt skildrar sjukdomstillståndet. Inom diskurserna kring filmen kan man se en klar 

osäkerhet i hur man ska ställa sig till filmens realism.  

 

 

5.5.2 Förhållningssättet till filmens subjektivitet 
 

Diskussionerna kring Repulsion tydliggör osäkerheten i hur man ska förhålla sig till filmens 

behandling av ämnet. Det är alltså inte bara ämnet som sådant som man ställer sig frågande 

till och granskar, utan snarare hur det skildras genom bildspråket. Vad som ligger till grund 

för denna del av diskussionen är just den subjektivitet som jag inledningsvis diskuterat. I 

citatet ovan berör man i samtalet mellan biografbyrån och filmgranskningsrådet inledningsvis 

frågan kring hur svagare delpubliker kan komma att ta skada av Repulsion och dess 

”inträngande, vardagsnära och suggestiva skildring” av Carols psykiska tillstånd.106 

Frågeställningen visar att man tar stor hänsyn till den klart subjektiva skildringen i 

behandlingen av filmen. De två psykologerna som uttalar sig i Göteborgs-Tidningen rör sig 

även inom det mer filmformrelaterade området då de uttalar sig kring stiliseringen av Carols 

neuros.107  

 Bland filmkritikerna finns en väldigt klar betoning på rent formmässiga aspekter 

av Repulsion, där man talar insiktsfullt inte bara om Polanskis regi, utan även om Gilbert 

Taylors foto och Chico Hamiltons musik. Även om det inom kritikerkåren finns ett visst sätt 

att tala om filmen, har man dock olika sätt att förhålla sig på till dess form. I Stockholms-

Tidningen menar man att Polanski inte har något socialt eller politiskt syfte med filmen, utan 

att tyngden ligger på själva berättandet. Man beskriver Repulsion som en helt realistisk film 

som några kanske även skulle kalla ”klinisk”, vilket man dock menar är en paradox på grund 

av filmens expressionistiska filmspråk. Efter en ingående redogörelse för kameraarbete 

motiverat av Carols tillstånd skriver man:  

 
Filmens andra hälft återger realistiskt sjukdomstillståndet. Skillnaden mellan Polanski i 
’Repulsion’ och Bergman i ’Såsom i en spegel’ är att Polanski söker återge flickans eget 
själssjuka tillstånd, vad hon ser och upplever, och inte som Bergman åskådarens iakttagelser. I 
den unga realistiska filmen söker man nå sannare kunskap om upplevelser och sinnestillstånd 
genom att betrakta det reella och det ’själsliga’ medvetandet som lika verkliga. Jan Nemec 
visade nyligen i ’Nattens diamanter’ hur brukbar tekniken är.108  

 

                                                
106 Sammanfattning av diskussionen vid statens filmgranskningsråds sammanträde med biografbyrån, 1. 
107 Schmid, ”Repulsion farlig?”, 8.  
108 Jonas Sima, ”Se den på egen risk!”, Stockholms-Tidningen, 14 september 1965, 8.  
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Som åskådare identifierar man sig dock inte med Carol, menar man: ”Det obehag vi känner 

som åskådare är intresselöst, kräver ingenting av oss. Som åskådare väljer vi vårt 

engagemang.”109 

I Svenska Dagbladet ger man på liknande sätt ingående beskrivningar av 

kameraarbetets och ljudets betydelse för filmens närhet i skildringen av Carol och hennes 

omgivning. Man menar att det inte ligger någonting spekulativt i bildberättandet utan att 

allting istället är nödvändigt för filmens helhet. Till skillnad från Stockholms-Tidningen 

beskriver man dock närheten och intensiteten som mer engagerande: ”Expressiviteten är ett av 

kännetecknen för Polanskis stil och är särskilt påfallande i ’Repulsion’. Med den skicklige 

fotografen Gilbert Taylors hjälp skildras Carol och hennes omgivning med en närhet och 

intensitet som får åskådaren att vilja värja sig – man utsätts för veritabla attacker genom det 

maximala utnyttjandet av kamerans möjligheter.”110 Även i Dagens Nyheter fördjupar man 

sig i hur man genom bild och ljud låter Carols omgivning spegla hennes tillstånd genom hur 

hon ”ser på tingen”. Man nämner föremål i hennes närhet och en klockas tickande som 

”förefaller ödesdigert då det avtecknar sig mot en ocean av tystnad”. Även här poängterar 

man även Gil Taylors förtjänst: ”Med hjälp av fotografen, Gil Taylor, ger Polanski en 

utomordentligt suggestiv bild av den sinnessjukas värld, en värld där man bokstavligen inte 

kan lita på någon.”111 Vidare läser recensenten, intressant nog, in ett lustmoment i Carols 

mardrömmar där hon blir våldtagen; någonting som enligt skribenten visar på ambivalens hos 

Carol då hon lider av ”sexualskräck”. Detta lustmoment läser även Stockholms-Tidningens 

skribent Bo Andersson in i filmen, där han omtalar våldtäktsscenerna som ”sexualskräckens 

lustfyllda drömmar”. Här sätter man även den psykologiska realismen i samband med frågan 

om varifrån rädslan för filmen kommer:  

 
Är det kanske därför man är rädd för filmen? De två mord som visas är inte råare eller mera 
brutala än många vi sett tidigare. Vi har sett liknande ting i filmer efter manus av Boileau-
Narcejac, vi har sett detta och mycket mera ingå som standardingredienser i t ex de 
serieproducerade italienska antikjippona. Men här kommer nu en film med ambitioner att 
förklara, att vara sann. Och den lyckas. Den får sin bloda historia att te sig möjlig, till och med 
sannolik.112 

 

Stockholms-Tidningen tar förvisso här inte upp aspekter av filmens rent teknisk-stilistiska 

drag, men synen på filmens realism som en klar orsak till att inte censurera filmen är tydlig. 

Repulsions skildring av Carols tillstånd ter sig enligt ST inte alls som spekulativ, vilket den 
                                                
109 Ibid., 8. 
110 Willmar Andersson, ”Studie i själsligt förfall”, Svenska Dagbladet, 14 september 1965 
111 Barbro Hahnel, ”Polanskis censurförbjudna film konstnärligt högtstående”, Dagens Nyheter, 14 maj 1965 
112 Bo Andersson, ”Censurmord på film”, Stockholms-Tidningen, 14 maj 1965 
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dock gör på andra håll bland filmkritiker, exempelvis i en recension i Uppsala Nya Tidning 

där man samtidigt lägger samma betoning på filmens detaljrika realism. De motbjudande 

föremålen i Carols lägenhet och interiörens förfall i kontrast till hennes egen skönhet tas upp 

men med reservation för att filmen har ett drag av ”sjukjournal” vilket minskar det mänskliga 

intresset.113 

 Även om man inom filmkritikerkåren är rörande överens om Repulsions 

extrema realism och medvetna bildspråk har man skilda uppfattningar om syftet med 

skildringarna. Recensenten på Gotlands Folkblad skriver engagerat om skräckscener som 

”etsar sig fast”, om ”psykologisk blick för publikens stämningar” och ett resultat som ”folk 

med alltför svaga nerver inte bör gå och titta på”.114 Arbetarbladet hyllar på samma vis 

filmens intensiva porträttering och tekniska skicklighet men menar samtidigt att dess stil är 

klart överarbetad.115 Distansen till skildringarna är på så vis skiftande, trots synen på 

Repulsions konstnärliga förtjänster. Antingen köper man skildringarna rakt av, eller så ställer 

man sig tveksam och ifrågasätter filmens syfte (spekulativ eller psykologiskt engagerande) 

eller bruk av sina starka bilder.  

 I Filmrutan behandlar Anne-Marie Vyth skildringen av Carols tillstånd, här 

betecknat som neuros och ”sinnessjukdom”, genom hur hennes tillstånd projiceras i hennes 

omgivningar. Inledningsvis betonar Vyth den starka identifikationen med Carol:  

 
Detta är det kliniska fallet Carole och hennes ohyggliga fjorton dagar. Polanski skildrar henne 
nära och intimt, men ändå med distans. Publiken upplever henne inifrån, själv kände jag genom 
filmens teknik ett slags identifikation. Allt Carole känner och gör blir följdriktigt och logiskt, 
hennes två mord blir helt självklara och naturliga. Polanski har förmedlat så mycket av hennes 
känsloliv att man inte bara känner med henne, passivt eller aktivt medlidande, han får en att till 
sist uppleva hennes verklighet som verklighet.116  

 

Vyth utvecklar emellertid sin artikel med vissa invändningar mot Polanskis användande av 

överdrivet expressionistiska effekter, samt kontrasten som uppstår då systern och grannarna 

finner Carol i lägenheten, som hon menar bryter stämningen. Hennes inställning till 

skildringen av Carols tillstånd pendlar på samma sätt mellan dess närhet och distans:  

 
Polanski arbetar samtidigt intensivt och distanserat. Han noterar, iakttar, refererar, kallt och 
matematiskt, klipper beräknat exakt. Hans teknik känns oengagerad, Caroles sjukdom 
presenteras för oss sakligt som en läkarjournal, filmen arbetar med henne som om hon låg på ett 
operationsbord. Tekniken är framför allt exakt och effektiv.     

                                                
113 Ingemar Åhslund, ”När världen spricker”, Uppsala Nya Tidning, 28 september 1965 
114 Ola Sollerman, ”GF på BIO”, Gotlands Folkblad, 28 september 1965. 
115 Anders Isacson, ”Filmteknik till döds”, Arbetarbladet, 14 september 1965. 
116 Anne-Marie Vyth, ”Väg mot djupet”, Filmrutan, nr. 3, 1965, 165. 
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   Ändå uppnås medkänsla och identifikation. Kamerans arbete är visserligen refererande, men 
engagemanget finns i ämnet som sådant, i urvalet av scener och detaljer.117 

 

Den starka identifikation som Vyth upplever blir på så vis samtidigt reducerad till ett slags 

formexperiment, tycks hon mena. Trots inslag som bär drag av Buñuel – ögat i filmens 

öppningsscen, den ”förvända könsbesattheten”, harsteken samt de surrealistiska inslagen – 

vittnar Repulsion inte om samma intresse för en social verklighet som Polanskis tidigare 

filmer, skriver hon.118 Den extrema närhet som Vyth menar att Polanski erbjuder till Carols 

verklighet, tycks alltså stå i kontrast till den distans som uppstår genom filmens medvetna stil. 

 

 

5.5.3 Konstdiskussionen  
 

De ganska avancerade formaspekter som filmkritikerna lyfter fram i artiklarna belyser deras 

sakkunskap och legitimitet på området, vars betydelse för censuren tydliggörs genom 

pressvisningen av Repulsion. Svårigheten i att tydligt avgränsa de olika diskurserna kring 

filmen visar även tydligt på växelspelet, relationerna, dem emellan. De olika utsagorna 

överlappar varandra och brukar därför delvis samma sorts tal, trots att aktörsrollerna skiljer 

sig från varandra. Vad som utmärker censurdebatten kring Repulsion är också just mötet 

mellan olika discipliner. Detta är ingen ny företeelse; tvärtom bygger diskussionen på 

uttalanden och maktrelationer som drev på censurens framväxt i början av seklet, vilket Jan 

Olsson illustrerar i sin diskussion i ”Svart på vitt: film, makt och censur”.119 Vad diskussionen 

1965 visar är dock att debatten i allt högre grad färgas av just frågan om konstnärliga värden, 

vilket ger kunskap på detta område större betydelse. Från att endast ha handlat om 

skadeverkningar och rädsla för nöjesfyllda bilder förskjuts debatten mot det rent konstnärliga 

området. Här sker även denna fusion mellan medicinsk och konstnärlig sakkunskap, där mötet 

mellan frågan om ”förråande” och ”upphetsande” bilder och frågan om värdefull konst ger 

upphov till diskursen om bildspråkets syfte. Det är inom detta område man börjar ställa sig 

frågan om syftet med den närgångna och realistiska skildringen (som jag kallar subjektiv) av 

Carols mentala tillstånd är genuint eller endast rent spekulativt. Även om filmkritikerna som 

talar för det senare alternativet därigenom visar viss skepsis, så innebär det dock inte att man 

menar att filmen bör censureras.  

                                                
117 Ibid., 166. 
118 Ibid., 166. 
119 Olsson, 14-45.  
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 Till grund för diskussionen mellan filmgranskningsrådet och biografbyrån om 

censureringen av Repulsion ligger alltså frågan om filmens konstnärliga värde, 

”skildringssättet och sammanhanget i förening med allmän tendens och ’rättmätig’ 

syftning”,120 vilket man finner stöd för i censurpropositionerna från 1911 och 1954. En 

ändring som skett endast två år tidigare, 1963, gällande förutsättningarna för biografbyråns 

inkallande av filmgranskningsrådet, samt filmkommitténs uttalande om ”god konst” från 1949 

innebär att man i diskussionen tar allt större hänsyn till konstnärliga värden. Det 

samhällsvärde som härmed tillskrivs ”god konst” innebär att en film som anses ha 

konstnärligt värde i första hand ska bedömas utifrån detta: 

 
En film som ’vunnit erkännande såsom film av betydande konstnärligt värde eller som 
uppenbarligen kan antagas vinna sådant erkännande’ får ej ens partiellt förbjudas utan att 
censurfrågan bragts inför filmgranskningsrådets forum. Av det citerade framgår, att en film 
måste uppfylla höga anspråk i konstnärligt avseende för att biografbyrån i en konfliktsituation 
mellan å ena sidan risken för mentalhygieniska skadeverkningar och å andra sidan en films 
konstnärliga värde skall låta sistnämnda värde fälla utslaget. God konst – sade 1949 års 
filmkommitté – är också ett samhällsvärde, vilket ämne som än må behandlas.121 

 

Efter genomgången för riktlinjerna ställer man sig så frågan huruvida Repulsion är en film av 

betydande konstnärligt värde:  

 
Vilka kriterier skall vara uppfyllda och vilken estetisk teori om ’stor konst’ skall vara 
normerande. Är detta en sådan film – såsom 1949 års filmkommitté säger – som syftar till att 
fördjupa kunskapen om människorna och deras villkor, som berikar och befriar åskådarna och 
tvingar dem att reflektera över mänskliga känslor och människors förhållande till varandra eller 
till samhället?  
   Till utförandet är den här filmen i sitt slag perfekt, framför allt fotot är av hög klass. Men 
innehållet – står det lika högt och fyller det de ovan högt ställda fordringarna?122 

 

Det allt större ansvar man lägger på filmen genom att låta dess konstnärliga värde hamna i 

första rum fördjupar den didaktiska potential som man sedan länge tillskrivit mediet. Det 

handlar inte längre endast om att ge kunskap: de konstnärliga kvalitéerna bör ge så pass djup 

insikt att de renar åskådaren från filmens onda effekter: 

 
En dramatiserad läkarjournal är ju inget problemdrama i och för sig, ej heller blir ett realistiskt 
återgivande av en sinnessjuk kvinnas hallucinationer och aggressioner bara genom precision i 
sjukdomsbilden stor konst.  
   Skapar filmen den medkänsla med en medmänniskas lidande som bidrar till ett renande av 
filmens onda effekter (katharsis) och till att öka vår andliga beredskap mot det onda?123 

                                                
120 Sammanfattning av diskussionen vid statens filmgranskningsråds sammanträde med biografbyrån, 4. 
121 Ibid., 4. 
122 Ibid., 4. 
123 Ibid., 4 
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Kraven visar tydligt hur de rådande samhällsproblemen rörande mentalsjuka (vilket jag 

behandlar ovan) och diskurser kring dessa korsas med moderna uppfattningar om konst och 

konstideal. Genom att främja vissa filmtyper och receptionsmönster som kan ses som en del 

av ett större projekt utför man en form av icke-prohibitiv censur.124 Istället för att inskränka 

filmen verkar denna form produktivt genom att aktivt släppa igenom det som uppfyller kraven 

och därigenom främja vissa typer av filmskapande. Befolkningen och dess hälsa blir inom 

detta projekt samtidigt ett mål och ett medel i försöket att lokalisera filmen i offentligheten. 

Genom detta spel av mekanismer framstår censuren tydligt som en disciplineringsdiskurs, 

som Jan Olsson i sin artikel på samma sätt argumenterar för gällande dess tidiga skede.125 

 Svårigheten i att formulera vad god konst är och de mentalhygieniska riskerna 

som vägs mot det ringar in problemställningen i diskussionen. Problemet rör således inte 

endast att definiera själva filmen, utan även det konstideal som den ska passa in i. I 

diskussionen använder man ordet ”förråande” som verktyg (Jan Olsson menar att grunden 

lades genom Gadelius för vilka ord som kom att användas126) för att avgöra om skildringen av 

morden är skadlig. Censorn Nordenfelt menar i diskussionen mellan biografbyrån och 

filmgranskningsrådet att den ”utdragna och inträngande detaljrealism” som utmärker 

mordscenerna borde kunna betecknas som ”förråande”, och att man genom klippning skulle 

kunna ”dämpa chockeffekten” i dessa scener.127 Grönwald, medicinskt sakkunnig, avråder 

från att släppa igenom Repulsion då han menar att filmen inte bara skulle innebära en risk för 

utvecklingen av latenta störningar: ”Oavsett detta förelåg ju en klar risk för att filmens båda 

mordscener – särskilt det slaktmässigt framställda mordet på hyresvärden – kunde verka 

’skadligt upphetsande’ även på normalt funtade åskådare”.128 Furhammar menar, i motsatts 

till dessa uttalanden, att våldet i Repulsion saknar attraktivitet och därför inte kan betraktas 

som förråande.129 Vad Furhammar vidare poängterar är det problematiska i ett begrepp som 

”konstnärlig”: ”Det som var filmisk okonst i går är konst i dag, det som är konst i dagspressen 

är det inte i CHAPLIN osv.”130 Att klippa filmen vore även på grund av det godtyckliga i 

sammanhanget ett övergrepp som inte ens skulle tjäna ett mentalhygiensikt syfte. Här kommer 

                                                
124 Jfr. Olsson, 17. 
125 Ibid., 15. 
126 Ibid., 21. 
127 Sammanfattning av diskussionen vid statens filmgranskningsråds sammanträde med biografbyrån, 5. 
128 Ibid., 9. 
129 Ibid., 6 
130 Ibid., 7 f. 
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även dagspressen in, vars opinion Furhammar poängterar vikten av. Hans kommentarer 

belyser dess definitionsföreträde när det kommer till konstfrågan:  

 
Jag är medveten om att den opinionen är ganska snedvriden om den skulle tänkas representera 
folket eller ens en ’bildad allmänhet’ i vidare bemärkelse (vad nu denna bildade allmänhet 
egentligen är för ett underligt djur). Men den springande punkten är att den i alla fall 
representerar just den opinion som censurinstruktionen avser att ta hänsyn till då den infogat 
bestämmelsen om den konstnärligt erkända filmens särställning i censurbehandlingen.131  

 

Den konstdiskussion som, vid sidan av den medicinska diskursen, bidrar till att definiera 

Repulsion är således beroende av kritikerkårens omdöme. Genom förhandsvisningen inför 

pressen har även recensioner av filmen publicerats där man även tagit ställning till 

censurdebatten. Samtidigt som pressen ger näring åt diskussionen innebär hänsynstagandet till 

denna opinion givetvis att man bekräftar dess tolkningsföreträde. Pressen är samtidigt mycket 

medveten om sin funktion inom censuren; under rubriken ”Film om sexualskräck förbjuds av 

censuren?” menar exempelvis en skribent i Göteborgs-Posten att filmbolagens strategi att gå 

via filmkritikerna är förståelig när det kommer till rena konstomdömen, dock inte i syfte att 

bilda opinion mot censuren. Skribenten betonar även det konstnärliga värdet av Repulsion: 

”Det är fullkomligt självklart att filmens konstnärliga värde skall intygas; det är en utsökt 

film, härligt exakt i bilderna, arbetande med en metod som för berättelsen och filmens 

människor så plågsamt nära åskådaren att han känner filmens smärta och fasa som sin egen, 

som en sjukdom i inälvorna.”132 Därefter poängteras att censurbeslutet måste övervägas 

noggrant men att det är uppenbart att filmen kan ha ”en chockerande inverkan på unga 

människor och i synnerhet på unga flickor i en labil sexuell utvecklingsfas”.133 Artikeln 

avslutas emellertid med ett stycke som talar för att konstnärlig ambition inte kan ses som en 

ursäkt för att ge efter för den:  

 
Om man trodde att sexualskräck vore en företeelse som det lönar sig att diskutera annat än rent 
medicinskt och psykoanalytiskt, skulle man kunna gå med på att filmen har ett allmänt intresse. 
Men när man icke kan övertyga sig om annat än att det är åskådarens skräckkänsla som filmen 
vill spela på, finner man det svårt att glida undan från det centrala problemet genom att fästa 
uppmärksamheten vid det utomordentliga kameraarbetet, vid de fina bildbegränsningarna och 
den sensuella upplevelsen av människor och miljöer.134 

  

Det finns således motstridigheter och skillnader inom de olika diskurserna. Som jag redan 

påpekat är det svårt att avgränsa diskurserna kring filmen, då olika vetenskapliga områden 
                                                
131 Ibid., 8. 
132 Okänd skribent, ”Film om sexualskräck förbjuds av censuren?”, Göteborgs-Posten, 18 maj 1965 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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överlappar och går in i varandra, men om man kan tala om en filmvetenskaplig diskurs så är 

den inbördes ganska ambivalent. Att man är helt överens om filmens konstnärliga förmåga, 

vilken är sammankopplad med bildspråket som illustrerar Carols mentala tillstånd, är en sak; 

att denna ambition skulle rättfärdiga filmens användning av ämnet är en annan.  

I slutändan är den närgångna och delvis subjektiva skildringen både vad som gör 

Repulsion till ett censurobjekt och vad som ligger till grund för att den inte klipps ned eller 

totalförbjuds. Förståelsen för Carol tillskrivs genom dessa diskurser ett värde som ersätter de 

risker som först sattes i relation till bilderna. ”Förråande” ersätts med ”allvar” och 

”medkänsla”;135 två ord som tycks ligga bättre i tiden. Den skepsis som man inledningsvis 

hämtat från Billström rörande filmmediets tendens att röra sig inom det pseudovetenskapliga 

området genom att behandla ämnen som mentalsjukdom, ersätts här av optimismen kring 

konstens potential. Sjukdomstillståndet ses inte längre endast som en ”ursäkt” för suggestiva 

bildspråk. ”Sinnessjukdom”, som man här kallar det, måste fritt kunna behandlas av en 

filmskapare utan krav på strikt vetenskaplighet.136  

  

 

 

 

 

                                                
135 Sammanfattning av diskussionen vid statens filmgranskningsråds sammanträde med biografbyrån, 11. 
136 Ibid., 10. 
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6. Slutsatser 
 

 

Centralt för debatten kring Repulsion är försöket att bringa klarhet i, och förståelse för 

berättelsen samt att utreda det ”verkliga” i berättandet. Här leder de extrema kontrasterna, 

som exempelvis mellan Carols skönhet och den snuskiga lägenheten, till en viss motvilja hos 

skribenterna. Debatten tar däremot inte fasta på sexuella övergrepp, vilket jag endast rent 

hypotetiskt kan säga att den skulle göra idag (och vilket, som jag visat, en stor del av 

litteraturen om Repulsion gör). Ett ämne som incest tycks bara de senaste tio – tjugo åren ha 

blivit konkretiserat genom en allmän medvetenhet och ett utbrett tal kring det. Istället 

uppehåller man sig 1965 kring Carols sjukliga ”sexualskräck”, alltså det abnorma i hennes 

beteende. De påträngande bilderna av denna sexualskräck och dess konsekvenser anses också 

ha en inneboende fara genom den direkta påverkan de kan ha på sina åskådare. Det 

medlidande man visar för Carol är på så vis komplext: hon är både offer och förövare. Att låta 

åskådaren uppleva hennes onda verklighet är inte riskfyllt. Men medlidandet stannar ändå på 

en ”behandlingsnivå”, där man alltså försöker definiera Carols tillstånd och i förlängningen 

hur patienter bör behandlas. Man oroar sig alltså för vilka konsekvenser filmen kan få, men 

tycks inte fästa lika stor vikt vid att utreda bakgrunden till den depression som skildras i 

filmen eller om Carols situation kan ses som relaterat något samhällsproblem. Detta bekräftar 

också mycket av hur man ser på normalitet, och förhåller sig till berättelsen underliggande 

drivkraft.  

 Filmens tema har på så vis framträtt genom olika diskurser. Förståelsen som 

skapas ingår i en växelverkan och försöket från censurens håll att både lokalisera och reglera 

förståelsen. Vad som är intressant här är, som jag redan konstaterat, att filmen inte bara 

framstår som ett passivt objekt i detta spel utan istället får en aktiv roll i den förvandling som 

den svenska censuren vid den här tidpunkten håller på att genomgå. Försöket att definiera 

Repulsion samt reglera dess betydelse med stöd från den vetenskap som kan bekräfta filmens 

skadeverkningar leder slutligen tillbaka till frågan om filmcensurens vara eller icke vara. 

Disciplineringsförsöket mynnar dessutom inte bara ut i ett aktualiserat ifrågasättande av 

censuren, utan även i en belysning av den rådande vårdpolitiken. Om optimismen till en 

början berör Repulsions katharsiseffekt för den enskilde åskådaren, tycks den till slut rent av 

beröra möjligheten till en utveckling i den svenska vårdsituationen.  
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 Men denna cirkulära bana går givetvis via den relation mellan diskurser och 

styrkor som är kopplade till filmen. Filmens form och innehåll skulle kunna ses som 

meningsbärande verktyg inom detta styrkeförhållande; frågan om hur befogat dess bildspråk 

är konkretiserar denna funktion. 
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7. Sammanfattning 

 
Jag har i denna uppsats undersökt filmen Repulsion och den censurdebatt som väcktes när den 

skulle ha svensk premiär 1965. Min utgångspunkt har varit att text och kontext ingår i ett 

komplext förhållande som kan vara intressant att undersöka genom en sådan debatt. Då det 

problematiska i Repulsion ansågs vara filmens närgångna beskrivning av ett 

sjukdomstillstånd, och de konsekvenser skildringen kunde tänkas få, var mitt syfte att försöka 

relatera aspekter av det subjektiva berättandet till de diskurser som kom att försöka definiera 

filmen. 

 Arbetet har därför två analysnivåer; en textanalytisk och en diskursanalytisk. 

Den textanalytiska delen utgår från olika semiotiska perspektiv, främst Edward Branigans 

kognitiva syn på berättande och subjektivitet och Teresa de Lauretis mer diskursorienterade 

semiotiska perspektiv. Utifrån Michel Foucaults har jag sedan försökt undersöka filmens plats 

i en vidare kontext. Som en bakgrund har jag dessutom kort presenterat den moderna texten. 

Materialet som jag har undersökt, vid sidan av Repulsion, har varit svenska artiklar från 1965 

samt en sammanfattning från filmgranskningsrådets sammanträde med biografbyrån 16 juni 

1965. 

Analysen har bland annat lett fram till slutsatser kring vilka effekter Repulsion 

genom censurdebatten fick i synen på frågan rörande filmcensurens vara eller icke vara samt 

frågor rörande svensk vård. Från att vara betraktad som skadlig övergår Repulsion till att 

tillskrivas en positiv innebörd. Men intresset stannar på en ”behandlings-” och 

”klassificeringsnivå”; man utreder aldrig fullt ut bakgrunden till Carols tillstånd eller om det 

kan vara ett symptom på någon form av samhällsproblem.
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Produktionsuppgifter137 

 
Repulsion (1965) 

Regi: Roman Polanski 

Manus: Roman Polanski, Gérard Brach 

Fotografi: Gilbert Taylor 

Musik: Chico Hamilton 

Producent: Gene Gutowski 

B&W, 104 min. 

 

Skådespelare i urval: 

Catherine Deneuve 

Yvonne Furneaux 

Ian Hendry 

John Fraser 

                                                
137 Produktionsuppgifterna är hämtade ur The Cinema of Roman Polanski. Dark Spaces of the World, 160. 
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Källor  

 
Filmer: 

 

491 (Vilgot Sjöman, 1963) 

 

Blow Up (Michelangelo Antonioni, 1966) 

 

Citizen Kane (Orson Welles, 1941) 

 

Jeanne Dielman (Chantal Akerman, 1975) 

 

Persona (Ingmar Bergman, 1966) 

 

Repulsion (Roman Polanski, 1965) 

 

Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968) 

 

Un Chien Andalou (Luis Buñuel, 1929)



 60 

Litteratur: 

 

Barthes, Roland, S/Z (1970), övers. Richard Miller (New York: Hill and Wang, 1974) 

 

Bentham, Jeremy, Panopticon. En ny princip för inrättningar där personer övervakas (1791),  

   övers. Frans Lundgren (Falun: Nya Doxa, 2002) 

 

Borwell, David, Narration in the Fiction Film (1985), 3. uppl. i paperback (London:  

   Routledge, 1990) 

 

Branigan, Edward, Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in  

   Classical Film (Berlin, New York etc: Mouton Publishers, 1984) 

 

-, Narrative Comprehension and Film (London & New York: Routledge,  

   1992) 

 

-, Projecting a Camera. Language-Games in Film Theory (New York &  

   London: Routledge, 2006) 

 

Copjec Joan, “The Orthopsychic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan”, Film and  

   Theory. An Anthology, red. Robert Stam & Toby Miller (Malden & Oxford: Blackwell  

   Publishers, 2000), s. 437-455 

 

de Lauretis, Teresa, Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema (London & Basingstoke:  

   MACMILLAN PRESS, 1984) 

 

-, Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction  

   (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1987) 

 

Elsaesser, Thomas & Buckland, Warren, Studying Contemporary American Film. A Guide to  

   Movie Analysis (London & New York: Arnold, 2002) 

 

Fischer, Lucy, ”Beauty and the Beast. Desire and its Double in Repulsion”, The Cinema of  

   Roman Polanski. Dark Spaces of the World, red. John Orr & Elżbieta Ostrowska (London &  



 61 

   New York: Wallflower Press, 2006), s. 76 - 91 

 

Foucault, Michel, Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta (1976), övers. Britta  

   Gröndahl (Uddevalla: Daidalos 2004) 

 

-, Vansinnets historia under den klassiska epoken (1972), övers. Carl G. Liungman (Lund:     

   Arkiv förlag, 2001)  

 

-, Vetandets arkeologi (1969), övers. C. G. Bjurström (Smedjebacken: Arkiv förlag, 2002) 

 

-, Övervakning och straff. Fängelsets födelse (1975), övers. C. G. Bjurström (Lund: Arkiv     

   förlag, 2003) 

 

Freeland, Cynthia A., The Naked and the Undead. Evil and the Appeal of Horror (Boulder &  

   Oxford: Westview Press, 2000)  

 

Goscilo, Helena, “Polanski’s Existential Body – as Somebody, Nobody and Anybody”, The  

   Cinema of Roman Polanski. Dark Spaces of the World, red. John Orr & Elżbieta Ostrowska  

   (London & New York: Wallflower Press, 2006), s. 22-37. 

 

Grieveson, Lee, Policing Cinema. Movies and Censorship in Early-Twentieth-Century-  

   America (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 2004) 

 

Kuhn, Annette, Cinema, Censorship and Sexuality, 1909-1925 (London & New York:  

   Routledge, 1988) 

 

Leaming, Barbara, Polanski. His Life and Films (London: Hamish Hamilton, 1982) 

 

Leffler, Yvonne, Horror as Pleasure. The Aesthetics of Horror Fiction, övers. Sara Death     

   (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2000)  

 

 

Orr, John, ”Polanski: The Art of Perceiving”, The Cinema of Roman Polanski. Dark Spaces of  

   the World, red. John Orr & Elżbieta Ostrowska (London & New York: Wallflower Press,  



 62 

   2006), s. 4-21 

 

Pasolini, Pier Paolo, ”Filmpoesi”, övers. Maria Ortman, Vittnet. Kulturpolitiska och   

   filmteoretiska essäer, urval och övers. Ingamaj Beck (Staffanstorp: Cavefors klassiker,  

   1979), s. 133-147 

 

Plath, Sylvia, The Bell Jar, (New York, Toronto etc: Bantam Books, 1971) 

 

Rohdie, Sam, Promised Lands. Cinema, Geography, Modernism (London: bfi Publishing,  

   2001) 

 

Shonfield, Katherine, Walls Have Feelings. Architecture, Film and the City (London & New  

   York: Routledge, 2000) 

 

Sitney, P. Adams, Modernist Montage. The Obscurity of Vision in Cinema and Literature  

   (New York & Oxford: Columbia University Press, 1990)  

 

Skoglund, Erik, Filmcensuren (Stockholm: Bokförlaget Pan/Norstedts, 1971) 

 

Trevelyan, John, What the Censor Saw (London: Michael Joseph Ltd, 1973) 

 

 



 63 

Tidningar och tidskrifter: 

 

Andersson, Bo, ”Censurmord på film”, Stockholms-Tidningen, 14 maj 1965 

 

Andersson, Willmar, ”Studie i själsligt förfall”, Svenska Dagbladet, 14 september 1965 

 

Hahnel, Barbro, ”Polanskis censurförbjudna film konstnärligt högtstående”, Dagens Nyheter,  

   14 maj 1965 

 

Isacson, Anders, “Filmteknik till döds”, Arbetarbladet, 14 september 1965 

 

Okänd skribent, ”Film om sexualskräck förbjuds av censuren?”, Göteborgs-Posten, 18 maj  

   1965 

 

Olsson, Jan, “Svart på vitt: film, makt och censur”, Aura, Vol. I, nr. 1, 1995, s. 14-46. 

 

Schmid, Ingemar, ”Repulsion farlig?”, Göteborgs-Tidningen, 16 oktober 1965 

 

Sima, Jonas, ”Se den på egen risk!”, Stockholms-Tidningen, 14 september 1965 

 

Sollerman, Ola, ”GF på BIO”, Gotlands Folkblad, 28 september 1965 

 

Vyth, Anne-Marie, ”Väg mot djupet”, Filmrutan, nr. 3, 1965, 163-166. 

 

Åhslund, Ingemar, ”När världen spricker”, Uppsala Nya Tidning, 28 september 1965 

 

 

Otryckta källor: 

 

Statens Biografbyrå: Sammanfattning av diskussionen vid statens filmgranskningsråds 

sammanträde med biografbyrån om filmen ”REPULSION” onsdagen den 16 juni 1965 kl. 

12.15 - 15.30 efter filmens förevisning kl. 10.05 – 11.55 på Sergel-biografen. 

 

 


