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Abstract 
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Syftet med min uppsats är att analysera på vilket sätt Nanni Moretti framställer mediekritik, 

vilken som är denna mediekritik, vilka teorier som möjligen kan spåras i denna mediekritik 

och vad som enligt Moretti blir den demokratiska konsekvensen av italiensk mediekultur. Jag 

kommer även att gå in på den filmstil han använder, vad som kan vara ursprunget till Morettis 

filmiska metod och hur detta används i formulerandet av Morettis mediekritik. Vilken är den 

mediekritik Nanni Moretti uttrycker implicit och explicit i Caro Diario och Aprile, och hur 

ställer han sig i förhållande till gamla mediekritiska teorier? På vilket sätt får hans filmstil en 

roll i mediekritiken och vari ligger denna filmstils ursprung? 

 Resultatet av studien är att jag funnit tydliga spår från medieforskare som Jürgen 

Habermas, Pierre Bourdieu, Hans Magnus Enzensberger och Douglas Kellner i den kritik som 

av Moretti uttrycks genom filmerna. De teorier som dessa forskare formulerat, liksom äldre 

mediaforskning, kritiseras samtidigt av Moretti och han visar i sina filmer en metod att 

undkomma de demokratiska problem som en dominerande mediekultur innebär. Det jag tillför 

gällande Morettis filmstil är det att han i filmerna använder sig av en Brechtiansk metod som 

är en del av den filmstil som tidigare forskare formulerat som ”cinema of thought”, och som 

blir extra fruktbar i hans artikulerande av mediekritik.  
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1. Inledning 
Nanni Moretti är en italiensk filmregissör som blivit internationellt känd för att ur en ofta 

politisk synvinkel (vänsterinriktad sådan) skildra samhällskritik i sina filmer. Hans första 

filmer spelades in under 1970- och 1980-talet och karaktäriserades av att han använde sig av 

ett alter-ego vid namn Michele Apicella, alltså spelad av Moretti själv, som genom olika 

karaktärstyper (i filmer som var helt självständiga från varandra) framhävde olika budskap 

kring det italienska samhällets situation. Trots att filmerna är rent fiktiva var det många som 

drog likhetstecken mellan Michele Apicella och Nanni Moretti. Detta bör ha problematiserat 

situationen för Moretti, genom att folk konstant sökte likheter mellan honom och alter-egot. 

1994 bröt han dock denna alter-ego tradition och gjorde en helt öppet självbiografisk film. 

Filmen heter Caro Diario och följdes 1998 av en än mer självbiografisk film, Aprile.  

 Gällande filmstil så är Moretti känd för att ha skapat en ny filmstil som 

filmforskaren Marcia Landy kallar för ”cinema of thought”, vilken grundar sig på reflektion 

och åskådarnas förmåga att tänka och själva analysera.1 Moretti anses tillhöra den nya 

generationen av italienska filmare, som sen slutet på 80-talet åter gjort Italien till ett viktigt 

land på den internationella filmmarknaden, efter att landets filmproduktioner (främst under 

70-talet) upplevt en ordentlig torka till följd av det tomrum som uppstod efter neorealismens 

slut.2 En central del av Morettis tidigare filmproduktion kretsar kring den 68-generation han 

representerar och hur han som vänsteraktivist hanterar den kapitalistiska verklighet som råder 

i det moderna Italien.3 Han har blivit en av 68-generationens viktigaste företrädare i italiensk 

film, och detta kan tydligt spåras även i denna uppsats, som kommer att behandla ovan 

nämnda så kallat självbiografiska filmer: Caro Diario (1994) och Aprile (1998).  

Det som präglar dessa två filmer är självbiografin som metod, formuleringen av 

mediakritik och synandet av medias roll i formandet av det italienska samhället. 

Självbiografin används som ett självreflexivt sätt att nå ut till publiken, vilket kan spåras till 

den franska nya vågens regissörer (däribland Godard)4, och filmerna innehåller många 

Brechtianska drag för att göra åskådaren medveten om konstruktionen och ge honom/henne 

möjlighet att reflektera över det som visas.5 Det drag som kommer att behandlas i denna 

uppsats är främst det senare; mediakritik och medias roll i formandet och uttrycket av det 
                                                
1 Marcia Landy, Italian Film (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), s 372, 375. 
2 Manuela Gieri, Contemporary Italian Filmmaking – Strategies of Subversion (Toronto: University of Toronto 
Press, 1995), s 198. 
3 Ibid., s 225. 
4 Martin Walsh, The Brechtian Aspect of Radical Cinema – Essays by Martin Walsh (London: British Film 
Institute, 1981), s 130. 
5 Ibid., s 6.  
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italienska samhället. Även filmstilen kommer att behandlas för att se på vilket sätt Moretti 

använder sig av filmmediet i formandet och artikulerandet av mediakritik. Moderator i 

filmerna är Nanni Moretti. 
 

1.1  Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt Nanni Moretti framställer mediakritik, 

vilken som är denna mediakritik och vilka teorier som möjligen kan spåras i denna 

mediakritiska analys. Det intressanta är att han i sina två självbiografiska filmer, vilka ligger 

till grund för denna analys, både kritiserar media och den mediakultur som finns i Italien, 

samtidigt som han genom filmerna är en del av den italienska mediakulturen. Man kan därför 

tolka filmerna både inifrån, gällande vad han uttryckligen säger om media och sin roll i 

mediakulturen, och utifrån, gällande vilken plats filmerna får i mediakulturen och hur sann 

Moretti egentligen är sin kritik.  

Medias inflytande på demokratin är också ett viktigt ämne som kommer att 

behandlas, gällande vad Moretti säger såväl explicit som implicit om medias påverkan på den 

allmänna opinionen i Italien. Detta är också en viktig del av den kritik som går att finna i olika 

mediakritiska teorier. Ett annat intressant angreppssätt är vad mediakulturen i Italien, såsom 

den beskrivs av Moretti, säger om landet och dess befolkning. Detta sätter mediekulturen i ett 

annat perspektiv där mediekulturen blir ett uttryck för landets tillstånd, snarare än ett hot mot 

demokratin. I överlag så har Tv-mediet en central roll i min analys av Morettis mediekritk, 

men även den italienska pressen får en viktig roll, såväl som film, och slutligen Nanni Moretti 

själv och hans metod att göra sin röst hörd i mediespektaklens Italien. 
De frågeställningar kring vilka denna uppsats kommer att forma sig gäller 

främst områdena vilken mediakritik som uttrycks, och hur den uttrycks. Grundfrågorna är: 

Vilken är den mediakritik Nanni Moretti uttrycker implicit och explicit i Caro Diario och 

Aprile, och hur ställer han sig i förhållande till gamla mediekritiska teorier? På vilket sätt får 

hans filmstil en roll i mediekritiken och vari ligger denna filmstils ursprung? Jag kommer 

alltså att söka efter såväl den specifika mediekritiken, dess möjliga ursprung och det sätt på 

vilket Moretti försöker (och huruvida han verkligen gör det) förnya gamla och ej längre 

aktuella medieteorier, som slutligen efter vilken metod han använder för att göra detta. 
 

1.2  Forskningsläge 
Mycket har skrivits om Nanni Moretti och hans filmer under de år han har varit aktiv som 

filmregissör och filmproducent. Det tidigare forskare som mest koncentrerat sig på är dock 
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Morettis politiska budskap och hans bakgrund som politisk aktivist under 68-rörelsen och 

hans medlemskap i det italienska kommunistiska partiet. Något som starkt präglar hans filmer 

är just det politiska och hur han ställer sig i opposition mot det allt mer kommersialiserade 

Italien och framför allt premiärministern Silvio Berlusconi.  

Gällande Caro Diario och Aprile har forskning gjorts främst på områdena 

självbiografi och politik/samhällskritik. Några kända Morettiforskare är Jean A. Gili, som har 

följt hela Nanni Morettis karriär genom intervjuer och artiklar skrivna för den franska 

filmtidningen Positif, och Ewa Mazierska och Laura Rascaroli vilka tillsammans har skrivit 

biografin The Cinema of Nanni Moretti – Dreams and Diaries (2004).6 Även Gili har skrivit 

en biografi, Nanni Moretti (2001),7 i vilken han också samlat sina tidigare intervjuer med 

Moretti. I övrigt tas Moretti upp av författare som skriver allmänt om modern italiensk film. 

Manuela Gieri skriver i Contemporary Italian Filmmaking – Strategies of Subversion om 

Moretti som en del av den ovan beskrivna “nya italienska filmen” som fick genomslag under 

80-talet, då man började upptäcka italienska regissörer som lämnat neo-realismen bakom sig 

och som arbetar genom ett modernt och annorlunda filmspråk.8  Gieri riktar sig i sin analys av 

Moretti främst in på det politiska budskapet i Morettis filmer, hans sätt att använda sig av 

humor och hans självreflexiva stil. Gällande mediakritik nämns inget explicit, utan ren allmän 

politisk samhällskritik blir det centrala, liksom Morettis roll som en förespråkare för italiensk 

independentfilm och stöd för unga och ännu oetablerade regissörer. Marcia Landy är en annan 

expert på italiensk film som skriver om Nanni Moretti i Italian Film (2000). Landy diskuterar 

kort Morettis Caro Diario med en analys som konstaterar att Moretti inte bara kritiserar film- 

och Tv-mediet i filmen, utan även efterfrågar ett nytt filmspråk och ett frigörande från gamla 

konventioner. Det mesta är dock ganska beskrivande och hon lyckas snarare göra bättre 

analyser gällande mediakritik när hon skriver om andra italienska filmer. Caro Diario hamnar 

lite i skymundan.9  

Det finns även andra forskare som skrivit om Moretti, till exempel Peter 

Bondanella10 och Mario Testa,11 men de går inte specifikt in på artikuleringen av mediakritik 

gällande Caro Diario och Aprile, och föredrar för övrigt att koncentrera sig på Morettis 

tidigare produktioner. De, liksom tidigare nämnda forskare, sätter därför filmerna i 
                                                
6 Ewa Mazierska och Laura Rascaroli, The Cinema of Nanni Moretti – Dreams and Diaries (London/New York: 
Wallflower Press, 2004) 
7 Jean A. Gili, Nanni Moretti (Rom: Gremese, 2001) 
8 Gieri, s 198. 
9  Landy, passim. 
10 Peter Bondanella, Italian cinema: From Neorealism to the present (New York:Continuum, 2001). 
11 Mario Testa, Masters of Two Arts – Re-creation of European Literatures in Italian Cinema (Toronto: 
University of Toronto Press, 2002). 
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förhållande till hans tidigare filmer och observerar det nya filmspråk han arbetar med i 

filmerna. Detta filmspråk kommer jag även att referera till i min analys av Morettis metod till 

mediakritik i uppsatsens sista kapitel. Det som jag efterfrågar gällande en djupare mediakritik 

med demokratiska frågeställningar och Morettis förhållande till offentlighet och privat tas inte 

upp i dessa författares diskussioner. Självreflexivitet och självbiografi, vilket oftast är de 

centrala teman kring vilka dessa forskare centrerar sin analys av de två filmerna, kan till viss 

del kopplas till diskussionen kring gränsdragningen mellan det offentliga och det privata 

rummet, men dessa två rum nämns inte i diskussionerna.  

Gällande mediaforskning så har mycket skrivits på området media och medias 

påverkan på samhället och demokratin. Frankfurtskolan är en av de mest omskrivna skolorna 

kring utvecklandet av teorier om media, film och kulturindustrin. Frankfurtteoretikerna 

verkade i Tyskland och USA före, under och efter andra världskriget, med teoretiker som 

Theodor W Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, med flera i centrum.12 I dessa 

forskares nästkommande generation är Jürgen Habermas en av de främsta teoretikerna som 

både använde sig av (han var assistent till Theodor Adorno13), och ställde sig kritisk mot 

Frankfurtskolans teorier. Habermas teorier grundar sig på en förändring av samhällsordningen 

sen den borgerliga offentlighetens inträde och förändrade roller gällande det offentliga och det 

privata rummet, och även formandet av ett nytt publikum (åskådare, publik, eller mottagare av 

mediekommunikation). Han tillhör efterkrigsgenerationens forskare som moderniserade 

teorierna och lyfte fram den kulturkonsumtion och det konsumtionssamhälle som vi idag kan 

se genomsyrar västvärlden. 

 Pierre Bourdieu är en annan forskare som bland annat skrivit om televisionens 

påverkan på samhället och förändringarna inom den tryckta pressen. Bourdieu ser i Tv-mediet 

en fara mot såväl det politiska livet som demokratin. Då det blir allt viktigare att uppnå höga 

publiksiffror, påverkas Tv-programmens kvalitet och sanningsvärde. Han anser att Tv-

mediets, och även pressens, narcissistiska drag, till för att lyfta fram journalisten snarare än 

nyheten och dess relevans, är något som hotar demokratin genom det symboliska förtryck 

som framträder i och med denna narcissism och låtsade självkritik.14 Problemet, enligt 

Bourdieu, ligger i att Tv också innebär en censur, då man tydligt väljer ut vilka nyheter och 

                                                
12 John Storey, Cultural Theory and Popular Culture – An Introduction (London: Prentice Hall, 2001), s 85. 
13 Jürgen Habermas, Den rationella övertygelsen – en antologi om legitimitet, kris och politik (Stockholm: 
Förlaget Akademilitteratur, 1984), s 7. 
14 Pierre Bourdieu, Om Televisionen (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag, 1998 (original 1996)), s 19-
22. 
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vilken information som ska förmedlas, och även hur den ska förmedlas. Denna censur gör 

teven till ett effektivt instrument för att vidmakthålla den symboliska ordningen i samhället.15  

 En annan fortfarande aktuell teoretiker som skrivit mycket om Tv, och vars 

teorier delvis kan kopplas till Benjamin, är Hans Magnus Enzensberger. Enzensberger tar upp 

att dagens media, och främst Tv-mediet, sänder ut information som är beroende av vem som 

betalar, vem som tjänar på det, när, var, och av vem som informationen sänds.16 Enzensberger 

diskuterar även tevens effekt på barn, genom att se på hur barn blir fullständigt uppslukade av 

mediet och hur deras observationsförmåga blir så pass sysselsatt av att ta in det som händer i 

Tv-rutan att det får närmast hypnotiska effekter. Detta karaktäriseras även av att barnet 

glömmer sig själv och sin egen identitet under denna bildtolkande aktivitet.17 Han tar också 

upp den karaktär av enkelriktad information som Tv utgör, och som omöjliggör reaktion och 

reflektion kring den information som tas in av åskådaren.18 En annan viktig del av hans teorier 

är den kring vänsterrörelsens undergivande inställning till media, och att deras skepsis mot 

media som maktinstrument paralyserar dem i den politiska kampen då de inte vill lära sig hur 

man kan använda sig av media i ett politiskt syfte.19 Han uppmanar vänstern att lära sig att 

använda sig av media för att tjäna ett så väl politiskt som emancipatoriskt syfte. 

En av de mest aktuella mediaforskarna är Douglas Kellner, som behandlar dessa 

frågor ur perspektiv som till exempel mediespektaklens betydelse i samhället och media som 

uttryck för relationer och maktförhållanden i samhället. Hans metod bygger bland annat på att 

analysera media på så vis att han tolkar till exempel Tv-serier och filmer som uttryck för det 

aktuella politiska läget i det land som producerat serien eller filmen, eller detta lands 

internationella relationer med andra länder.20 Han inriktar sig främst på amerikanska 

Hollywoodproduktioner, men metoden är överförbar till film i hela världen. Kellner är kritisk 

mot Frankfurtskolans starkt kritiska teorier kring kulturindustrin, och deras sätt att se media 

och kulturindustri endast som ett verktyg för att kväva oppositionella röster och föra ut ett 

kapitalistiskt budskap till för att kuva befolkningen under den sittande regeringens makt.21 

Samtidigt fanns det Frankfurtteoretiker som inte var lika apokalyptiska i sin syn på filmen och 

                                                
15 Ibid., s 29. 
16 Hans Magnus Enzensberger, Baukasten zu einer Theorie der Medien – Kritische Diskurse zur Pressenfreiheit 
(München: Verlag Reinhard Fischer, 1997), s 148. 
17 Ibid., s 151. 
18 Hans Magnus Enzensberger, ”Constituents of a Theory of the Media” i Robert Stam och Toby Millers Film 
and Theory – An Anthology (Oxford: Blackwell, 2000) , s 553. 
19 Ibid. 
20 Douglas Kellner, Media Spectacle (London/New York: Routledge, 2003), s 1.  
21 Theodor W Adorno, ”Kulturkritik och samhälle”(1955), ur John Burill (red.), Kritisk teori – en introduktion 
(Göteborg: Daidalos, 1987), s 324 f. 
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kulturindustrin, som, Walter Benjamin, som i stället såg de emancipatoriska möjligheterna i 

filmen så till vida att massan lär sig att läsa och använda sig av filmmediet.22 Det är just denna 

inriktning, liksom Enzensbergers ovan beskrivna emancipatoriska syn på media, som Kellner 

bygger vidare på och försöker att utveckla.23  

För att sätta denna forskning och framför allt det som Moretti visar i sina filmer 

i perspektiv, gällande Italiens aktuella situation gällande media och politik, kommer jag att 

använda mig av mediaforskarna Monika Djerf-Pierre och Lennart Weibulls forskningsrapport 

till SNS Demokratiråd; Par Condicio? Politisk partiskhet i italienska medier. I denna rapport, 

från 2005, finns aktuell information gällande bland annat lagar som reglerar de italienska 

partiernas möjligheter att använda sig av media under valkampanjer. Rapporten behandlar 

framför allt förhållandet mellan politik och media i Italien, och innehåller även noggranna 

analyser av olika typer av media, såsom Tv-kanaler, dagspress, etc.24 
 

1.3 Källor och metod 
De källor jag kommer att använda mig av gällande mediekritiken är inga som jag hittat 

kopplingar till i tidigare studier av Nanni Morettis filmer. Då jag söker efter verktyg med 

inriktning på mediakritik kommer jag att använda mig av texter skrivna av de ovan beskrivna 

teoretikerna Jürgen Habermas, Douglas Kellner, Pierre Bourdieu och Hans Magnus 

Enzensberger. Enzensberger är dessutom intressant av den anledningen att han diskuteras 

explicit i Caro Diario och han är känd för sin kritik av Tv-mediet och sina allmänna 

sociologiska studier av det moderna samhället.  

De böcker som jag kommer att använda mig av är: Jürgen Habermas: Borgerlig 

Offentlighet (1984), Jürgen Habermas: Den Rationella Övertygelsen (1984), Douglas Kellner: 

Media Culture (1995), Douglas Kellner: Media Spectacle (2003), Douglas Kellner: Television 

and the Crisis of Democracy (1990), Pierre Bourdieu: Om Televisionen (1996), Hans Magnus 

Enzensberger: Baukasten zu einer Theorie der Medien – Kritische Diskurse zur 

Pressenfreiheit (1997) och Hans Magnus Enzensbergers artikel ”Constituents of a Theory of 

the Media” ur Robert Stam och Toby Millers Film and Theory – An Anthology (2000). Denna 

forskning kommer jag sedan att föra samman med det som tidigare skrivits om Moretti 

gällande hans filmstil och metod för att se på vilket sätt mediekritiken fungerar i sken av de 
                                                
22 Se Walter Benjamin, “Konstverket i den tekniska reproduktionsåldern” (1937-38), ur John Burill (red.), 
Kritisk teori – en introduktion (Göteborg: Daidalos, 1987), s 187-219. 
23 Kellner 2003, s 14 f, 24. 
24 Monika Djerf-Pierre och Lennart Weibull, Par Condicio? Politisk partiskhet i italienska medier - Rapport till 
SNS Demokratiråd (Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet, 
2005), passim. 
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etablerade teorierna kring Morettis filmer. Detta innebär att jag kommer ta med hans 

omskrivna ”cinema of thought” i analysen,25 hans icke-hierarkiska metod att rikta sig till 

åskådaren26 och de Brechtianska dragen i filmerna.  

Min metod kommer att vara att använda mig av de teorier som går att finna i 

ovan nämnda böcker för att tolka filmerna Caro Diario och Aprile. Analysen kommer att luta 

sig lite mer på den senare filmen eftersom den är mycket tydligare i sin mediakritik. I ljuset av 

medieteorier, formulerade av ovan beskrivna forskare, kommer jag att spåra huruvida Moretti 

har färgats av de medieteorier som präglat den 68-generation han tillhör, och vad han själv har 

att säga på området. I stort sett så bygger uppsatsen på en sammanflätning av mediekritiska 

teorier och Morettis två filmer. Jag kommer att inleda med en diskussion kring Morettis 

filmstil och narrativa tillvägagångssätt, och se på vilket sätt han använder sig av den 

mediakultur han kritiserar för att avslöja dess förhållanden och påverkan på det italienska 

samhället. Därefter kommer jag att fördjupa mig i analyser kopplade till tidigare 

mediaforskning, och sätta filmen i perspektiv till dessa teorier. Jag kommer även att bifoga en 

kort synopsis vardera till de två filmernas handlingar. Detta för att underlätta läsarens förmåga 

att se exempelbeskrivningarna i sitt sammanhang. Jag kommer i min diskussion att skilja på 

presentationen av Moretti i filmen och Moretti som filmskapare. Detta är viktigt eftersom 

även en självbiografi är en konstruktion, och bör därför skiljas från den verkliga person den 

beskriver. Därför kommer jag att skriva Nanni då jag syftar på Moretti som han presenteras i 

filmen, det vill säga den representerade Moretti, medan Moretti kommer att användas då jag 

syftar på regissören utanför filmen – mannen bakom filmkameran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Landy, s 372, 375. 
26 Gili, s 94. 
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2. Nanni Moretti och italiensk media 
Något som är viktigt i observationen och analysen av Nanni Morettis medie- och 

samhällskritik i Caro Diario och Aprile är det att man måste skilja mellan den verklige Nanni 

Moretti, regissören som står bakom filmkameran, och den Nanni Moretti vi får se i filmerna. 

Trots att filmerna har en självbiografisk prägel går det inte att bortse från det faktum att all 

form av självporträttering och medveten medieexponering innehåller drag av 

performativitet.27 Trots att detta ska vara ett uppvisande av Morettis verkliga vardagsliv är 

scenerna och situationerna konstruerade på så vis att de skall fungera framför kameran. 

Moretti är känd för att i sina tidigare filmer ironisera kring det italienska samhället och 

vänsteroppositionens situation28, vilket gör att man bör sätta det som sägs i filmerna i ett 

kritiskt perspektiv och inte se filmerna som den bokstavliga sanningen. 

 Något som är intressant i Caro Diario och Aprile är inte de rent narrativa 

kritiska åsikter som Moretti lyfter fram, utan även hur han gör det ur ett stilistiskt perspektiv. 

Jag ska nedan gå in på vilket sätt Moretti skildrar sin mediakritik och även på det 

spänningsförhållande gentemot klassisk kritisk medieteori som han skapar genom 

artikuleringen av denna kritik. Filmerna präglas av en lek med Morettis roller inom den 

italienska offentligheten och hans ansvar som seriös filmregissör, men även av en lek med den 

traditionella medie- och samhällskritik, som  växte fram under 68-rörelsens dagar, och som 

Moretti sätter i perspektiv gällande dagens mediesituation. Han såväl medstämmer i som 

hånar de gamla teoretikernas (främst från Frankfurtskolan, se del 1.2) farhågor kring medias 

manipulation av demokrati. Detta gör han genom att driva med sig själv och med den roll som 

det italienska samhället gett honom i och med hans tidigare politiskt färgade filmer. Hans 

ironi i filmerna är något som Ewa Mazierska och Laura Rascaroli definierar som existentiell 

ironi, som innebär att han använder sig av humor för att driva med sig själv, den 

samhällsklass han tillhör och sin miljö. Detta i kontrast till tidigare så kallad commedia 

all’italiana, som oftast driver med en samhällsklass som framställs som underordnad 

regissören.29 Humor används hos Moretti som ett främmandegörande som väcker reflektion 

och eftertanke i stället för empati och inlevelse.30 Ironin framställs genom filmernas 

                                                
27 Rosalind Krauss benämner videoestetik som narcissistisk estetik. Den resa från självbiografi till självporträtt 
som är grunden till videokonstens estetiska mening, markerar därmed ett påtagligt uppbrott i upplevelsen av 
subjektivitet: egot som speglas i rutan är inte medvetandet, tolkat som det inre jaget, utan resultatet av det arbete 
som utförts av den narcissistiska personligheten i utvecklingen av sin egen bild. Mario Perniola, Enigmas: The 
Egyptian Moment in Society and Art (London/New York 1995), s 25 ff. 
28 Ett exempel är Nanni Morettis Palombella Rossa (Sacher Film, 1989) 
29 Mazierska och Rascaroli, s 85-88. 
30 Gieri, s 226. 
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konstruktion och självbiografiska anspråk, medan mediekritiken och spänningsförhållandet 

gentemot gammal klassisk kritisk teori uttrycks genom den äkthet som går att finna i filmerna 

och det moderna italienska samhället som filmerna baseras på.  
 

2.1 Mediekritik genom ett icke auktoritärt filmspråk  
Nanni Morettis filmer är personliga, och även i de filmer han gjorde under 1970- och 1980-

talet finns drag av hans egen personlighet och framför allt hans egna åsikter, trots att filmerna 

är tydligt fiktiva. Trots att han i dessa filmer använder sig mycket av humor och ironi som 

tidigare inte funnits inom italiensk film,31 så är de ändå relativt konventionella till sin form. I 

dessa tidigare filmer, som till exempel Io sono un autarchico (1976), Ecce Bombo (1978) och 

Palombella Rossa (1989), kretsar handlingen kring Morettis alter-ego, Michele Apicella, 

spelad av Moretti.32 Problemet med att hans filmer före Caro Diario och Aprile (om man 

räknar bort ett fåtal dokumentärer) centrerades kring en och samma person, ett och samma 

alter-ego, utan någon narrativ koppling mellan filmerna, var att publiken allt mer förväxlade 

den fiktiva personen Apicella med den riktige regissören Moretti.33 Samtidigt är de åsikter 

och de budskap som förs fram i filmerna personliga och äkta, och Moretti har sannerligen 

något att säga, men han gör det i en ren fiktiv form.34 I Caro Diario och Aprile blev hans mål 

därför att ta sig ur det gamla alter-egot och rikta sig till publiken på ett direkt och filmiskt 

annorlunda sätt.35 Filmerna är inga dokumentärer, utan han kallar dem snarare för dagböcker 

(såsom i den första filmens titel) med hög grad av självbiografisk autencitet.36 Med detta i 

åtanke bör man också uppmärksamma att även ett skrivande i dagböcker kan göras på ett 

performativt sätt, vilket sätter filmernas äkthet i ifrågasättning.37 Mazierska och Rascaroli 

anser att en fullständigt ren och äkta självbiografi är omöjlig att skapa, och analyserar Caro 

Diario och Aprile genom att se på självbiografin som metod.38  

Filmerna är olika på så vis att han i den första filmen, Caro Diario, arbetar efter 

ett manus, och indelningen i tre kapitel (In Vespa, Isole, Medici) ger filmen en struktur som 

inte bara påminner om böcker, eller dagböcker, utan även om en mer traditionell form av 

filmande. Han filmar dock på verkliga platser och spelar sig själv. Filmen balanserar och 

blandar det fiktiva med det dagboksmässiga och personliga på så vis att filmens andra del, 
                                                
31 Mazierska och Rascaroli, s 85-88. 
32 Gieri, s 227 f. 
33 Mazierska och Rascaroli, s 17. 
34 Gieri., s 229. 
35 Ibid., s 231. 
36 Mazierska och Rascaroli, s 31. 
37 Ibid., s 18. 
38 Ibid., s 33. 
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Isole, har en fiktiv person i fokus, nämligen Gerardo (spelad av Renato Carpentieri), medan 

till exempel den sista delen, Medici, innehåller en scen som är en dokumentär Super-8 

filmning av Nanni Morettis kemoterapibehandling. Han vågar i Caro Diario alltså inte helt ta 

sig ur den fiktiva världen, utan låter en fot stå kvar. Detta kan, i till exempel Gerardos fall, 

tyda på att han vill kunna distansera sig från den mediakritik som han uttrycker. Att låta 

”offret” för denna mediapåverkan vara en fiktiv person, kan tolkas som att han vill skapa en 

diskussion, och inte presentera något helt verklighetsförankrat. I Aprile vågar han dock ta 

steget ut ur det fiktiva, och där använder han sig endast av verkliga personer som finns i hans 

liv, och inga skådespelare är inblandade.39 

 Det sätt Moretti uttrycker sin mediakritik på i dessa filmer bygger i stort sett på 

att han vill föra en diskussion, utan att peka ut vad som är rätt eller fel. Han vill ta avstånd 

från att uppfattas som en auktoritet,40 och genom att i Aprile visa sin politiska inkompetens 

och sin oförmåga att realisera politiska uttalanden, poängterar han att han inte är någon 

förebild med korrekta svar eller lösningar på den samhällssituation han belyser och kritiserar. 

 Det att mediekritiken är en central del av dessa två filmer behöver inte 

nödvändigtvis vara ett mål i sig. Moretti är en van samhällskritiker41, och att mediekritiken 

hamnar i centrum beror på att mediakulturen är något som dominerar det italienska 

samhället.42 Då hans mål är att ge en bild av Italien blir också det naturliga att han fokuserar 

på det som karaktäriserar landet, nämligen dess mediakultur och de politiska konsekvenser 

denna mediakultur skapar.  

 I Caro Diario uttrycker Moretti sin mediakritik både genom Nannis egna 

grubblerier kring samhället, media och vad som hänt med hans generation, och genom rent 

fiktivt konstruerade situationer med skådespelare vars karaktärer inte existerar i verkligheten. 

I Caro Diarios första del, In Vespa, finns scener där Nanni tar upp generationsfrågan gällande 

vad som blivit av den tidigare 68-generationen, och hur de idag finner sig i det 

kommersialiserade mediasamhället, liksom scener där han kritiserar den italienska 

filmkritiken och filmjournalismen, med en recension av den amerikanska filmen Henry, en 

massmördare som exempel. Här framställer Moretti sig som sig själv, och han använder sig 

knappt av några skådespelare i scenerna. Han uttrycker öppet sina åsikter, men gör inte detta 

på ett auktoritärt sätt, utan snarare genom att ställa frågor och väcka en reflekterande reaktion 
                                                
39 Gili, s 87. 
40 Ibid., s 94. 
41 Mazierska och Rascaroli, s 115. 
42 Mediekritiken har snarare blivit en konsekvens eller ett resultat av Morettis politiska agenda och ifrågasättande 
av såväl Berlusconi som vänsterkoalitionen. Politik och media är i Italien tätt sammankopplat (se Djerf-Pierre 
och Weibull) och därför har mediekritiken hos Moretti blivit en naturlig del av hans politiska samhällskritik. 
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hos åskådaren. Denna del av filmen ser i regel ut att vara fri från ett strukturerat och bestämt 

manus,43 vilket ger Moretti friheten att filma genom olika bilder och scener som inte 

nödvändigtvis måste ha ett sammanhang, utan där han helt enkelt tar upp de personliga åsikter 

han har om Rom, Italien och media utan att vara bunden till någon bestämd tematik eller 

narration. Fiktiva drag går att finna på så vis att han till exempel i en scen konfronterar den 

filmjournalist som skrivit den hyllande och överintellektualiserade recensionen av Henry, en 

massmördare. I detta fall använder han sig av en skådespelare i rollen som recensenten, och 

uttrycker sin kritik av recensionen genom en fantasi om att han möter recensenten sittandes på 

dennes sängkant under natten. Nanni uttrycker kritiken genom att läsa högt ur recensionen för 

recensenten, vilket också innebär att han ger publiken möjlighet att själva kritisera, eller inte 

kritisera, den recension som Nanni anser vara undermålig och representerande för dagens 

populariserande och lågt kvalitativa journalism i Italien. Moretti går här utanför den icke-

fiktiva ramen och ställer sig utanför den filmstil som innebär ett återberättande av hans 

verkliga liv och vardag. Att under natten möta recensenten är också en fantasi som pekar mot 

Morettis längtan efter att ha möjligheten att replikera på det han läser, och inte bara 

konsumera media, utan använda sig av media som ett kommunikationsmedel.  

Den roll Nanni intar i denna scen påminner därmed om de gamla idealen 

gällande den ansvarstagande och kritiserande samhällsmedborgaren som Jürgen Habermas 

diskuterar (se del 3.1).44 Nanni agerar här emot den enkelriktade karaktären av information 

som tidningar och helt klart recensioner innebär. Det att denna scen endast är en fantasi 

understryker också Nannis undergivenhet gällande det faktum att detta är något han skulle 

vilja göra, men som i verkligheten inte skulle vara möjligt. Scenen är komisk då recensenten 

sitter och gråter av ångest och dåligt samvete då Nanni citerar hans recension, vilket också 

skapar en viss distans till händelsen och en ironi som lutar sig på huruvida recensenterna är 

medvetna om sin dåliga journalistik och överintellektualiserande, men också på Morettis vilja 

att visa åskådarna hur denna journalistik, som enligt Moretti dominerar italienska medier, är 

skrattretande. Artiklar som läsarna annars tar på högsta allvar, sätts hos Moretti i ett nytt ljus 

där han vädjar till åskådarnas förmåga att kritisera det de läser, och förhoppningsvis inse det 

komiska i att folk tar denna typ av journalistik på allvar. Han visar ett typexempel på italiensk 

filmjournalistik och även möjligen ett exempel på hur en avsaknad av högkvalitativ italiensk 

filmproduktion i samband med en dominans av amerikanska mainstreamfilmer på italienska 

biografer har påverkat den italienska biopubliken och därmed de italienska filmjournalisterna. 

                                                
43 Gieri, s 230. 
44 Jürgen Habermas, Borgerlig Offentlighet (Lund: Arkiv Förlag, 1984), s 131. 
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Det hela bygger på en reflekterande och frågande argumentation där Moretti också visar vad 

som har påverkat honom gällande utformandet av hans personlighet och åsikter, men också på 

att inför publiken lyfta fram de medieuttryck inom det italienska samhället som de annars inte 

reflekterar över, men som de bör reflektera över. Genom skratt och ironi distanserar han sig 

själv från en auktoritär roll, men gör också medie- och samhällskritiken mer lättillgänglig för 

publiken. 

 I Aprile framgår Morettis antiauktoritära karaktär som allra starkast. Trots att 

denna film innehåller klart mer verklighetsförankrad mediakritik, så är hans distans till denna 

kritik också större. Han framställer sig själv som i allra högsta grad osäker gällande 

filmningen av den planerade dokumentären. Gällande denna dokumentär så säger han att han 

inte vill göra dokumentären för att uppröra högern, eller för den delen tilltala vänstern heller. 

Han vill ge en så objektiv bild av Italien som möjligt. Hur denna åsikt skall formuleras är han 

dock osäker på: "Men hur uttrycka åsikt i dokumentär? Och framför allt, vad exakt tycker 

jag?”45 

Denna osäkerhet gällande vad han ska säga sätter honom i en position som inte 

ställer honom högre än åskådarna, och han hukar sig snarare inför dem så att de lättare ska ta 

till sig hans vilja eller snarare uppmaning till reflektion och analys. Han fortsätter att visa upp 

sin inkompetens som dokumentärfilmare och ifrågasätter ständigt det han gör i arbetet med 

dokumentärfilmen. I den scen där han ska intervjua en avgående vänsterpolitiker säger 

Moretti öppet att han är ”i dålig form”, och även politikern påpekar att Moretti ställer dumma 

och universella frågor. I ytterligare en scen, där han intervjuar albanska flyktingar som nyss 

anlänt till Italien, inte långt efter att en annan färja med albanska flyktingar sjönk och 89 

albaner drunknade, kommenterar han att han är dålig på att ställa rätt frågor till albanerna. 

Han visar också att han är fullständigt inkompetent som politiker, och då han blir ombedd att 

hålla ett tal inför en stor samling människor har han så många åsikter som han grubblar över, 

men när det väl kommer till kritan vet han inte vad han ska säga. Han tar fram en stor hög 

gamla brev som han skrivit under de senaste åren, riktade till vänsterpolitiker med 

uppmaningar om vad som bör göras för att förbättra situationen inom det kommunistiska 

partiet och det italienska samhället. Dessa brev har han endast skrivit, men aldrig skickat. Han 

misslyckas ständigt med att föra fram sina åsikter och fantiserar därför om att hålla ett 

politiskt eldtal om Italien i London, på ”Speakers’ Corner” i Hyde Park, bland ”de andra 

dårarna” som han uttrycker det. Igenom i stort sett hela Aprile framställer han sig själv också 

                                                
45 Nanni Moretti i Aprile (Sacherfilm 1998) 
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lite som en dåre. Alla runt omkring honom framträder som organiserade och stabila, i kontrast 

till hans ofta frenetiska uttryck av åsikter och oförmåga till koncentration. Även i Caro Diario 

framställer han sig själv som en person som står lite utanför. Detta framgår i den scen i 

filmens första del, In Vespa, där han tilltalar en bilist och säger att han även i de mer städade 

sammanhangen anser sig tillhöra minoriteten, och att han tror på minoriteten och inte massan. 

Den mest tydliga refereringen till hans utanförskap och lite av dårskap uttrycks dock av 

skådespelerskan Jennifer Beals (som sig själv), även detta i den första delen av filmen, då hon 

beskriver Moretti som ”a little bit off”.46 

 Utanförskapet, det lilla draget av galenskap och den icke auktoritära attityden är 

alltså tre av Morettis tekniker för att uttrycka sin medie- och samhällskritik, utan att framstå 

som för seriös, och framför allt utan att han tar sig själv för seriöst. Han bjuder in åskådarna 

till reflektion utan att de känner sig auktoritärt hotade, så att de kan känna sig delaktiga och 

igenkännande. Ett annat genomgående drag, som också är kopplat till denna icke auktoritära 

stil, är det att det mesta görs med en stor dos av humor och ironi. Moretti framställer sig själv 

som en komisk person, och filmar sig själv i komiska situationer. I såväl Caro Diario som 

Aprile kan han nästan uppfattas som ett barn i sin inställning till världen och framför allt i sin 

interaktion med andra människor. Under sin vespatur i Caro Diario tilltalar och frågar han 

människor han möter på ett sätt som påminner om hur barn ställer frågor till vuxna. Detta 

komiska drag får också en ironisk effekt då han tar sig an seriösa frågor på ett barnsligt sätt 

som också delvis förlöjligar den situation och den kritik han iscensätter. I Aprile uttrycker han 

dessutom sin tydliga önskan att inte bli vuxen. Detta säger han i samband med insikten av att 

han blivit en far, och att han nu måste ta ett vuxet ansvar över sin son. Samtidigt säger han att 

inte vill bli vuxen: varför ska han bli det?47  

Ett tydligt exempel på en drift med den allvarliga politiska situationen i Italien, 

och Morettis användning av humor i seriösa situationer, är i Apriles första scen, där han 

bevakar valkampanjen på Tv med sin mor och konstaterar att Berlusconi vunnit 

parlamentsvalet. Han säger sedan genom voice-over: ”Den dagen den italienska högern vann 

parlamentsvalet rökte jag min allra första marijuanacigarett.”48 Det faktum att han är upprörd 

över den politiskt allvarliga situationen sätter han snabbt ner på jorden genom att distansera 

sig med denna kommentar och detta rökande av en gigantisk marijuanacigarett. Det denna 

scen tyder på är också att han leker med den bild som finns av 68-generationen, vilken han 

                                                
46 Jennifer Beals i Caro Diario (Sacherfilm 1994). 
47 Nanni Moretti i Aprile.  
48 Ibid. 
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tillhör, om att de var hippies som rökte marijuana blandat med deltagande i politiska 

demonstrationer. Han sätter sig själv i perspektiv och refererar till sitt tidigare jag, samtidigt 

som han i resten av filmen hela tiden vandrar bakåt i sin aktivism och sakta avslöjar att han 

hellre vill stå på avstånd och se på, i stället för att vara direkt delaktig. 

 Att välja att stå på avstånd från de skeenden han som regissör filmar är en metod 

att mjuka upp sin mediakritik, då han genom detta visar att han själv är feg och ovillig till 

konkret politisk aktivism. Han framställer sig själv som en observatör snarare än en aktivist. 

Detta är tydligt i den scen i Aprile där han och hans filmteam ska filma firandet av Padanias 

självständighetsdag. Han låter filmteamet göra allt arbete, med vilka han håller kontakt genom 

en walkie talkie. Själv sitter han på ett kafé med en cappucino och ser på det hela på långt 

avstånd. Ett annat tydligt sätt att visa att han föredrar att vara en observatör är det sätt på 

vilket han framställer sig själv som en av åskådarna, snarare än som en av producenterna. Då 

han ständigt sviker sina kollegor i Aprile framträder han ofta observerandes valkampanjen 

hemifrån, eller från ett kafé, genom att se på Tv. Han visar att han själv är en del av de 

åskådare som tar in informationen om valet genom Tv-rutan, och visar att resultaten och det 

som visas på tv är lika fascinerande för honom som för den övriga befolkningen. Åter igen 

försöker han komma ner på åskådarnas nivå, och ta in dem i diskussionen genom att visa att 

han egentligen är en av dem, en observatör utsatt för mediapåverkan.  

Det som präglar han filmiska stil gällande artikuleringen av mediakritik och 

metoden att få in åskådarna i denna kritiska diskussion är alltså en hänvisning till hans egen 

politiska oförmåga, politiska ambivalens och det att han inte skiljer sig från de åskådare han 

tilltalar och den italienska befolkning som påverkas av media. Han påpekar ständigt sin ovilja 

till att göra sin dokumentär och dras allt oftare i tankarna, genom voice-over, till filmandet av 

en 50-talsmusikal. Han visar därmed att han anser att det är jobbigt och inte tillfredsställande 

att göra en dokumentär om så allvarliga saker, och att det är klart trevligare att filma sådant 

som är positivt och ljust. Även här tar han ned sig på en icke auktoritär nivå och ser till att 

publiken inte uppfattar honom som en överintellektualiserande filmskapare. Även han 

uppskattar lätt underhållning, och att göra seriösa dokumentärer om seriösa saker, ja det är 

egentligen ganska jobbigt. Allt detta uttrycker han med en stor ironisk leende. Hos Moretti 

blir humor på detta vis ett verktyg till kritik och till att bjuda in åskådarna till hans tankevärld 

utan att de ska känna sig hotade av hans makt som filmproducent och regissör.   
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2.2 Politiskt deltagande – film eller verklighet? 

Att skilja mellan film/självbiografi och verklighet är som tidigare förklarat viktigt i en analys 

av filmerna. I Aprile visar Nanni hur han till slut ger upp med sitt arbete med dokumentären 

och i stället filmar 50-talsmusikalen. I verkligheten har Moretti gjort en dokumentär som heter 

L’Unico Paese dal Mondo, som kretsar kring Berlusconi och valkampanjen 1994. I denna 

film samarbetar Moretti med andra italienska regissörer för att lyfta fram bilden av en 

premiärminister som också är ägare till ett medieimperium, och hur detta påverkade 

valkampanjen, såväl som dess moraliska betydelse.49 Trots att denna film kretsar kring främst 

Berlusconi, så påminner den mycket om det som Nanni vill göra i dokumentären som han 

filmar i Aprile. I verkligheten vet vi också att Moretti aldrig filmat någon musikal, vilket 

innebär att den delen av Aprile är ett rent påhitt. Av denna anledning är det viktigt att ställa 

sig kritisk mot det självbiografiska i filmerna, och i stället koncentrera sig på vilken bild av 

sig själv Moretti vill ge, hur han använder sig av sig själv för att uttrycka mediakritik och den 

filmstil han skapar genom att använda sig av sin egen person för att kritisera omvärlden.  

 Det som karaktäriserar Caro Diarios och Apriles filmstil är inte endast det 

faktum att Moretti uttrycker mediakritik på ett så kallat självbiografiskt eller metafilmiskt sätt, 

utan även det att han genom dessa två filmer skapar en ny filmstil som skiljer sig från hans 

tidigare filmer. Som tidigare sagt så försöker Moretti gå vidare i sitt arbete som filmregissör 

och därmed lämna sina tidigare filmer, och framför allt alter-egot Michele Apicella bakom 

sig. Det att han ändrat sin filmstil i dessa filmer är också det som allra starkast påverkat och 

hjälpt honom att utföra sin mediakritik så att det framstår som både äkta och lättillgängligt 

(med hjälp av humor och ironi). Mediekritiken och de diskurser han lyfter fram i filmerna, 

vilka till stor del bygger på den gamla kritiska teorin som färgat den 68-generation Moretti 

tillhör, får ett specifikt genomslag genom denna filmstil av den anledningen att han inte längre 

fjärmar sig från verkligheten genom ett rent fiktivt manus, utan använder sig av exempel från 

det italienska samhället för att åskådarna ska ta hans mediakritik på allvar. Det att han 

representerar den gamla 68-generationen och försöker skildra vad som hänt med denna 

generation är en viktig del av hans filmskapande som går att finna även i hans tidigare 

produktioner.50 Han arbetar hela tiden med att försöka finna vilken väg denna generation bör 

gå och vilka möjligheter som finns för att fortsätta kämpa för en förändring av samhället.51 

Utifrån sett så kan man säga att de flesta av Morettis filmer är exempel på hans egen politiska 
                                                
49 Mazierska och Rascaroli, s 115. 
50 Se till exempel Palombella Rossa (Nanni Moretti, Sacher Film, 1989) och Ecce Bombo (Nanni Moretti, 
Filmalpha/Alphabeta, 1978. 
51 Gieri, s 225. 
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aktivism, och hur han använder sig av filmmediet för att göra sin, och sin generations röst 

hörd. Det är också detta som han arbetar med i Caro Diario och Aprile, men försöker nu nå ut 

till publiken på ett nytt sätt som förhoppningsvis hjälper hans mediakritik på vägen. 

 Att använda sig av film för att göra en politisk poäng och avslöja samhällets 

”hemliga” sanningar är inget nytt och Moretti är en del av en tradition kring politiskt 

deltagande i film som kan spåras tillbaka till den marxistiske Bertolt Brechts teorier. Det att 

Moretti är en öppet aktiv och progressiv vänsteraktivist, känd för att både kritisera de gamla 

kommunisterna som den nya italienska vänsterkoalitionen Ulivo52 (Olivträdskoalitionen53), 

gör att hans förhållande till marxismen och politik i film blir naturligt. Moretti gör film till en 

möjlighet till politiskt deltagande på så vis att han visar hur man kan använda sig av 

massmedia och populärkultur för att nå ut med oppositionella åsikter. Något som Brecht 

uppmärksammade var att populärkultur (i vilken film kan räknas in) uppfattas som reserverad 

för en borgerlig ideologi, medan så kallad experimentell film är till för avantgardet. Brecht 

var inriktad på att göra sina verk tillgängliga för den breda massan, och såg den breda massan 

som en möjlighet, snarare än som ett hot enligt Frankfurtskolans teorier. Han ville finna nya 

vägar och nya former att nå publiken – en önskan som även Moretti uttrycker i sitt sökande 

efter en ny filmstil. Brecht betonade att det viktigaste i marxistisk kulturteori bör vara 

sammankopplandet mellan social verklighet, estetisk njutning och förhållandet mellan 

kunskap, njutning och politisk handling.54 Marxistisk kulturteori karaktäriseras av studier av 

en korsning mellan samhälle, konst och politik55, vilket också är intressant i sammanhanget 

eftersom samhälle och politik (och där emellan media) är det som hamnar i fokus för Morettis 

två självbiografiska filmer. Därmed kan han räknas som en slags Brechtiansk efterföljare av 

progressiv marxistisk kulturteori. Den politiska handlingen som går att finna i Morettis filmer 

grundar sig på den emancipatoriska möjligheten i mediet genom Brechtianska och 

självreflexiva metoder, och en vilja att nå ut till massan, trots att han i Caro Diario själv inte 

anser sig  tillhöra massan, utan snarare en minoritet.      

Det som Moretti åstadkommer i Caro Diario och Aprile är en ny filmstil som av 

ett flertal filmforskare definierats som ”cinema of thought”, en stil som grundar sig på 

                                                
52 Mazierska och Rascaroli, s 115. 
53 Mitten-vänsterkaolitionen kallas för Olivträdskoalitionen och består av åtta partier. Dessa delas i sin tur upp i 
tre större partigrupper. I Olivträdskoalitionen ingår dessutom ett kommunistparti kallat Comunisti Italiani. Se: 
http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/utrikes/europa/italien/italien4.htm 
54 Terry Lovell, Pictures of Reality – Aesthetics, Politics and Pleasure (London: British Film Institute, 1980), s 
77 f. 
55 Ibid., s 97. 
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reflektion och åskådarnas förmåga att tänka och själva analysera.56 Detta är hans sätt att 

kritisera mediasamhället på ett fruktbart sätt genom att rikta sig till åskådarnas intelligens, 

vilken ofta kan framstå som högre än hans, i och med att han försöker framställa sig själv som 

icke auktoritär och smått galen. Han försöker lämna gamla filmkonventioner bakom sig och 

skapa något nytt och därmed knyta en ny kommunikativ kontakt med åskådarna. Genom att 

vara fri från sitt gamla alter-ego kan han nu skriva om sin syn på och upplevelse av livet och 

det italienska samhället.57 Den icke-auktoritära metoden som så starkt präglar filmerna går att 

spåra till Brechts antidogmatiska teorier, som vill ta bort det hierarkiska förhållandet mellan 

filmskapare och publik. Detta är viktigt i den mån att det öppnar möjligheter för åskådaren att 

reflektera över det han/hon ser och ställa det mot sina egna erfarenheter. Det skulle inte vara 

möjligt om filmskaparen ansåg sig ha det enda rätta svaret och den fullständiga sanningen. 

Det finns inga svar, utan endast frågor.58 Hos Brecht kan man därmed skönja bakgrunden till 

”cinema of thought” och den filmstil Moretti utvecklat. Att använda sig av denna metod i ett 

mediekritiskt syfte blir fruktbart, eftersom det blir ett sätt för åskådarna att syna media på 

samma sätt som Moretti uppmanar dem att syna filmerna. Hans filmstil går, enligt denna 

uppsats, av denna anledning längre än att endast beskriva en generation och ett samhälle. 

Stilen blir ett verktyg för att rikta kritik inte endast mot politiker, utan mot det maskineri som 

är kopplingen mellan politiker och väljare – nämligen massmedia. 

Den självbiografiska metoden blir ett sätt att visa sig själv och sina inre tankar 

på ett sätt som visar problematiken kring formulerandet av åsikter, och hur svårt det är att 

fastställa en i verkligheten konkret åsikt genom det mediabrus som man som 

samhällsmedborgare lever i. Moretti går ner på psykologisk nivå, och delar genom såväl 

voice-over som direkt kameratilltal med sig av sina tankar och problem kring livets olika 

frågor och framför allt de problem som uppstår då han ska göra en verklig och aktuell 

dokumentär om Italien. Genom att på detta sätt inleda en diskussion med åskådarna försöker 

han inte bara göra dem medvetna om den mediakultur de styrs av, utan visar också ett sätt att 

använda sig av media på ett emancipatoriskt sätt. Hans metod är att bryta upp handlingen i ett 

antal delar för att därmed åstadkomma en avbrottsestetik som kan kopplas till Brechtianskt 

främmandegörande. Detta är till för att verka i ett anti-illusionistiskt syfte så att upplevelsen, i 

Brechts fall av teaterspelet, inte blir en passiv sådan, utan att man ska uppmana åskådaren att 

                                                
56 Marcia Landy, Italian Film (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), s 372, 375. 
57 Gieri, s 231. 
58 Walsh, s 2. 
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reflektera över det som utspelar sig.59 Moretti delar in Caro Diario i tre kapitel, med tre helt 

separata handlingar som binds samman av att de representerar delar av Nannis liv. I Aprile 

använder han sig av mellantexter och direkt kameratilltal, vilket också kan kopplas till en 

Brechtiansk uppbrytande estetik.60 I samma film finns dessutom en scen där han står på en 

scen och sjunger med i ett salsaband, vilket kan uppfattas som en vinkning till Brechts 

avbrottsteknik genom musikaliska nummer i Tolvskillingsoperan.  

Det att han i Aprile försöker vara så passiv som möjligt under filmandet av 

dokumentären, och snarare observera än agera, är även detta en metod som fanns Brecht. 

Brecht betonade att åskådaren genom uppbrytningstekniken blev en objektiv observatör av ett 

skeende, och att han/hon därmed inte blev känslomässigt indragen i handlingen.61 Detta 

känslomässiga avståndstagande är något Nanni visar på ibland annat de scener i Aprile där 

han filmar Padanias självständighetsförklarande (en del av Italien som idag för övrigt är 

politiskt allierat med Berlusconi62), och att försöka framställa sig själv som observatör blir en 

del av hans filmiska metod. Resultatet är dock politiskt, hur opolitisk han än försöker 

framställa sig. Denna uppvisning av önskad objektivitet blir snarare en ironi, då Moretti i 

verkligheten aldrig kommer att kunna undgå det att allmänheten identifierar honom som en 

vänsterinfluerad oppositionist, emot Berlusconis Italien.  

Hans Magnus Enzensberger betonar att det är av stor vikt att även de som är en 

del av den vänsterinriktade oppositionen lär sig att använda sig av media på ett sätt som 

konkurrerar med den kommersialiserade mediakulturen (se del 5.3).63 Detta gör Moretti 

genom sina självbiografiska och metafilmiska inslag vilka gör åskådarna medvetna om 

produktionsprocessen, samtidigt som han genom att ställa sig på deras nivå gör att de känner 

sig delaktiga i denna process. I slutändan, i Aprile, producerar han nämligen inte det han 

planerat, dokumentären, utan visar de problem som en produktionsprocess innebär, samtidigt 

som han genom en problematisering kring vad det är han ska filma gör åskådarna medvetna 

om den aktuella mediesituationen. Det faktum att åskådarna och den italienska befolkningen 

känner honom från hans tidigare filmer, och är medvetna om hans politiska ställning, gör att 

han på ett produktivt sätt kan använda sig av sin egen person i framförandet av denna 

mediakritik, och han måste inte förklara sin ställning eftersom åskådarna redan vet vilken 

generation det är han representerar och vilken politisk agenda han är ute efter att kritisera. Då 

                                                
59 Se Ibid., s 6. 
60 Ibid., s 130. 
61 Lovell, s 76. 
62 http://www.ketupa.net/berlusconi.htm 
63 Enzensberger i Stam och Miller, s 552 f.  
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övriga filmregissörer ofta är oroliga för att öppet visa politiska åsikter, av rädsla för att stöta 

sig med potentiella finansiärer, visar Moretti att han är fri från dessa begränsningar.  

Något som varit mycket viktigt för honom ända sen han började sitt arbete som 

filmregissör är att han är självständig och inte behöver vara beroende av andra människors 

åsikter och pengar. Moretti driver ett eget filmproduktionsbolag, Sacher Film, som han 

startade med Angelo Barbagallo 1987, vilket ger honom frihet att göra de filmer han vill, utan 

att vara beroende av någon annans åsikt. Han kan också stödja andra unga italienska 

regissörer som tar upp kontroversiella teman och gör filmer som sätter det italienska samhället 

i ett kritiskt perspektiv.64 Det är denna frihet som har gjort det möjligt för honom att skapa en 

ny filmstil, och inte vara bunden till filmiska konventioner för att kunna få finansiering till 

sina filmer. Han äger och driver en egen biograf i Rom, Nuovo Sacher, i vilken han visar sina 

filmer och andra regissörers filmer som han anser är angelägna att visa. Han är och har alltid 

varit en ”outsider” inom den italienska filmbranschen och detta framgår även i Caro Diario 

och Aprile. Då han redan uppfattas och identifieras som en ”outsider” har han också friheten 

att uttrycka sina åsikter på ett okonventionellt sätt som öppnar upp ögonen för publiken och 

tvingar dem att tänka i stället för att bara mata in bilder. Detta tänkande och denna ”cinema of 

thought” är en metod och en stil han tar fram genom att använda sig av sig själv och sin redan 

etablerade offentliga roll i det italienska samhället. På så vis får han användning av den 

”riktige” Giovanni Moretti i sin framställning av Nanni Moretti i Caro Diario och Aprile.  

Genom att avslöja för publiken att han själv är en medieproducent gör han dem 

även medvetna om den konstruktion som medieuttryck innebär, och visar sitt eget arbete som 

filmregissör för att avslöja den produktion av allmän opinion som karaktäriserar den 

italienska mediekulturen. Han använder sig därför av sin egen person Giovanni Moretti, och 

den filmiska versionen Nanni Moretti, för att släppa loss de manipulativa krafterna i media 

och i stället sträva efter att nå ett kritiskt publikum som får möjlighet att ta sitt medborgerliga 

ansvar att kontrollera och kritisera de politiska krafter som styr samhället. Han försöker alltså 

att genom en självbiografisk och metafilmisk metod kämpa emot den kritik mot det nya 

mediasamhället och den mediekonsumerande befolkningen som går att finna hos bland annat 

Habermas och Bourdieu. Han strävar efter en emancipatorisk användning av film, utan att 

inför publiken påvisa några självklara sanningar på ett auktoritärt sätt. Tanke och reflektion är 

det mål han strävar efter. 

                                                
64 Mazierska och Rascaroli, s 6. 



 20 

Självbiografin används hos Moretti som en metod till mediakritik och framför 

allt blottläggande av mediakulturen. Detta uttrycker Moretti implicit i Aprile, i en del av 

filmen som han genom en mellantext titulerar ”Du måste avslöja dig själv”. Här syftar han till 

en uppmaning han fått av en barnmorska som informerat Moretti om det bästa sättet för 

honom att uppfostra sin son. På samma sätt som det är bra för Moretti att blotta sina svagheter 

för sin son, så är det också bra för honom att blotta sina svagheter och galenskaper för 

åskådarna. Samtidigt blottar han även medias svagheter och visar sin ställning både som 

medieproducent, mediekritiker och mediekonsument. Som tidigare förklarat så får man ofta se 

honom då han konsumerar media genom att titta på Tv, vilket visar honom som en vanlig 

italiensk medborgare. I avslöjandet av medias produktionsprocess visar han sig som 

filmregissör, och i detta fall avslöjar han medieproduktionen genom att betona problemen 

med att välja vad man ska filma och vilka frågor som bör ställas. Här tar han sitt offentliga 

ansvar som medieproducent och anspelar också på åskådarnas möjlighet att se honom som 

Giovanni Moretti, med förkunskap kring hans tidigare filmer och politiska position i 

samhället. För att uppnå ett större psykologiskt djup i blottandet av sin person får man också 

se honom som privatperson vilket gör att åskådarna än mer kan identifiera sig med honom och 

hans svårigheter i livet.  

Det centrala i Morettis balansgång mellan sitt äkta jag, såsom det är utanför 

filmerna och den Nanni Moretti han framställer på filmduken är att han genom att, tvärt emot 

Habermas påstående om en polarisering mellan privat och offentlig sfär,65 visa en blandning 

och korsning mellan sin offentliga och sin privata person som ett medel att skapa en filmstil 

som bygger på tanke och reflektion. Han luckrar inte bara upp skillnaden mellan offentlig och 

privat person, utan även mellan medieproducent och mediekonsument. Genom att visa sig 

själv i alla dessa roller försöker han lyfta bort den auktoritära roll som denna typ av medie- 

och samhällskritik annars innebär, vilket gör hans kritik mer lättillgänglig och mer på 

gräsrotsnivå. Problemet ligger i det faktum att han genom att kalla dessa två filmer för 

självbiografier, och använda sig av äkta personer i deras äkta roller i hans äkta liv, påttalar att 

denne är den ”äkte” Giovanni Moretti. Vet man mer om hans liv och de filmer han regisserat 

vet man också att mycket i filmen är konstruerat för att tjäna hans högre mål att skapa en 

kritisk diskurs. Det att han till exempel bestämmer sig för att filma 50-talsmusikalen i slutet 

av Aprile behöver inte tolkas som att den ”riktige” Moretti gett upp, hukat sig för att göra ren 

underhållning och lagt sina medborgerliga plikter på hyllan. Det kan också tolkas som en 

                                                
65 Habermas, Borgerlig Offentlighet, s 197. 
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ironisering över möjligheterna till förändring av ens egen person. I filmen uttrycker han 

konstant sin vilja till att sluta förarga sig över situationen i det italienska samhället och i 

stället lyfta fram positiva saker. Det att han bestämmer sig för att bränna alla de 

tidningsartiklar han samlat under åren, tidningsartiklar som gjort honom arg, blir på så vis en 

demonstration för hans nya inställning till livet och att göra filmer som gör folk glada i stället. 

Samtidigt blir detta ett sätt för honom att bryta sig loss från sin tidigare identitet kopplad till 

alter-egot Michele Apicella.  

Det bör dock betonas att det i detta fall, och i båda filmerna, handlar om den 

framställde Nanni Moretti och inte den verklige regissören. I verkligheten backade han inte 

från sitt medborgerliga ansvar, utan arbetar fortfarande för att lyfta fram de kritiska 

förhållandena i det italienska mediasamhället.66 Han ironiserar i filmerna kring viljan att 

backa ifrån det medborgerliga ansvaret och i stället att välja att se det fina i livet och blunda 

för det svarta. Han visar på så vis publiken den väg som är den mest bekväma, men inte efter 

att först ha visat det svåra med den hårda och medborgerligt kritiska vägen. Han öppnar 

åskådarnas ögon för orättvisor och antidemokratiska förhållanden i det italienska samhället, 

samtidigt som han i slutet visar dem att det enkla och sköna är egentligen att visa en värld full 

av färger och glädje. För att uppskatta det fina i livet, måste man dock också se livets och 

samhällets svarta sidor, vilket blir den kontrast han uppnår genom dessa två självbiografiska 

och tankestimulerande filmer. Han leker med och skämtar kring bilden av sig själv och sin 

generation, vilket blir en metod för att uttrycka seriös mediakritik på ett lättillgängligt sätt. 

Detta eftersom hans generation också är känd för sin negativa inställning till media och dess 

effekter. Genom att ironisera och samtidigt lyfta fram den kritiska teori som ligger till grund 

för hans 68-generation blottlägger han direkt vad som är hans bakgrund, och visar även att 

han själv är kritisk mot de gamla och dammiga teorier som har hållit den italienska vänstern i 

ett så hårt och nedtyngande grepp att de inte kunnat anpassa sin politik efter gällande 

samhällssituation. De strikt fiktiva delarna av filmerna (såsom Isole i Caro Diario) får därför 

rollen att lyfta fram kritiska diskussioner som han anser är intressanta, men som han har svårt 

att plocka ur sitt verkliga liv. De mer ”äkta” delarna, där han gör allt för att visa sig själv på 

ett framställt verklighetstroget sätt, blir en metod att huka sig inför publiken och göra dem 

delaktiga och igenkännande i den mediekritiska diskussionen.  

Överallt finns spår och framställningar av den ”riktige” Giovanni Moretti, men 

den konstruktion av Nanni Moretti som filmerna ändå innebär blir ett sätt för honom att 

                                                
66 Ett exempel är en film som nu är under produktion, som ska handla om Berlusconi ur ett kritiskt perspektiv. 
Filmen heter Il Caimano. Se: http://www.imdb.com/name/nm0604335/  
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använda sig av fiktion och realism för att på ett fräscht och nytt sätt uppmana publiken till 

reflektion och egen mediakritik. Detta har, som ovan analyserats, sin grund i en Brechtiansk 

estetik, men går också att finna hos den franska nya vågens regissörer, som till exempel Jean 

Luc Godard. Morettis metod är dock än mer direkt och dessutom frågande i sin inställning till 

det italienska samhället. Han är också en del av den mediavärld han kritiserar, vilket han inte 

döljer i filmerna, utan snarare använder för att lyfta fram den medborgerliga 

samhällsuppgiften och den emancipatoriska möjligheten i filmmediet.  

 

2.3 Nanni inom det offentliga och det privata  
Kontrasten mellan Nannis roll inom den offentliga och den privata sfären är något som 

genomsyrar Aprile, och svårigheten att ta ställning mellan de två och skilja mellan dem blir ett 

återkommande problem i filmen. Moretti presenterar sig i sina självbiografiska filmer ur två 

rollers perspektiv. Den första rollen gäller den som regissör och engagerad 

samhällsmedborgare. Den andra rollen är den som make och blivande far. I Caro Diario visar 

han inte tydligt någon skillnad mellan dessa roller, eftersom man främst får se honom som en 

regissör som förbereder ett filmiskt arbete, eller som en privatperson som försöker komma 

underfund med vilken sjukdom han lider av. Någon tydlig nyansering mellan dessa situationer 

finns dock inte, och hans förberedande av sitt filmiska arbete kan också uppfattas som en del 

av hans privatliv. I Aprile påpekas dock kontrasten mellan de två sfärerna tydligt.  

Habermas presenterar en intressant teori kring vad som genom det borgerliga 

(kapitalistiska) samhällets inträde har hänt med begreppen offentligt och privat. Han 

konstaterar tydliga ompositioneringar gällande dessa två ytterligheter. Den borgerliga 

människan har enligt Habermas ett antal olika roller i samhället, vilka skiljer sig åt beroende 

på deras positionering mellan det offentliga och det privata: 
 

 En individ är citoyen (fr. medborgare) i förhållande till staten; bourgeois (fr. borgare) 

 i det ekonomiska livet; och rätt och slätt homme (fr. människa) i familjelivet. Så är 

 den ”borgerliga människan” mer än en, han spelar olika roller, dvs fungerar på olika 

 sätt i samhällets olika sfärer.67 

 

Citoyen och bourgeois är de två roller som kan sättas på offentlighetens sida där individen är 

en del av staten men också förväntas ta sitt ansvar som medborgare. Homme är den roll som 

tilldelas individens privatsfär eller helt enkelt hem och familj.  

                                                
67 Habermas, Borgerlig Offentlighet, s xvi. 
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Habermas diskuterar både en polarisering av offentlig och privat sfär, samtidigt 

som han i vissa fall kan se en upplösning av gränsen mellan de båda sfärerna. Citoyen och 

bourgeois gäller individens roll ute i samhället och framför allt i arbetslivet. I vissa fall är 

dessa två identiteter sammankopplade till en och samma roll, så till vida att en persons 

arbetsliv också har en offentlig och samhällelig innebörd. Detta är fallet hos Nanni Moretti så 

till vida att hans arbetsliv har en offentlig innebörd genom att han genom sina politiskt 

färgade filmer når ut till det italienska folket och därmed sammankopplar sin identitet som 

bourgeois med sin roll som citoyen. Homme representerar som sagt den privata sfären och det 

liv som individen skapar sig som är fritt från samhällets övriga insyn och som är ett sätt att 

komma ifrån det offentliga rummet. Habermas diskuterar en framträdande polarisering av den 

offentliga och den privata sfären som bygger på att familjen blir allt privatare och arbets- och 

organisationslivet allt offentligare.68 Förr i tiden var familjelivet mer ihopkopplat med det 

offentliga livet medan Habermas menar att man i det moderna samhället strikt skiljer mellan 

de två sfärerna och att tiden som är befriad från yrkesarbete betecknas som något strikt 

reserverat för privatlivet, medan ”tjänsten” börjar med yrkesarbetet.69 Samtidigt lyfter 

Habermas fram att det också har uppstått en sammanflätning mellan den offentliga och den 

privata sfären gällande företag och handel. Staten har genom åren gjort ingrepp i den privata 

sfären för att försöka bibehålla en systemjämvikt som inte går att upprätthålla via den fria 

marknaden.70  

Nanni visas i Aprile ur ett medborgerligt perspektiv (citoyen, bourgeois) genom 

att han arbetar med att fullborda en dokumentär om Italien och dess dagssituation, ivrigt 

uppmuntrad av en fransk journalist som oroar sig för att Italien är på väg mot en nyfascistisk 

framtid och som efterlyser en medborgaranda. Nanni säger i en scen med sitt filmteam att det 

är deras plikt att i andra länder visa vad det är som händer i Italien. Han måste helt enkelt göra 

denna dokumentär, som alltså kretsar kring det italienska valet. Här visar Nanni på sin tydliga 

roll som citoyen och bourgeois. Han säger att han tar sig an den offentliga rollen att 

offentliggöra Italiens situation för hela världen och att visa sanningen. Strax därefter, i samma 

scen, glider han in i tankar om vad som går på bio idag, eller vad som bör förberedas för den 

ännu ofödde sonens födsel. Hans medarbetare påpekar att han måste koncentrera sig på 

uppgiften och han återvänder snabbt till att diskutera dokumentärfilmen. Det Moretti lyfter 

fram i denna scen är snarare det motsatta än det som Habermas teorier lutar sig på. Här blir 
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åtskillnaden mellan offentlig och privat, citoyen och homme, inte lika tydlig. Nanni visar att 

han har svårigheter att lämna det privata hemma och han gör sina medarbetare delaktiga i sitt 

privatliv genom att under sonens födsel och första månader i livet ivrigt beskriva vad det är 

som händer med den lille pojken. Han ursäktar sig från att delta vid ett filmande av intervjuer 

av italienska politiker, eftersom mammans mjölk har runnit till, och han måste vara där vid 

amningen. Vid ett tillfälle, strax efter förlossningen håller han dessutom i ett möte med 

filmteamet i sjukhuskorridoren strax utanför den nyföddes rum, vilket gör att gränsen mellan 

arbete/offentlighet och privatliv suddas ut allt mer. Han är tydligt splittrad mellan sina två 

roller och ofta då han står och diskuterar med sina kollegor, eller med sig själv, om vad som 

bör göras med dokumentärfilmen så glider han plötsligt in på tankar om vad som krävs av 

honom som far och hur sonen till slut tvingar honom att bli vuxen. Han betonar att man måste 

avslöja sig själv inför sitt barn och på samma sätt riktar han sig till åskådarna då han avslöjar 

sig inför dem på detta självbiografiska vis.  

Att det finns en skillnad mellan citoyen, bourgeois och homme framgår till viss 

del i filmen, och Nanni döljer inte det att han trots den stora upplevelsen av att få uppleva 

födseln av sitt allra första barn försöker att skilja dessa roller åt. Samtidigt problematiserar 

han kring denna strikta gränsdragning genom att hänvisa till sin egen oförmåga att 

koncentrera sig på en roll i taget. Han presenterar den fullständiga antitesen till att situationen 

mellan det offentliga och det privata skulle vara polariserad. Habermas betonar själv 

sammanflätningen mellan det offentliga och det privata gällande företag och att det offentliga 

tar sig in på det privatas domäner för att uppnå en systembalans. Här skulle man snarare se det 

hela ur en omvänd synvinkel, eftersom den Silvio Berlusconi som Nanni starkt opponerar sig 

emot i filmerna (än idag) råkar vara en premiärminister, det vill säga en offentlig person med 

ett offentligt ansvar, som dessutom äger flera privata Tv-kanaler, ett filmproduktionsbolag 

och en stor mängd tidningar – såväl dagspress som kvällspress. Som premiärminister har han 

dessutom makten över de offentliga Tv-kanalerna med inriktning på ”public service”.71 I 

grund och botten är han alltså en man med stor ekonomisk makt inom den privata marknaden, 

som tagit över denna makt in i det offentliga, och som sammanflätar dessa sfärer till sin egen 

fördel. Detta pekar Moretti bland annat på i Aprile genom att visa ett utdrag ur en 

nyhetssändning som behandlar Berlusconis framgång i det italienska valet. Hyllningsorden 

flödar och programledaren berättar öppet att han ”känner” Berlusconi personligen och hur han 

stolt arbetar för en av Berlusconis Tv-kanaler. Trots att kanalen är privatägd så är ändå 
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sammanhanget ett offentligt sådant eftersom det behandlar något så politiskt som 

parlamentsvalet, och i det stora hela så är det intressanta att där Habermas lyfter fram en 

sammanflätning från offentligt till privat håll, så lyfter Moretti fram en sammanflätning från 

privat till offentligt håll. Med detta menar jag att på samma vis som Habermas konstaterar en 

privatisering av det offentliga72, visar Moretti i sina filmer hur det som tidigare (innan 

Berlusconi blev premiärminister) var strikt privat, det vill säga Berlusconis Tv-kanaler, nu får 

en offentlig innebörd och snarare blir en del av den offentliga sfären i och med att Berlusconi 

är en offentlig person och även han sammanflätar sina roller som citoyen och bourgeois. På så 

vis blir det en förskjutning från det privata till det offentliga, och gränserna där emellan blir 

allt mer suddiga.   

Den stora skillnaden mellan Habermas teorier och Morettis presentation är dock 

att den starka polariseringen mellan offentlig och privat sfär inte finns. Man ska vara 

medveten om att första upplagan till Borgerlig Offentlighet skrevs 1962 och att det därmed är 

föga förvånande att en förändring skett på detta område. Det är intressant att se hur Nanni allt 

efter filmens gång återkommer till sin privata roll och hur han egentligen, innerst inne, inte 

vill göra denna seriösa dokumentär. Under arbetet med filmen blir han allt mer frustrerad över 

situationen i Italien, samtidigt som han sakta men säkert slutar bry sig om de politiska 

intressen som tidigare präglat hans liv. I och med sin sons födsel tar han både symboliskt och 

bokstavligen ett steg tillbaka från sitt samhällsengagerade arbete. Han anser att han har en 

plikt att göra dokumentären (som medborgare), samtidigt som han visar att han egentligen 

inte vill göra dokumentären. Han vill i stället filma en 50-talsmusikal som handlar om en 

trotskistisk bagare med mycket dans och musik. Hans son gör att han mer eller mindre inser 

att han måste filma saker som han gillar, och inte fula saker. Han vill ha en vacker värld att 

visa sin son. Han går tillbaka helt och låter sitt privata jag påverka den offentliga rollen till 

den grad att han aldrig slutför dokumentären, utan i stället filmar musikalen. Den privata 

sfären påverkar honom på så vis att han inte gör någon direkt åtskillnad mellan det privata och 

det offentliga, utan låter de båda rollerna färga varandra. Det faktum att han i verkligheten 

gjort dessa två självbiografiska filmer är också ett tydligt exempel på denna 

gränsöverskridning, eftersom han på så vis offentliggör sitt privata jag, och låter det bli en del 

av hans offentliga roll.  

Den uppluckring av indelningen i offentlig och privat sfär kan också ses som 

Morettis kommentar på vänsterns fixering vid det offentliga och ett sätt att ifrågasätta gamla 
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kommunistiska konventioner som inte är gällande i dagens moderna samhälle. Moretti är känd 

för att kritisera den italienska vänstern, och är en stark förespråkare för en utveckling och 

modernisering av vänstern.73 Nannis i Aprile ovilja att ta sitt politiska ansvar, genom att till 

slut avstå från att slutföra dokumentären, kan också ses som en slags ironi över 68-

generationens plikt att kritisera det borgerliga samhället. Han gör hål på gamla mediekritiska 

teorier och lämnar en öppning och en vilja till att skapa något nytt – ett nytt sätt att 

kommunicera med publiken. Att Nanni inte är perfekt, att han blandar sin offentliga med sin 

privata roll och att han inte lyckas slutföra sin politiska gärning i Aprile blir en slags metod att 

nå ut till publiken och visa att oppositionen finns där, men den går inte att identifiera med den 

italienska vänstern som den var inom 68-rörelsen. 

Man kan säga att Moretti moderniserar Habermas samhällsteorier och visar på 

de förhållanden som idag råder på de områden som Habermas analyserat. Diskussionen kring 

det offentliga och det privata, och de olika roller som finns på dessa områden är något som 

går att spåra i filmerna, men att dessa områden idag sammanflätats och är allt mer svåra att 

sära på är en stark ståndpunkt som skiljer Morettis observationer från Habermas teorier. 

Moderniseringen av teorierna grundar sig på att en uppdelning mellan rollerna citoyen, 

bourgeois och homme, liksom uppdelningen mellan offentlig och privat sfär, idag är i stort 

sett omöjliga att göra. Det mediakulturen i slutändan har gjort, liksom överskridandet av 

offentlig och privat sfär ur ett ekonomiskt perspektiv, är att den har suddat ut dessa gränser 

och att befolkningen har fått tillgång till ett medel att offentliggöra sitt privata jag. Ser man 

dessutom till dagens populära dokusåpor och så kallad ”real Tv” så ser man att det privata nu 

har trätt ut i det offentliga ljuset, och människor blir allt oftare offentliga även som 

privatpersoner. Självreflexiv film och metafilm är inget nytt, men det intressanta hos Moretti 

är att han använder sig av självreflexivitet och problematisering kring uppluckrandet av det 

privata och det offentliga för att på ett fruktbart sätt uttrycka mediakritik.  

Spänningsfältet mellan Nannis offentliga och privata roll, enligt Habermas 

definitioner, blir i alltså Apriles fall en del av Morettis självbiografiska metod och 

reflekterande filmstil. Genom att problematisera sig själv och sina ansvarsområden riktar han 

också många frågor och funderingar ut mot publiken. Spelet mellan det offentliga och det 

privata blir en form av självreflexivitet där han tvingar sig själv att se på sig själv utifrån och 

skapa en bild av sig själv (Moretti som han vill bli uppfattad) för publiken. På så vis 

uppmanar han även publiken att ta sig an media på samma vis som han tar sig an sig själv och 
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de mediebilder han vill lyfta fram. Det han gör är att han skapar en bild av verkligheten, den 

bild han vill ge åskådaren.74 Han använder sig av sig själv, sin familj och sina vänner för att 

stärka det realistiska anspråket, men det han ger oss är just den del av det italienska samhället 

han vill att vi ska reflektera över, genom sin kritik av media och sin ironi över post 68-

generationens politiska ansvar.  

Genom att på ett självreflexivt maner konstant ifrågasätta sig själv och slitas 

mellan sina olika roller når han ut till publiken så att även de vågar ifrågasätta det mediautbud 

de nås av och vilken betydelse de kan ha både inom offentlig och inom privat sfär. Det Nanni 

problematiserar är valet mellan offentligt och privat ansvarstagande och visar på så vis att en 

kritik av media kan bli fruktbart endast om publiken lär sig att ifrågasätta media på samma vis 

som de ifrågasätter sig själva. Valet mellan privatliv och arbetsliv är något som många kan 

känna igen sig i, och att Moretti tar upp detta på ett självreflexivt sätt i en mediekritisk 

kontext gör att självbiografin och självreflexiviteten väcker den igenkänning hos publiken 

som behövs för att de även ska kunna relatera till den mediekritik han för fram. Detta blir 

länken mellan problematiserandet mellan offentlighet och privat och den självbiografiska 

metoden, som verkar till gagn för mediekritiken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Se Robert Stam, Reflexivity in Film and Literature – From Don Quixote to Jean-Luc Godard (New York: 
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3. Den allmänna opinionen och den nya publiken 
I en inledande scen av den första delen av Caro Diario kommenterar Moretti en italiensk film 

som visar en grupp före detta politiska aktivister, vilka nu är i 40-årsåldern och beklagar sig 

över vad som blivit av dem. Moretti sätter på så vis direkt ett tidsförhållande i fokus och 

skiljer mellan hur det var och hur det är. Samtidigt menar han att han inte förändrats alls, utan 

allt och alla omkring honom har gjort det. Den diskuterande gruppen av före detta aktivister 

berättar hur de en gång skrek våldsamma slagord, medan de idag har blivit fula, en förlorad 

generation som blivit läkare, arkitekter och ämbetsmän. Indikationen ligger här på hur de som 

en gång uttryckte den kritiska allmänna opinionen idag blivit tystade och nöjer sig med den 

finansiella position kommersialismen gett dem. Det som framgår av inslaget är att de är 

ganska bekväma i sina liv och helt enkelt inte bryr sig något längre. De har blivit en del av 

den massa som paralyserar den allmänna opinionens makt, och de enda åsikter de förmedlar 

är att de inte längre har några åsikter. Moretti, såsom han framställer sig själv i filmen, anser 

sig däremot inte tillhöra denna grupp. Han kallar sig för en ”utmärkt” 40-åring och visar att 

han genom sina filmer fortfarande gör sin röst hörd. I Caro Diario påpekar han dessutom i en 

scen att han alltid anser sig tillhöra en minoritet. I en scen tilltalar han en bilist som stannat 

vid ett trafikljus: ”… Att jag även i mer städade sammanhang tillhör en minoritet. Jag tror på 

människan, men inte på massan.”75 

Han gör alltså ett direkt ställningstagande att han inte vill tillhöra den del av den 

allmänna opinionen som omfattar den breda massan. Detta märks också genom att han 

konstant försöker skapa kontakt och kommunikation med dem han möter på Roms gator i den 

första delen av filmen. Han ställer frågor och trots att de tillfrågade inte alltid bryr sig om vad 

han frågar, försöker han ändå visa att han är intresserad av att föra fram sina åsikter på så sätt 

att de direkt kan bli besvarade. Han söker ett kommunikationsmedel som ställer sig utanför 

massans restriktiva kommunikationssystem och visar att han är en del av en aktiv allmän 

opinion som vill ta sitt ansvar som en politiskt reglerande maktfaktor, likt den allmänna 

opinionens ursprungliga betydelse.  

Problematiseringen kring den allmänna opinionen som Moretti centrerar dessa 

scener kring går att spåra i teorier av Jürgen Habermas (se 1.2). Habermas teoretiserar kring 

en förändring av samhällsordningen sen den borgerliga offentlighetens inträde och förändrade 

roller gällande det offentliga och det privata rummet, och även formandet av ett nytt publikum 
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(åskådare, publik, eller mottagare av mediekommunikation). Nedan kommer jag att gå in på 

de av Habermas slutledningar som är fruktbara för min analys. 
 

3.1  Det tysta samhället i filmerna 
I Borgerlig Offentlighet behandlar Habermas de samhällsförändringar som skett under 

senkapitalismens borgerliga samhälle. Han spårar förändringar som skett gällande den 

allmänna opinionen, förändringar som lett till ett tystare samhälle från medborgarnas sida. 

Habermas gör en historisk översikt över den allmänna opinionens ursprung, som bland annat 

definierar den allmänna opinionen som ett lands folk eller medborgare med ett kontrollerande 

ansvar av de förtroendevalda: 
 

 På grund av att den politiska makten är ”utsatt för en mängd frestelser” kräver å ena 

 sidan dess utövande en permanent kontroll via den allmänna opinionen.76 

 

Den allmänna opinionens ursprungliga roll var en allvarlig sådan med uppgift att genom att 

söka efter sanning och rättvisa reglera den faktiska makten.77 Detta har dock förändrats och 

den makt man en gång i tiden ansåg den allmänna opinionen besitta är inte längre där. 

Morettis uppgivna före detta politiska aktivister exemplifierar den nya försvagade allmänna 

opinionen, som blivit tystad genom kapitalismens och borgerlighetens nya samhälle. 

Habermas nämner kritik som grundar sig på liberalismens positioner gällande att 

massmedierna är skyldiga till oklara uppfattningar och populariserade åsikter som försvårar 

en bildning av en offentlig mening, vilket gör att den allmänna opinionen får svårare att slå 

igenom.78 Med hjälp av C W Mills betonar Habermas vikten av att dessutom skilja mellan 

definitionen av den allmänna opinionen gällande allmänheten (public) och massan. Bland 

annat ligger skillnaderna i att det inom den allmänna opinionen inom allmänheten finns lika 

många åsiktsframförare som åsiktsmottagare, allmänheten har kommunikationsmöjligheter att 

direkt besvara varje åsikt, medan meningar förlorar sin offentlighet då de sitter fast i en 

massas kommunikationssystem. Detta genom att det finns långt färre människor som 

uttrycker åsikter än det finns åsiktsmottagare; allmänheten blir en abstrakt samling individer 

som mottar intryck från massmedia, och kommunikationerna är organiserade på så vis att det 

är svårt eller rent omöjligt för en åsiktsmottagare att replikera. Dessa är alltså de mest 

distinkta effekter dagens media har på den allmänna opinionen och på människors möjligheter 
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att motta och uttrycka individuella åsikter.79 I ovan beskrivna scen ser man tecken på denna 

tysta opinion och hur Nanni försöker ställa sig emot denna tystnad genom att öppet tilltala 

bioduken och säga emot de uppgivna 40-åringarnas kapitulation. De andra i biosalongen blir 

just dessa abstrakta individer som bara suger in det som visas på bioduken, medan Nanni visar 

att han verkar mot denna ensidiga kommunikation.  

I Aprile går det att genomgående finna exempel på denna kritik av en förändring 

i den allmänna opinionens maktlöshet, och även Nannis roll i denna situation, som alltså 

kvarstår från den föregående filmen. Som jag nämnde i kapitel 2, bör man vara medveten om 

att den Moretti vi ser i filmen är den konstruerade bilden av Nanni Moretti och inte regissören 

Giovanni Moretti själv. Den Moretti som diskuteras i detta sammanhang är den Nanni som 

finns i filmen, och inte den riktige regissören.  

I en scen finner vi Nanni framför en Tv då han ser på en politisk debatt inför det 

italienska riksdagsvalet. Det som framgår är detta kommunikationsmedels icke-

kommunikativa natur. Då Nanni märker att vänsterpolitikern D’Alema inte kan kontra sin 

opponents kritik i debatten, utan endast sitter tyst och är allmänt paralyserad, blir Nanni 

frustrerad och ropar högt till Tv-rutan: ”D’Alema, svara, låt dig inte snärjas av Berlusconi, 

D’Alema säg något vänsterinriktat! Eller åtminstone något medborgerligt! … Säg något, 

reagera!”80 

Moretti pekar på att vi även i sådana tydligt politiska sammanhang är fast i 

massans restriktiva kommunikationsmedel. Mängden människor som uttrycker åsikter, det vill 

säga de i Tv-rutan, är långt färre än åsiktsmottagarna, det vill säga de miljontaliga Tv-tittarna. 

Detta gör allmänheten till just denna abstrakta samling av människor, som Habermas 

beskriver, som mottar intryck från massmedia på så vis att det är helt omöjligt att replikera på 

det som sägs.  Nanni exemplifierar tydligt genom att ropa till Tv-rutan utan någon som helst 

möjlighet till respons. Moretti visar på att Tv inte är en medieform inriktad och skapad för 

kommunikation, utan snarare för direkt tilltal. D’Alema hör inte Nannis tillrop och 

framförande av åsikter. Nanni blir på så vis en del av det tysta samhälle som blir förstummat 

genom Tv-mediet. Och självklart slutar det hela med att D’Alema förlorar debatten.  

Då Nanni redan i Caro Diario konstaterade att han inte tillhör massan, så är 

detta ett påstående han fortsätter att betona i Aprile genom att visa hur han försöker att ställa 

sig utanför massans paralyserade restriktioner och tysthet, genom att göra filmer som har 

viktiga saker att säga. Han lyfter tydligt fram att hans planering av en dokumentärfilm om den 
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italienska samhällssituationen är något mycket viktigt och att det är hans uppgift som 

medborgare att göra denna film för att visa de orättvisor som sker i landet utan massmedial 

uppmärksamhet. Han tar en position som närmar sig den allmänna opinionens ursprungliga 

betydelse med ett sökande efter sanning och rättvisa som mål. Att reglera makten är också 

något som Nanni som allra starkast vill göra. Han vill hjälpa de italienska vänsterpolitikerna 

på vägen och göra sin uppgift som italiensk medborgare och del av den ”äkta” allmänna 

opinionen. Det intressanta i Aprile är dock att det visar sig att Nanni under filmens gång 

börjar tappa sin medborgerliga anda till förmån för sitt privata liv och den stundande födseln 

av sin son. Detta är en intressant nyans i filmen där man kan ifrågasätta huruvida 

Nannis/Morettis uttalanden, grundade i hans övertygelse om att vara en kommunicerande länk 

inom den allmänna opinionen, är ideal som han egentligen inte lyckas leva upp till. Till slut 

tar även han ett steg tillbaka, och frågan är då huruvida han då inte blir en del av massan, av 

det tysta samhället, i samma stund som han ersätter sitt offentliga ansvar med sitt privata.  

Att Moretti är en före detta 68-aktivist är något som kan vara anledningen till att 

det går att spåra Habermas teorier i hans filmer. Det är möjligt att Moretti tidigt blev 

medveten om mediekulturens risker genom att han tillhör en generation, och framför allt en 

politisk falang, som lutade sig på den klassiska kritiska teorin med grund i Frankfurtskolan. 

Många av dessa vänsteraktivister grundade sin samhällskritik och sina politiska aktioner på 

dessa teorier, och Moretti aktualiserar dessa diskussioner genom sina filmer. Det han gör är 

också det att han försöker motarbeta negativiteten i Frankfurtskolans teorier och använda sig 

av en filmstil som tilltalar den kritiska allmänheten och den allmänna opinionen gällande 

allmänheten och inte massan. Han skapar i sina filmer en dialog med åskådarna genom att 

visa sina egna inre dialoger och därmed göra åskådarna delaktiga i en problematisering kring 

formandet och artikulerandet av åsikter. Man kan spåra Habermas kritik gällande den 

allmänna opinionen och det tysta samhället, men inte på så vis att detta är en oundviklig 

situation. Snarare försöker Moretti genom filmerna visa ett alternativ, och ett sätt att ta sig ur 

de kedjor av åsiktslöshet och tystnad som mediakulturen bundit allmänheten och den 

allmänna opinionen med.  
 

3.2 Publiken och produktionen av den allmänna opinionen 
Vi återgår till kapitlets inledande filmexempel ur Caro Diario. I filmen visar Moretti en 

publik, en befolkning, som inte längre bryr sig om att protestera, utan tyst sitter och tar emot 

den information som ges utan någon följande reflektion. I denna scen, där vi ser en film i 

vilken en grupp italienare i 40-årsåldern sitter och diskuterar vad som blivit av dem i dagens 
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moderna Italien, är kontentan att de har blivit kulturkonsumerande kommersialister som en 

gång skrek våldsamma slagord (under 1960- och 70-talet), men som idag inte längre bryr sig 

eller ens reflekterar över vad som blivit av dem. De ser sig själva som fula i sin åsiktslöshet, 

och detta är ett exempel på en möjlig effekt av medias populistiska inriktning och urvattnade 

budskap. Det skrivs heller inga slagord i dagens dags- och kvällspress, och därmed kan 

befolkningen heller inte få inspiration till att föra fram åsikter, diskutera, kritisera och framför 

allt reflektera. Denna homogena nyhetsmassa är kanske också den som har lyckats få den 

italienska befolkningen att i slutändan rösta på Berlusconis parti, Forza Italia. Moretti tar 

genom scenen upp ett stort problem hos den tidigare så politiskt aktiva generation han tillhör, 

nämligen det att de fastnat i det borgerliga samhällets konsumism och inte längre ifrågasätter 

den information som ges. Dessa 40-åringar blir då exempel på det som hänt med Morettis 

generation, och genom att använda sig av sig själv i filmen (Nanni), så försöker han genom 

sin mediakritik mana till diskussioner och reflektioner kring situationen för denna generation, 

och för det samhälle de idag lever i. Denna grupp av italienare framställs som numera 

åsiktslösa och politiskt likgiltiga medborgare – en allmän opinion som blivit tyst, i kontrast 

med det som samma grupp människor gjorde under 68-rörelsens tid.  

Något Habermas konstaterar har skett i och med den borgerliga offentligheten är 

en förändring i den roll som samhällets publikum (=publiken, de som skapar den allmänna 

opinionen) spelar. Den publik av läsande privatfolk, av egendom och bildning, som inom den 

gamla definitionen av den allmänna opinionen skulle forma en ”offentlig mening” har enligt 

Habermas försvunnit. I stället för att möta en kulturellt och politiskt resonerande publik, 

möter vi en konsumerande sådan. I stället för att som förr i tiden mötas för att diskutera livets 

och politikens problem sitter den nya publiken ensam hemma och ser professionella debatter 

på Tv. Publiken konsumerar och tar möjligen ställning i efterhand, men den formar inte och 

producerar inte. På detta vis formas publiken, och den allmänna opinionen produceras.81  

Denna teori är en som uttrycks i såväl Caro Diario som Aprile ur ett flertal 

aspekter. Det tydligaste exemplet på formandet av en tyst och politiskt ointresserad publik är 

Morettis rollfigur Gerardo i Caro Diario, som med tiden blir beroende av Tv. Detta exempel 

och en analys av exemplet tar jag upp i nästa delkapitel. 

En ny blint och okritiskt kulturkonsumerande publik i samband med en genom 

media, såväl i skrift som i ljud och bild, producerad allmän opinion är det som skapat den bild 

av Italien som Moretti sätter i fokus i sina filmer. En sammanflätning av det privata och det 

                                                
81 Habermas, Borgerlig Offentlighet, s xxii. 
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offentliga gällande italienska medier (att premiärministern till exempel har makt över såväl 

privata som statliga Tv-kanaler) är också något som påverkat detta formande av den allmänna 

opinionen. Något som Moretti anser har tappats är också den medborgerliga andan, vilket han 

poängterar genom den ovilja till protest från den kommersialiserade italienska befolkningen 

han visar. Detta poängterar Moretti även genom sig själv (”Nanni”) som exempel, då han 

konstant vandrar mellan sin privata och offentliga roll, och de tre samhällsroller som 

Habermas behandlar (se del 2.3). Även han har svårt att ta sitt medborgerliga ansvar. Det att 

han tar upp detta medborgerliga ansvar till diskussion, och visar att han själv har problem i 

hanterandet av denna stora uppgift, är ett sätt att öppna åskådarnas ögon för att de själva bör 

reflektera över sitt samhällsansvar.  

Nanni visar att han själv är en långt ifrån perfekt person, som trots att han tillhör 

68-generationen har svårt att sätta sin kritik i ord och svårt att finna meningen med denna 

medborgerliga aktivism. Han poängterar på så vis att det i dagens samhälle är svårt att uppnå 

det medborgarideal som Habermas efterlyser. Samtidigt försöker han motverka åskådarnas 

blindhet inför den produktion av allmän opinion som media innebär. Genom att 

problematisera urvalet av stoff till den dokumentär han filmar i Aprile visar han också att 

detta är ett problem som italienska journalister och nyhetsreportrar ställs inför varje dag, och 

att det är dessa urval som formar den allmänna opinionen. Genom att avslöja sin egen roll i 

denna produktion av allmän opinion som karaktäriserar modern mediakultur, avslöjar han 

också produktionsprocessen, så att åskådarna kan få möjlighet att själva ifrågasätta den 

information de matas med. I scener där han själv är mediekonsument, genom att se på Tv, 

visar han också att han själv är en del av den nya publik som Habermas diskuterar. Samtidigt 

demonstrerar han att han försöker ta sig ur den nya publikens bojor, genom att han försöker 

kommunicera med Tv-apparaterna och öppet visa sina reaktioner på det som visas. Han 

uppmanar på så vis italienarna till att börja reagera på det som visas och framför allt kritisera 

den information de matas med.  

Ser man på Italien som det ser ut idag, så är det inte ett land som inte vågar 

protestera, om man till exempel ser på demonstrationerna i Genua 2001, i samband med det 

stundande G8-mötet.82 Detta skedde efter att dessa filmer gjordes, men det visar att landet inte 

är lika paralyserat som Moretti framställer det, och att en protesterande opinion finns. Alla 

demonstrationer mot Irakkriget är ett tydligt exempel på detta, och det kanske är så att det 

krävs en dramatisk händelse för att aktivera politisk aktivism (som till exempel Vietnamkriget 

                                                
82 För mer om italienska protestaktioner och demonstrationer se: http://www.clarte.nu/grafik/cl023/cl023_9.htm 
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gjorde under 68-rörelsen). Samtidigt så röstade den italienska befolkningen på Berlusconi 

2001, och han är än idag premiärminister med ett gigantiskt medieimperium bakom sig.  
 

3.3 Gerardo – den nye åskådaren 
I Caro Diario är det mest tydliga exemplet på risken med en kulturkonsumerande publik 

Gerardo, spelad av Renato Charpentieri, som spelar Nannis författarvän som följer med 

honom på en resa runt de eoliska öarna för att söka efter arbetsro. Gerardo är en rent fiktiv 

karaktär, påhittad av Moretti för att skapa en diskussion kring media och mediekultur. I 

handlingens början är Gerardo det perfekta exemplet på en icke kultur- och 

mediekonsumerande individ, som inte sett på Tv på 30 år, och i stället endast läser och 

försöker skriva en bok grundad på Joyces Odysseus. Han är ett exempel på vad Habermas 

kallar en bildad, reflekterande person som i hemmets intimsfär läser sig till information och 

därefter reflekterar över den, vilket är ett av de krav som just litteraturen som 

kommunikationsform ställer på läsaren, men som inte går att finna i den konsumtion av ljud 

och bild som Tv-tittande innebär. Gerardo representerar den gamla tidens reflekterande och 

analyserande medborgare som möttes i läsesalonger för att diskutera politik och livets övriga 

viktiga frågor.83 Han får genom läsandet en naturlig distans till den information han tar in, 

vilket ger honom möjligheten att göra objektiva avvägningar kring informationens legitimitet 

– även detta en möjlighet som försvunnit i och med Tv-mediets inträde. Gerardo diskuterar 

gärna olika samhällsämnen med Nanni, och även detta är ett exempel på hans reflekterande 

förmåga och vilja till att kommunicera med hjälp av den information han tar in, i stället för att 

tyst konsumera den.  

Gerardo står genom sitt icke mediekonsumerande jag utanför civilisationen på 

den ö han bor på, Lipari. Då Nanni anländer möts han av ett virrvarr av människor och vägar 

fulla av tutande bilar och bilköer. Gerardo kommenterar att han aldrig sett så mycket trafik på 

Lipari, och att det vanligtvis inte ser ut så. Han distanserar sig från den allt snabbare och 

socialt högljudda värld som finns utanför hans fönster, en värld han inte vill vara del av. Att 

då avstå från Tv är något högst naturligt.  

Situationen ändras dock. De två vännerna reser från ö till ö och söker efter den ö 

som bäst kan ge dem arbetsro. Problemet är att Gerardo, trots sin från början anti-

populärkulturella inställning, dras mot teven, och till slut blir beroende av den högljudda värld 

som han tidigare tog avstånd ifrån. Genom att för första gången se en amerikansk såpopera på 
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en av de färjor som förbinder de eoliska öarna, blir Gerardo fast i ett Tv-beroende, som gör att 

han snart hyllar det Tv-medium som han tidigare så starkt kritiserade. Moretti (regissören, inte 

skådespelaren) gör honom till ett praktexempel på den moderna kulturkonsumerande 

människan. Då kontakten mellan de två vännerna tidigare präglades av intressanta 

diskussioner, utbryter en tystnad mellan dem, då Gerardo i tysthet sitter och tittar på de Tv-

såpor och program han börjar följa, så fort han får tag på en Tv-apparat. Från att tidigare ha 

sökt efter den arbetsro de båda behöver för att skriva, söker Gerardo snarare efter ett ställe där 

det finns en Tv. Han blir så beroende av amerikanska Tv-såpor att han i en scen tvingar Nanni 

att gå fram till en grupp amerikanska turister och fråga dem om vad som har hänt med 

karaktärerna i The Bold and the Beautiful (Glamour), eftersom serien har kommit mycket 

längre i USA. Från att tidigare ha citerat Joyce och Enzensbergers kritik mot Tv-mediet, 

citerar Gerardo Tv-tablån, och säger att Tv-såporna har en mycket viktig funktion för 

åskådarna, eftersom de genom karaktärerna intresserar sig för andra människors livsöden, i 

stället för att gynna sig i sin egen självtillräcklighet. Gerardos beroende går så långt att han, 

då de äntligen hittat en ö där de kan få fullständig arbetsro, inser att han behöver alla de 

materiella ting som han tidigare tog avstånd ifrån. De befinner sig på en ö utan elektricitet och 

utan den narcissism som präglar det övriga Italien, Alicudi, och då Gerardo inser att han är 

mycket långt ifrån närmsta Tv springer han skrikandes ner till hamnen och hyllar Tv-mediet, 

samt anser att den kritiske Enzensberger har fel i sina påståenden, och att Tv är för barnen en 

ersättning av sagorna, vilka genom teven kan drömma med öppna ögon.  

Teven blir ett sätt att ta in information i tysthet, utan den reflektion som fanns i 

den gamla tidens läsesalonger och diskussionsgrupper. Det att publiken inte kan reagera på 

det som sägs innebär att ingen kommunikation sker, utan endast ett intagande av information, 

och ett därmed det formande av en allmän opinion som Habermas tar upp. De nya 

etermedierna beskär publikens möjlighet till reaktion och interaktion. De trollbinds (som 

Gerardo) framför teven men förlorar också möjligheten att tala för eller emot.84 

 

 

 

 

 
                                                
84 Habermas, Borgerlig Offentlighet, s 219 f. 
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4. Mediekonsumtion 
Nanni Morettis kritik mot den italienska mediakulturen är intressant ur en synvinkel där 

mediakulturen representerar det italienska samhället och de förhållanden som råder i landet. 

På så vis blir hans kritik inte endast riktad mot media i sig, utan mot Italien och dess 

befolkning. Douglas Kellner har granskat mediakultur för att söka efter vad den säger om det 

representerade samhället (se del 1.2). Även detta går att finna i Morettis Caro Diario och 

Aprile. Moretti riktar sig mot media för att belysa situationen i det italienska samhället och 

låter klipp från Tv-program och Nannis egna reaktioner i scener framför Tv-apparater bli en 

naturlig del i den medie- och samhällskritiska presentationen av Italien. Kellners mål är att 

lyfta fram en ny kritisk teori som analyserar medias institutionella betydelse i samhället – en 

teori som blir fruktbar i en analys av Moretti. Kellner ser på media som bestående av olika 

politiska grupperingar och agendor vilka är i konflikt. Han tar avstånd ifrån Frankfurtskolans 

apokalyptiska syn på media som ett korrumperande av befolkningen, och ser på media snarare 

som en representation av och uttryck för samhället. Han anser att man genom nära analyser av 

media kan se de relationer som finns i samhället och detta gör media till ett resultat av en 

samhällelig verklighet, och inte ett skapande av en populariserad och förenklad verklighet, till 

för att förblinda och ena befolkningen.85 Den Nanni vi får möta i Morettis två filmer 

konstaterar att den mediakultur han kritiserar är förenlig med verkligheten han möter i dagens 

Italien – så som den presenteras i filmerna. På så vis är Kellner intressant i sammanhanget.  
 

4.1 Filmerna och samhällets tillstånd 
Att media är en representation av den italienska samhällsverkligheten är något som Nanni 

konstaterar i Caro Diario och Aprile. I Caro Diarios första del visar han genom de 

diskuterande italienarna, som tidigare var vänsteraktivister, hur man i film ser samhällets 

tillbakagång från politisk aktivism och idealism till underkuvenhet och uppgivenhet gällande 

politiska ideal och vilja att förändra samhället. Denna politiska mellanväg och ljumma 

ställningstagande är något som han än starkare visar på i Aprile genom sin stora undersökning 

av den italienska pressen, och hur det som skrivs är fritt från tydligt politiska 

ställningstaganden. Då de diskuterande italienarna i början på Caro Diario genom filmen blir 

representanter för den italienska befolkningen och samhället, blir tidningsurklippen i Aprile 

representerande för den mediakultur som visar på de åsiktsfientliga syndrom som går att finna 

hos den italienska befolkningen. Den italienska pressen, som den presenteras av Moretti, blir 
                                                
85 Douglas Kellner, Television and the Crisis of Democracy (Boulder/San Fransisco/Oxford: Westview Press, 
1990), s 14 f. 
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den spegel av det italienska samhället som visar hur åsiktsklimatet i landet är. Att artiklarna i 

vitt spridda tidningar skrivs av samma journalister är något som bestörtar Nanni, men som 

också avslöjar de maktrelationer som finns. Även genom de Tv-inslag som Moretti visar i 

Aprile kan man se hur italienarna, och framför allt den röda oppositionen hukar sig för 

Berlusconi och låter honom dominera. I den Tv-debatt under vilken Nanni ropar till Tv-rutan 

att oppositionspolitikern bör säga emot Berlusconi, presenteras ett ljummet politiskt klimat 

utan någon större maktkamp mellan de olika politiska positionerna. Politiker från alla håll 

låter Berlusconi och hans högljudda retorik dominera och de protesterar endast i tystnad och 

fullständigt osynligt inför den italienska befolkningen. Denna bild och dessa maktrelationer 

kan vara svaret på Berlusconis än idag stora politiska framgångar.86 Däremot kan man 

gällande valresultatet (Berlusconi förlorade valet 1998) diskutera huruvida det verkligen är 

media som representerar i samhället redan befintliga åsikter, eller om media visar de 

ställningstaganden som ska få befolkningen att rösta på ett visst sätt. Det blir en slags 

rundgång, ett moment 22 om man så vill, där det är svårt att avgöra från vilket håll påverkan 

kommer, och därmed vilken som är den äkta representationen.  

Kellner menar att det är viktigt att kunna läsa mediakultur på så vis att man ser 

hur placeringen och formandet av medietexternas olika delar också avslöjar verkliga 

relationer gällande makt och dominans i samhället. Mediakultur blir till en tävling mellan 

olika representationer som reproducerar existerande sociala kamper och aktuella politiska 

diskurser.87 Media producerar samtidigt representationer som är till för att inge samtycke för 

vissa politiska ställningstaganden, för att få ett samhälles medborgare att se saker ”som de är”, 

och därefter hålla med till exempel den styrande regeringen om vad som är viktiga åtgärder 

för att bibehålla ett väl fungerande samhälle. Dessa ställningstaganden och politiska 

positioner som går att finna i medietexter och media kan därmed avslöja viktiga 

maktrelationer, så till vida att man lär sig att läsa den omgivande mediakulturen.  

En intressant observation är att Berlusconi som sagt inte vann valet 1998, och i 

verkligheten alltså inte lyckades övertyga det italienska folket. De som vann var 

vänsterkoalitionen, vilket Nanni i Aprile firar med att köra runt på sin vespa på Roms gator 

och samtidigt stolt proklamerar att han har en nyfödd son. Berlusconi vann däremot valet 

1994, vilket alltså blir den utgångspunkt som Moretti utgår ifrån, men den högerkoalition som 

skapades och den regering som Berlusconi tillsatte kollapsade bara några månader senare88 

                                                
86 Om Berlusconis ökande makt genom media, se: http://sydsvenskan.se/kultur/article134175.ece 
87 Douglas Kellner, Media Culture (London/New York: Routledge, 1995), s 56.   
88 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3034600.stm 
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och han avgick därför som premiärminister i december 1994.89 Det Nanni gör i Caro Diario 

och Aprile är att han försöker motverka Berlusconis möjlighet att vinna ytterligare ett val. I 

dagens läge så vet vi att Berlusconi gjorde ”comeback” genom att åter vinna valet 2001, och 

att han idag är Italiens premiärminister.90  

 Om media kan ses, som ur Kellners synvinkel, som bestående av olika politiska 

agendor och politiska grupperingar, vilka står i konflikt, ser man att den mediakultur som 

Moretti lyfter fram representerar verkligheten i det italienska samhället. Detta då Berlusconi i 

dagens läge lyckats i sina politiska strävanden, samtidigt som han påverkar befolkningen med 

sina underhållningsinriktade Tv-kanaler, tidningar, filmproduktionsbolag, och så vidare.91 I 

och med Berlusconis makt över media kan jag inte frångå tanken att det ljumma politiska 

klimat som finns i media också (medvetet) skapar ett politiskt ljummet klimat hos 

befolkningen. Det är detta som är det centrala problemet i Kellners mer positiva syn på media 

som representation av samhället; vilket är hönan och vilket är ägget? 

 Ett exempel på hyllandet av ”den dåliga smaken” (som enligt Moretti dominerar 

italiensk media) går att finna i Caro Diarios första del, där Moretti starkt kritiserar en 

filmrecension om en amerikansk B-skräckfilm han läst. Han fantiserar sen om att dyka upp 

hos recensenten, då denne försöker sova under natten, och läsa upp recensionen som tydligt 

visar på ett överintellektualiserande av amerikansk skräpfilm, skräpkultur och vilseledande av 

den italienska biopubliken. Filmrecensentens arbete blir då ett tecken på ett samhälle som 

hyllar dålig smak, och finner sig i det medieutbud som Berlusconi, med kontroll över såväl 

statlig som privat television, ger dem.  

 Dragningen till underhållning och så kallad dålig smak är något Moretti 

kritiserar i Aprile, där han fasar över italienarnas stora behov av att skratta. Mediekulturens 

politiskt ljumma tidningsartiklar, Tv-program med underhållningsinriktning och Tv-debatter 

med en tyst opposition blir på så vis ett tecken på den verklighet som råder i Italien, och en 

förklaring till existensen av den italienska majoritet som röstar på Berlusconi.92 Att 

Berlusconi  använder sig av sitt medieimperium för att skapa de effekter han önskar går dock 

inte att bortse, och att se på media som endast en representation av verkliga maktrelationer i 

samhället är väl blåögt. Media bör inte ses endast som en representation, utan också som ett 

verktyg, vilket Moretti visar genom att hos Gerardo, i Caro Diario, visa på medias effekter 

(se delkapitel 4.3).  
                                                
89 http://www.ketupa.net/berlusconi.htm 
90 Ibid.  
91 http://www.piratbyran.org/index.php?view=articles&id=81 
92 http://www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/kkl2/italien 
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I dagens läge äger Berlusconi och hans företag Mediaset (eller 

Mediasetgruppen) bland annat de italienska Tv-kanalerna kanal 5, Italia 1, Retequattro, ett 

antal betalkanaler och även Radio Italia (ett rikstäckande kommersiellt radionätverk). 

Dessutom äger Berlusconi Italiens största filmproduktionsbolag Medusa Films, 

filmdistributionsföretaget Penta, biografkedjan Cinema 5, och ett stort antal bok- och 

tidningsförlag (som sammanlagt trycker ca 50 tidningar, däribland den rikstäckande 

nyhetstidningen Il Giornale).93 Och detta är endast en bråkdel av de företag inom mediesfären 

som Berlusconi styr över. Som premiärminister har han även makt över de italienska statliga 

Tv-kanalerna RAI, vilket gör att hans dominans inom italiensk Tv blir praktiskt taget 

fullständig.94   

 

4.2 Mediespektaklet och Tv-mediets identitetsskapande  
Douglas Kellners analys av mediespektaklets roll i dagens samhälle bygger på Guy Debords 

definition av ett modernt medie- och konsumentsamhälle som är organiserat kring 

produktionen och konsumtionen av bilder, varor och iscensatta evenemang.95 Med detta 

koncept i bakhuvudet menar Kellner att mediaspektakel är mediekulturella fenomen som 

förkroppsligar och representerar det moderna samhällets grundläggande värden, som leder 

individer till ett visst sätt att leva och dramatiserar samhällets polemik, såväl som dess verktyg 

för konfliktlösning. Vidare lutar Kellner sig på Debords förklaring att mediespektaklet är det 

moment då konsumtionen har uppnått den fullständiga besittningen av det sociala livet. 

Dessutom vilar Debords syn på mediaspektakel på Frankfurtskolans teori kring 

kulturindustrin som ”folkets opium”, då han anser att mediaspektakel är ett verktyg för 

pacificering och avpolitisering; ett ständigt ”opiumkrig”, vilket fördummar individerna och 

distraherar dem från den viktigaste livsuppgiften – att upptäcka den fullständiga räckvidden 

av deras mänskliga makt och förmågor genom kreativa aktiviteter. Han menar att man genom 

mediaspektakel leds in i en passivitet som förhindrar individen att leva ett aktivt och 

produktivt liv.96  

Kellner tar även upp det faktum att dagens samhälle domineras av stora 

hopslagningar av företag inom mediabranschen Dessa länkar samman Tv, film, tidskrifter, 

nyhetstidningar, böcker, informationsdatabaser, datorer och annan media vilket i stort sett 

innebär en sammanslagning mellan media och datorkultur, och underhållning och information 
                                                
93 http://www.ketupa.net/berlusconi.htm 
94 http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/utrikes/europa/italien/italien2.htm 
95 Kellner 2003, s 2. 
96 Ibid., s 2 f. 
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i ett nytt nätverksorienterat samhälle. Resultatet av detta är mindre konkurrens och mångfald 

och större styrning från företagens sida gällande nyhetstidningar och journalism, Tv, radio, 

film och övrig media inriktad på information och underhållning.97 Denna observation är 

möjligtvis svaret på den icke diversifierade mediakultur som Nanni i Aprile finner i italienska 

tidningar. I Italien är Berlusconi det tydligaste exemplet på denna typ av 

mediesammanslagningar, eftersom han styr ett mediemonopol som dominerar det italienska 

medieutbudet, och han har mer eller mindre makt inom alla medietyper.98 Tv-mediet är dock 

det allra tydligaste. Den mediala makten ger honom möjlighet att komma ut med en homogen 

och för honom politiskt gynnande agenda. Agendan förs ut genom de Tv-kanaler och 

tidningar han äger, liksom genom de filmer som produceras av hans filmproduktionsbolag. De 

många klipp från Berlusconis Tv-kanaler och program där Berlusconi är inblandad som 

Moretti visar i Aprile är också färgade av exakt samma budskap: att Berlusconi är den med 

starkast politiskt budskap, med störst framgång hos den italienska opinionen och med 

italienarnas intressen i ett säkert grepp. Den bild som målas upp av Berlusconi och framför 

allt av den politiska kampen inför valet, är att Berlusconi, långt före valdagen, är en segrare, 

medan de andra är tysta förlorare. I tidningarna kan man heller inte finna några röster från 

opinionens sida, utan allt blir en grå massa, till för att man lättare ska ta till sig Berlusconis 

ord. Mediespektaklet får här en mycket viktig roll, eftersom det är just genom politiska 

mediaspektakel som Berlusconi för ut sin röst. Det faktum att han är en övertygande talare 

och att han har mediekommunikationerna i sina händer, gör att han lyckas bättre än sina 

opponenter i att använda sig av de mediala verktygen för att vinna opinion.  

Moretti lyfter fram risken med att inte kunna använda sig av de mediakanaler 

som står till förfogande, eftersom det är just genom dessa kanaler som opinionen bildas och så 

att säga produceras. I två scener i Aprile uttrycker Nanni sin kritik över vänsterpolitikernas 

tystnad i Tv-rutan. Det första exemplet är då vänsterpolitikern D’Alema inte ger Berlusconi 

svar på tal under en Tv-debatt, och det andra är då det under rösträkningen visar sig att 

Berlusconis parti Forza Italia ser ut att vinna valet, och vänsteropponenterna inte visar sig i 

Tv-rutan för att kommentera läget. Nanni inser att om man är röstlös i media får man heller 

inga röster i valet. 

Att mediaspektakel är en viktig del av det italienska samhället är något som 

Moretti också visar i de scener i Aprile där Nanni diskuterar innehållet för den dokumentär 

om Italien han planerar att filma. För att ge en bild av Italien, vilket alltså är målet för 

                                                
97 Kellner 2003, s 13 f. 
98 http://www.ketupa.net/berlusconi.htm 



 41 

dokumentären, bestämmer Nanni sig för att granska landets samtliga tidningar, 

nyhetssändningarna från de berlusconiägda Tv-kanalerna och olika typiska italienska Tv-

program, med till exempel inslag av reality-Tv eller talkshows. Moretti åskådliggör på detta 

vis att den italienska mediakulturen är det som dominerar dagens moderna Italien, och som 

säger något om landets identitet och samhälle. Även Kellner betonar sin metod att analysera 

mediakultur och mediaspektakel för att kunna läsa världen. Detta är viktigt för att kunna se 

vilka effekter media har på publiken och på samhället, men även dess produktiva 

användningsområden. Kellner anser att det är viktigt att lära människor att läsa 

mediakulturen, för att de sen ska kunna använda sig av mediakulturen på ett produktivt sätt 

och även avkoda den för att kunna avslöja dolda sanningar.99 På detta sätt ansluter han sig till 

Walter Benjamins och Bertolt Brechts koncept kring kulturindustrin och Tv-mediet, där Tv 

ses som ett potentiellt instrument för progressiv samhällsförändring.100 Denna inställning är 

emancipatorisk i sin karaktär och är även en som Nanni inriktar sig på i sin vilja att i Aprile 

filma en dokumentär om Italien. Genom att visa den mediakultur och de mediaspektakel som 

dominerar det italienska samhället vill han skildra den ”objektiva” sanningen om Italien, och 

öppna Europas ögon för den utveckling som pågår. Nanni säger i filmen att det är deras plikt 

som medborgare att se till att man i andra länder får reda på vad som händer i Italien. 

I Aprile utvecklar Moretti, vilket jag analyserat ovan, det att mediakulturen och 

mediespektaklen också säger något om det italienska samhället, såväl genom de politiskt 

anonyma artiklarna i landets samtliga tidningar, som genom de nyhetssändningar och de 

mediaspektakel (bl a Tv-debatter) som sänds i italiensk Tv. Mediakulturen blir ett tydligt 

exempel på landets företagskultur och den minskade diversifieringen genom Berlusconis 

ständigt ökande dominans på mediemarknaden. Moretti visar att det som går att finna i 

italiensk media är ett uttryck för den masskultur och den politiska majoritet som dominerar 

landet. Han själv ställer sig dock utanför denna majoritet och försöker syna landet i dess 

sömmar. Att Nanni tillhör en minoritet betonar han i en scen i Caro Diario, i filmens första 

del, där han tilltalar en man som stannat vid ett rödljus i sin röda sportbil. Nanni, som åker 

omkring på sin vespa och ställer sig bredvid den kontrasterande lyxiga bilen, säger till 

chauffören att han även i de mest städade sammanhang alltid tillhör, och känner sympati för, 

minoriteten. Chauffören får i detta fall representera landets majoritet, som charmats av den 

allt mer kommersialiserade kulturen och konsumtionen av varor.  
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Genom att se på de mediaspektakel som både formar och återspeglar det 

italienska samhället utifrån, finner jag hos Moretti såväl Kellners kritiska som 

emancipatoriska analystekniker. Moretti visar att han tar ett steg vidare från den klassiskt 

kritiska teorin, med ursprung från Frankfurtskolan, som präglat den 68-generation han tillhör, 

och inser vikten av att syna mediakulturen som ett uttryck för landets olika politiska 

positioneringar. Genom dessa två självbiografiska filmer försöker han använda sig av filmens 

emancipatoriska möjligheter, vilka Kellner starkt betonar. Även Moretti försöker visa vikten 

av att kunna läsa media för att kunna förstå världen. På så vis är han både en mediekritiker 

och en aktiv del av den mediekultur han synar.  
Moretti presenterar i Caro Diario hur Tv-mediet påverkar och förändrar en 

människas identitet. Det tydligaste exemplet är Gerardo, i filmens andra del (se delkapitel 

4.3). Moretti visar dock även på andra ställen i filmerna hur media och konsumtion formar de 

människor vi är. Han betonar medias makt i formandet av ens identitet och nämner bland 

annat hur media kan påverka barn. I en scen i Aprile beklagar Nanni sig över att han varit och 

sett en film, som enligt honom är otroligt dålig, tillsammans med sin gravida partner Silvia. 

Han är upprörd över att den ännu ofödde sonen utsatts för denna film liggandes i sin mors 

mage. Nanni anser att barn kan påverkas även då de ännu befinner sig i livmodern, och att 

denna film, Strange Days, kan ha en dålig effekt på hans barn. Han tar alltså upp hur barns 

identitet kan påverkas av den mediakultur som omger dem, och i slutet på filmen väljer Nanni 

att i stället filma saker som gör honom glad, för att också positivt påverka sin son. 

  Den politiska aspekten på medias förändrande av samhället presenteras estetiskt 

i Morettis filmer genom klipp ifrån italiensk Tv där Berlusconi fullständigt dominerar etern. 

Att politik idag handlar om makten över de mediebilder av partierna som visas är mycket 

tydligt, och här ansluter sig Moretti till Kellners betoning på medias stora roll inom politiska 

val.101 I det första exempel vi får se i Aprile, där Berlusconi hyllas i Tv-rutan av en 

programledare, är situationen inget chockerande eftersom detta handlar om en av de Tv-

kanaler som Berlusconi äger. I ett annat exempel ser man dock inte vilken Tv-kanal det gäller, 

då det visar sig att Berlusconis parti ser ut att vinna riksdagsvalet, och Tv-inslaget kring detta 

färgas av det faktum att vänsteroppositionen inte är där och kommenterar läget. 

Vänsteroppositionens icke existerande mediebild blir ett hinder, på så vis att de inte ger den 

italienska befolkningen möjligheten att identifiera sig med partiets åsikter. I ett annat klipp 

från en Tv-debatt irriterar Nanni sig över att vänsterpolitikern D’Alema sitter tyst och inte 
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kontrar Berlusconis uttalanden. Detta visar också tydligt hur vänsteroppositionen genom 

tystnad tappar sin identitet och inte ger befolkningen möjlighet att ta ställning till deras 

åsikter, eller i alla fall påverkas av de värden de anser vara viktiga för det italienska samhället. 

Moretti, som själv är en synlig person inom italiensk media102, visar genom sitt högljudda 

utspel mot vänsteroppositionens tystnad hur medveten han är om den makt som media besitter 

i politiska sammanhang. Lär man sig inte att använda sig av detta verktyg förlorar man också 

valet, vilket vänsteroppositionen gör. Kellner betonar tevens och mediekulturens 

socialiserande makt gällande identitetsskapandet i den mån att media visar förebilder och de 

värden som anses vara ”rätta”.103 Tar man då in de bilder som inom dagens italienska media 

domineras av Berlusconi104, även gällande statliga Tv-kanaler, så leds man också in till att 

tilltalas och påverkas av dessa identitetsformande värden vilka i längden leder till sympati för 

Forza Italia och för Berlusconi som landets självklare ledare. Genom att som Berlusconi ha 

makt över media, eller i detta fall rättare sagt ett mediemonopol, så har man också makten 

över befolkningens självbild – en självbild och identitet som Moretti även försöker avslöja 

genom att göra kopplingar till en fara för nyfascistiska tendenser. 

 Gällande den allt mer politiskt ljumma tendensen inom italiensk media, kan man 

i Aprile se hur Nanni genom en vilja att filma en så objektiv och politiskt färglös dokumentär 

som möjligt, själv låter sig påverkas av den politiskt ljumma och identitetslösa journalistik 

som går att finna i italienska medier. Man får en uppfattning om att han själv låter sin 

politiska identitet och politiska vilja bli färgad av de samhällsideal som råder gällande att inte 

uppröra, eller stöta sig med någon, och framför allt inte framstå som politiskt radikal. Då han i 

slutet av filmen dessutom beslutar sig för att avbryta filmandet av dokumentärfilmen, ställer 

han sig bland dem som gett upp medborgarkampen. Trots att han inte är åsiktslös, så visar han 

att hans identitet påverkats av den antipolitiska stämning som råder i italienska medier, och att 

vara politisk aktivist idag är inte lika eftersträvansvärt som under 68-rörelsens tid. Han 

framstår själv som ett offer inför mediakulturen för att uppmärksamma åskådarna om att de 

också riskerar samma sak. 
 

4.3 Gerardo – mediekonsumenten 
I Caro Diario visar Moretti, i den del där han och Gerardo reser mellan de eoliska öarna, hur 

media kan vara representerande för befolkningen, men också hur det påverkar den italienska 
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befolkningens ställningstaganden. När det gäller Kellners representationsteori, så kan man se 

hur den ö som är som allra mest kommersiell bland de eoliska öarna, Panarea, direkt visar på 

den typ av befolkning som uppskattar och är en del av det bredaste mediala utbudet på 

italiensk Tv. Den största delen av de italienska Tv-kanalerna visar mycket underhållning, i 

form av lekprogram, realitysåpor, vanliga (ofta amerikanska) såpor, och så vidare.105 Detta 

märks på Panarea eftersom man där verkligen är stolt över det kommersiella och 

underhållningsinriktade klimat som går att finna i Italien. Ön arrangerar en stor fest för ”den 

dåliga smaken”, vilket avslöjar öns kulturella karaktär. Ett annat exempel från samma film är 

då Nanni och Gerardo möter ön Strombolis borgmästare. Borgmästaren är ett exempel på den 

”moderne” italienaren och har grandiosa visioner om Strombolis möjligheter och framtid som 

ett kommersiellt resmål med teatrar, biografer, fontäner, nya rondeller, nya byggnader, etc. 

Dessa är dock endast visioner, eftersom han möter ett fullständigt motstånd från öns 

konservativa befolkning som inte vill veta av denna modernisering. Öns befolkning ställer sig 

emot det mediekonsumerande samhälle som borgmästaren representerar. 

Moretti betonar i ett specifikt fall, i kontrast till Kellner, hur media kan påverka 

befolkningen att bete sig på ett visst sätt, och finna sig i situationen i samhället. Här gäller det 

Gerardo, som visar tydliga förändringar i personlighet och ställningstaganden då han blir 

utsatt för italiensk Tv, efter att inte ha sett på Tv på 30 år. I början av deras resa är han en 

stark kritiker av det kommersialiserade samhälle de lever i och tar upp Enzensbergers kritik 

mot Tv-mediet (dock utan att förklara kritiken), samtidigt som han föredrar att i tysthet 

bearbeta litteratur i sitt hem och därefter föra livliga diskussioner med Nanni. Då Gerardo 

utsätts för Tv förändras dock situationen och han börjar i stället att hylla Tv-mediet, inte helt 

olikt den kvinna de möter på Panarea som hyllar den dåliga smaken. Han börjar 

överintellektualisera Tv-mediets roll och betydelse för det italienska samhället, inte helt olikt 

den ovan beskrivne filmrecensentens hyllande och överintellektualiserande av amerikansk B-

film. Gerardo blir Morettis skräckexempel på den moderna människan som genom media 

också blir beroende av media, vilket i längden leder till denna ljumma samhällsattityd och 

underhållningsmani, som ersätter politisk idealism och aktivism. Detta påminner för övrigt 

om Frankfurtteoretikernas syn på kultur och kulturindustrin som ett ”opium för folket”, till för 

att förhindra folket från att revoltera. Huruvida detta skräckexempel verkligen är äkta menat, 

och inte endast en ironisk kommentar kring Frankfurtskolans etablerade teorier hos 68-

generationen kan dock diskuteras. Det faktum att Gerardo är en fiktiv person som dessutom 
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inte känns speciellt verklig gällande sitt excentriska beteende kan stärka denna slutledning 

och diskussionen kommer att behandlas närmare i uppsatsens avslutande kapitel. 
Gerardos roll som ett ”offer” för mediaspektakel och ett så kallat ”folkets 

opium”, kopplat till så väl Kellner som Frankfurtskolan, framgår med överdriven tydlighet i 

Morettis karaktärisering av denne tidigare så medialt isolerade man. Gerardo visas i Caro 

Diario före och efter att han blivit exponerad för italienska mediaspektakel, vilket också ger 

åskådaren en chans att se en före och efter effekt. Det som är den största skillnaden hos 

Gerardo efter att han blivit utsatt för italiensk Tv är att han blir helt uppslukad av Tv-

programmen och rent av beroende av dem. Han förkroppsligar Debords definition av 

samhällsmedborgaren som är fast i mediespektaklets tilldragande ”opiumrök” och hela tiden 

vill ha mer.106  

I början på Gerardos och Nannis resa är de besatta av sitt sökande efter en lugn 

och ostörd plats att arbeta på, men hos Gerardo så ersätts detta, genom de mediespektakel han 

utsätts för, med ett sökande efter närmsta Tv-apparat. Han visar dessutom hur uppslukad han 

är av det nya mediet genom att konstant diskutera och intellektualisera Tv-programmen. I en 

scen sitter han med en äldre dam på en av de färjor de färdas på mellan de eoliska öarna, och 

diskuterar hur Efterlyst är en modern form av Iliaden och Odysséen. Då han tidigare 

diskuterade litteratur och samhällets tillstånd med sina vänner, domineras hans diskussioner 

numera av Tv-programmens innehåll. Då paret befinner sig på ön Alicudi, börjar Gerardo allt 

mer längta efter de Tv-program han blivit beroende av. Han citerar programtablån och talar 

om vikten av att se Tv-såpor för att kunna känna empati för andra familjers problem, och inte 

endast sina egna. På detta vis ser man hur han alienerar sig själv från samhället genom att leva 

sig in i den pseudoverklighet som teven erbjuder, vilken ersätter Gerardos egen skrivande 

produktivitet genom att pacificera honom och ta bort viljan till politiska diskussioner och 

lösandet av egna livsproblem. Han ersätter sin egen produktivitet i livet med ett 

konsumerande av den bild av verkligheten som ges i Tv-rutan, och inlevelse i de livsproblem 

som utspelas i Tv-såporna, eller ”realityprogram” såsom Efterlyst. Dessa program ersätter på 

så vis de problem han själv har till vardags, och han flyr istället in i tevens 

pseudoverklighet.107 Hans egna problem, och i detta fall skrivandet av en ny bok, blir oviktiga 

i förhållande till den eskapism som teven erbjuder.  

Gerardo passar alltså väl in i den kritiska inställningen gentemot 

mediespektakel, snarare än synen på mediespektakel som en återspegling av samhället. Han är 
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det perfekta exemplet på en individ som har hamnat i den situation, som Debord beskriver, 

där konsumtionen av mediaspektakel har uppnått den fullständiga besittningen av det sociala 

livet. Hela det sociala liv som Gerardo nu lever under sin fortsatta resa med Nanni kretsar 

kring mediespektaklen. Om han inte ser på Tv, så diskuterar han det han kvällen innan såg på 

Tv. Han blir med andra ord fullständigt inbäddad i mediet. På detta vis får den mediekritiska 

inställningen till mediespektakel större plats i filmen, än den samhällsförklarande 

inställningen som Kellner inriktar sig på.  

Gerardo kan tolkas som Morettis verktyg att ironisera över den kritiska teorins 

farhågor, såsom den beskrevs av Frankfurtskolan. Detta genom att Gerardo inte är en person 

som känns speciellt verklig (hur vanligt är det att man i 30 år lyckats undvika Tv-mediet?), 

utan representerar det ultimata exemplet på en individ som blivit beroende av mediespektakel 

som ett ”folkets opium”, i den sanna kritiska teorins anda. Gerardo blir en fiktiv gestalt som 

exemplifierar den ”orörda” och ”rena” individen som blir korrumperad av mediespektaklen. 

Hans humoristiska beteende blir ett sätt att skratta åt situationen, men genom humorn 

uppmärksammar Moretti samtidigt att liknande effekter faktiskt kan uppstå i beroendet av 

mediespektakel och att under all humor finns en viss grad av allvar.108  

Morettis exemplifierande på identitetsförändring hos Gerardo kan analyseras 

genom Kellner, och dennes teorier kring hur Tv formar vår identitet genom att lyfta fram 

vissa konsumentbehov och visa att vi är det vi konsumerar. Kellner menar att vi påverkas av 

de skådespelare och den värld vi ser i till exempel Tv-såpor, att vi tar till oss deras åsikter och 

de konsumentvaror de omger sig med och låter dessa få en del av vår egen identitet och vårt 

eget vardagsliv. Teven får en aktiv roll i formandet av den postmoderna identiteten och den 

formar såväl tanke som beteende. Han påpekar även tevens stora politiska roll under politiska 

val. Idag domineras valkampanjer av de bilder som ges av de politiska partierna i media. Här 

får teven en central roll i det som snarare utvecklats till att bli en kamp om bilder och 

medieutrymme, än en kamp om politiska agendor. Han menar även att teven har fått en 

mycket större roll i den politiska styrningen av ett lands samhälle.109  

 Dessa teorier kan också appliceras på Moretti. I Caro Diario visar han hur 

Gerardo tar åt sig av de värderingar som uttrycks i Tv-programmen, och hur han direkt länkar 

dessa till sin egen vardag. I filmen går hans upptagenhet av mediet till överdrift och det att 

han i slutet av resan fullständigt bryter ihop av sitt beroende av Tv och elektricitet blir en ironi 

på de ovan beskrivna effekter som kan komma av Tv. Identiteten nästlas fullständigt in i 
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tevens verklighet och han gör direkta kopplingar mellan sin egen verklighet och den som 

finns Tv-programmen, vilket också gör att hans identitet färgas av Tv-programmens innehåll. 

Gerardos tankemönster påverkas så att han, efter att ha blivit beroende av teven, inte längre 

kopplar den litteratur som intresserar honom till vekligheten, utan kopplar Tv-programmen till 

litteraturen och ser dem som en direkt utveckling av till exempel antika texter som Iliaden och 

Odysséen. Hans beteendemönster förändras genom att han slutar söka efter ett lugnt ställe att 

skriva på, och blir rastlös då han inte får möjlighet att se på Tv. Hans sökande efter lugn och 

ro ersätts av ett sökande efter Tv-programmens underhållning, men också efter kopplingar 

mellan tevens pseudoverklighet och det verkliga livet. Tankarna kring den riktiga världen 

ersätts av tankar kring tevens låtsasvärld – något Baudrillard skulle kalla ett slags 

simulacrum.110 Den simulerade, oäkta världen som visas på Tv blir för Gerardo mer intressant 

än den riktiga världen, och han hamnar i ett tillstånd där han söker efter sin egen identitet i 

speglingen hos karaktärerna i såpoperorna eller människorna i brottsfallen på Efterlyst. 
Genom att använda sig av Gerardo i Caro Diario pekar Moretti på den fara som 

media kan innebära då det ingriper på formandet av vår egen identitet och hur identiteten 

påverkas av den pseudoverklighet och de ideal som utspelar sig på Tv. Detta gör han på ett 

komiskt och ironiskt sätt, i och med att Gerardo framstår som en överdriven karaktär. 

Samtidigt pekar han på det att människor allt lättare tror på den information de finner 

tillgänglig och låter sig själva påverkas av denna information utan någon större självkritik. Ett 

exempel på detta går att finna under Nannis och Gerardos resa i Caro Diario, då de möter ett 

antal småbarnsföräldrar som låter sig uppslukas av all litteratur som finns kring det korrekta 

sättet att uppfostra barn. De ställer sig okritiska till de populära teorier som florerar kring en 

”fri” uppfostran och låter sig allt mer styras av barnens behov i hemmet. Genom den 

populärkulturella litteratur om barns utveckling de läser, blir de offer för barnens önskemål 

och åsikter, och låter deras identitet formas efter de ”senaste” rönen som florerar i media. De 

blir, liksom Gerardo, representanter för vad man skulle kunna kalla den ”moderna italienska 

befolkningen”. Det humoristiska sätt på vilket dessa människor karaktäriseras blir ett sätt för 

Moretti att avväpna kritiken och även få åskådarna att skratta åt den mediekultur och 

mediekonsumtion som präglar det italienska samhället. Gerardo blir alltså en fiktiv karaktär i 

vilken Moretti försöker skapa viss grad av igenkänning hos publiken, men på ett så absurt sätt 

att de också lär sig att skratta åt sig själva på samma sätt som han skrattar åt sig själv. 
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5. Demokrati, mobilisering och frigörelse  
Media besitter olika egenskaper som kan leda både till en manipulation av demokratin och 

mobilisering av folk och åsikter, samtidigt som det också innefattar emancipatoriska 

möjligheter för ett lands befolkning. Det finns en stark dikotomi mellan dessa två motsatser, 

och denna dikotomi framgår i Caro Diario och Aprile. Pierre Bourdieu är en kulturteoretiker 

vars teorier kring media är intressanta i samband med Moretti. Han sätter in media i ett större 

samhällsperspektiv och gör observationer som mycket tydligt går att finna i Morettis filmer.  

En annan kultur- och samhällsteoretiker som går djupare in i ett sociologiskt 

perspektiv är Hans Magnus Enzensberger. Även hans teorier kring Tv-mediet är högst 

aktuella och applicerbara. I Caro Diario nämner Gerardo Enzensberger ett flertal gånger och 

Moretti verkar vilja få med honom i filmens mediediskurs. Däremot så förklaras inte 

Enzensbergers teorier i filmen, utan Gerardo frågar endast Nanni om han har hört talat om 

dem. Nanni nickar knappt synligt till svar och mer säger han inte om saken. Det mest tydliga 

som Gerardo tar upp gällande Enzensberger är dennes påstående att teven representerar 

intigheten. Som tidigare nämnt så ställer sig Gerardo, som tidigare var så positiv till 

Enzensbergers teorier, fullständigt emot Enzensberger i resans slut, eftersom han har blivit så 

beroende av teven och låtit teven bli en så stor del av hans egen identitet, att han inte längre 

kan hålla med om att teven skulle vara intigheten. Skulle han fortfarande hålla med om det 

påståendet så skulle detta också betyda att han själv är tom, då denna så kallade intighet 

numera dominerar hans liv och åsikter.  

Bourdieu är en mediekritiker som påverkat den 68-generation som Moretti 

tillhör (liksom Frankfurtskolan och Habermas), och Enzensberger är en sociolog som även 

han ger viktiga bidrag till den fortfarande aktuella mediediskursen. Att Moretti färgats av 

båda, medvetet eller omedvetet, märks i filmerna, samtidigt som han ger sin egen personliga 

syn på äldre och nyare mediakritik och försöker förankra den i verkligheten genom att 

använda sig av Italien som exempel.  

 

5.1 Mediernas manipulation av demokrati 
Att media påverkar befolkningen i politisk mening har diskuterats ovan, och att detta påverkar 

den italienska demokratin är en logisk slutsats. Även Pierre Bourdieu betonar, i Om 

Televisionen från 1996, att Tv-mediet kan vara en fara mot såväl det politiska livet som 

demokratin. Då det blir allt viktigare att uppnå höga publiksiffror, sätts också Tv-

programmens kvalitet och framför allt sanningsvärde i fara. Han anser även att Tv-mediets, 
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och pressens, narcissistiska drag, till för att lyfta fram journalisten snarare än nyheten och 

dess relevans, är något som hotar demokratin genom det symboliska förtryck som framträder i 

och med denna narcissism och låtsade självkritik.111 Problemet ligger i att Tv också innebär 

en censur, då man tydligt väljer ut vilka nyheter och vilken information som ska förmedlas, 

och även hur den ska förmedlas. Denna censur gör teven till ett effektivt instrument för att 

vidmakthålla den symboliska ordningen i samhället.112  

 Censureringen och urvalet av vad som skall visas märks i Morettis kritik i 

filmerna på så vis att han också betonar det som inte ses. Detta demonstrerar Moretti genom 

sina uppvisningar av Tv-klipp dominerade av Berlusconi och genom sin analys av italienska 

tidningar i vilka censureringen har resulterat i en utebliven politisk polemik (detta behandlas i 

del 5.2). Nanni kontrasterar mot denna censurerade bild av samhället genom att drömma sig 

bort i hur det skulle vara om han fick möjlighet att tala till den italienska befolkningen (som i 

Hyde Park-exemplet i Aprile). I Aprile är Nanni starkt irriterad och arg över att ingen vågar 

ställa sig upp i opposition, och att alla bara köper det som står i tidningar och det som visas i 

Tv. Han poängterar att vänsteroppositionen inte har lärt sig att Tv-mediet numera är en viktig 

del av den demokratiska processen113, och att de i och med denna blindhet förmedlar blindhet 

till den italienska befolkningen, samtidigt som de allt mer tappar sin plats inom Italiens 

politiska sfär. Än idag är det högeralliansen som i Italien mest använder sig av medie- och 

politiska konsulter i sina kampanjer och sen Morettis filmer har denna metod ökat drastiskt.114  

 Gällande censur och valet av information är Moretti starkt kritisk mot denna 

process i den scen i Aprile, där han filmar då ett stort fartyg anländer med albaner. Albanerna 

räddades från ett annat fartyg som kapsejsade några kilometer utanför den italienska 

östkusten, på grund av att man överskridit gränsen för den tillåtna mängden av resenärer på 

fartyget. Bourdieu nämner att en reporters själva akt att lämna en rapport också inbegriper en 

social konstruktion av verkligheten som kan verka mobiliserande.115 Att då utelämna 

information och välja bort information, ger en effekt som närmast kan liknas vid en 

censurering av verkligheten där man förbiser och därmed osynliggör andra symboliska uttryck 

som vore lika förtjänta att nå en stor publik.116 I denna scen förargar Moretti sig över att hans 

filmteam, som är där för att låta händelsen bli en del av deras dokumentär, är det enda 

                                                
111 Pierre Bourdieu, Om Televisionen (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag, 1998 (original 1996)), s 
19-22. 
112 Ibid., s 29. 
113 Djerf-Pierre och Weibull, s 8. 
114 Ibid., s 11. 
115 Bourdieu., s 35. 
116 Ibid., s 69. 
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filmteamet på plats. Han noterar den italienska pressens frånvaro och blir upprörd över att 

människor inte längre bryr sig om vad som verkligen händer i landet, och att journalister 

väljer bort viktig information till förmån för information som avpolitiserar den allmänna 

opinionen. Han anklagar även den italienska vänstern, för att de inte är närvarande vid denna 

händelse som kan anses vara ett av landets baksidor, väl gömd för den italienska 

Berlusconiröstande allmänheten. Att italiensk Tv inte intresserar sig för situationen med de 

fattiga flyktingarna från ett land i politiskt och socialt förfall, representeras här som en 

blindhet som finns i förmån för italienarnas samvete. Samvetet stillas i stället av de triviala 

Tv-program och den regeringsförskönande nyhetsjournalistik som sänds i italiensk Tv.117 

 De demokratiska svagheterna inom italiensk media, som Moretti lyfter fram, blir 

det som triggar Moretti, så som han visar sig i Aprile, till att utföra något som man skulle 

kunna kalla demokratiska aktioner, eller en form av aktivism som idag saknas inom det 

italienska samhället. Ett exempel är då han i sjukhuset, under sin sons födsel, springer 

omkring och försöker sätta upp affischer som förespråkar epiduralbedövning. Detta gör han 

av den anledningen att han precis upptäckt att bedövningen har haft en helt fantastisk effekt 

hos hans partner Silvia i samband med sin sons födsel. Snabbt förhindras han av sjukhusets 

anställda och hans aktivism och ”slagord” kring epiduralbedövningens otroliga effekter 

hyschas ned. Ett exempel på politisk aktivism är då Moretti i samma film drömmer om att 

hålla sitt eldtal i Hyde Park (se s 27) kring vad som bör göras inom italiensk vård och omsorg. 

Detta är dock en ren fantasi och inget som händer inom filmens narrativa verklighet. Det att 

han endast drömmer om denna aktivism och inte utövar den visar på Morettis egentliga 

oförmåga eller kanske rent av ovilja till politisk aktivism.  

I samma film tar Nanni fram en stor bunt gamla brev han skrev för länge sen, 

riktade till den italienska vänsteroppositionen, med hans åsikter kring vad som bör göras för 

att rädda situationen för det italienska kommunistiska partiet. Han betonar att han aldrig 

skickade iväg dessa brev, och att de förblev liggande i hans lägenhet, utan att han 

förverkligade denna form av politisk aktivism. I samma scen står han och förbereder sig för 

att hålla ett tal han blivit tillfrågad att hålla inför det kommunistiska partiet och i samband 

med deras valkampanj. Han inser att han har problem att komma på vad det är han ska säga. 

Trots att han har denna stora bunt av brev liggandes hemma, i vilka hans politiska och 

aktivistiska åsikter är formulerade, tar han ett steg tillbaka och får svårt att sätta ord på sina 

åsikter. På så vis blir hans drömmar om politisk aktivism endast ofullbordade drömmar. I 

                                                
117 Djerf-Pierre och Weibull, s 7. 
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verkligheten uträttar han inte sin demokratiska plikt utan klagar implicit (genom klipp från 

Berlusconis Tv-kanaler, och från sammanklistrandet av den italienska gigantiska tidningen) 

på den demokratiska manipulationen, utan att förverkliga sin politiska och medie- och 

samhällskritiska vilja. Nannis drömmerier kring politisk aktivism blir snarare ett narcissistiskt 

uttryck där han lyfter fram sina egna egentliga möjligheter till att förändra samhället, medan 

han i verkligheten förblir kuvad under medias censurerande karaktär. Det att han drömmer om 

en aktivism med kraft att förändra samhället blir snarare en aningen narcissistisk fantasi, lik 

den narcissism han kritiserar hos filmrecensenten i Caro Diario (se delkapitel 5.2), men en 

narcissism som han aldrig lever ut. Att han i Aprile aldrig fullbordar sin dokumentär visar att 

han inte orkar stå emot det censurerande och antidemokratiska mediasamhället, och att även 

han faller in i tystnad, utan ork att förändra samhället. Detta bör dock ses i ett fiktivt 

sammanhang, eftersom verklighetens Moretti fortfarande engagerar sig i samhällsfrågor.118 
    

5.2 Nanni och italienska tidningar 
En kritik mot medias inverkan på publiken som Jürgen Habermas tar upp är populariseringen 

av nyheter genom tidskrifter och tabloidpress. Med detta menar han att pressen allt mer 

använder sig av element från underhållningslitteraturen i förmedlandet av nyheter, vilket gör 

att gränsen mellan roman och reportage blir till viss grad suddig.119 Bilder och grafik blir ett 

verktyg i denna popularisering av nyheter och även detta framgår hos Moretti.  

I Aprile ser vi hur Nanni samlar ihop en gigantisk mängd av tidningsurklipp och 

tidningsomslag från det som ska vara Italiens samtliga tidningar. Detta gör han inför 

filmningen av sin dokumentär. Han vill ge en bild av Italien genom att se vad skrivs i italiensk 

press. Det han till slut inser, efter att ha läst alla dessa tidningar från olika fack och genrer är 

att det som skrivs i den italienska pressen i stort sett är samma sak, oavsett vilken tidning det 

gäller. I filmen noterar Nanni att såväl vänster- som högerinriktade tidningar använder sig av 

samma skribenter och levererar i det stora hela samma budskap. Budskapet står därmed 

någonstans i mitten och blir utvattnat, eftersom den politiska ståndpunkten hamnar i 

skymundan och det man levererar är något lättuggat för en bred publik av den 

kulturkonsumerande massans karaktär. Det bör även poängteras att den tidning vars sexistiska 

omslag han i filmen kritiserar som allra mest120 är den annars vänsterinriktade L’Espresso.121 

                                                
118 Mazierska och Rascaroli, s 115. 
119 Habermas, Borgerlig Offentlighet, s 219. 
120 Gili, s 41. 
121 Djerf-Pierre och Weibull, s 13. 
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På så vis kritiserar han att även oppositionen sålt sig till denna bildmässiga popularisering av 

nyheter. 

Denna typ av journalistik leder till det som Habermas kallar nyhetsjournalistik 

av ett angenämt och lättillgängligt underhållningsstoff, som snarare leder till en opersonlig 

konsumtion av avkopplingsstimuli än till vägledning till offentligt bruk av förnuftet.122 

Moretti presenterar en bild av den italienska befolkningen som en homogen massa genom en 

enda homogen italiensk tidning, som är en sammankoppling av landets (i filmen påstått) 

samtliga tidningar. Detta illustrerar Nanni bokstavligen genom att klistra ihop alla sina 

insamlade tidningsurklipp och tidningsomslag till en enda gigantisk tidning som tar upp hela 

golvet i hans lägenhet. Han lägger sig därefter på en av tidningens sidor och rullar in sig själv 

i den. Den homogena ”landstidningen” är, tillsammans med Berlusconis ägande av runt 50 av 

Italiens tidningar123, en symbol för en typ av politisk paralysering av befolkningen som leder 

till att de inte revolterar mot Berlusconi och låter honom styra. Att Nanni rullar in sig i 

tidningen kan också ses som ett tecken på att han omsluts helt av, och drunknar i, det 

italienska medieutbudet som endast blir till en enda stor massa av bilder och rubriker. Om 

även det italienska folket översvämmas av detta mediabrus, blir det också svårt för dem att se 

vilken politisk ställning som yttras och därefter vilken ställning de själva bör ta. 

Morettis observation i Aprile, att samma journalister skriver för olika tidningar, 

vilka bör vara mycket diversifierade, och att detta resulterar i ett urvattnat budskap och ett 

närmast opolitiskt ställningstagande, kan också vara ett exempel på det faktum att även Italien 

domineras av stora sammanslagningar av företag vilka äger olika tidningar inom olika 

diversifierade områden. (Se del 4.2) Berlusconi är här ett tydligt exempel, eftersom han äger 

såväl privata Tv-kanaler som ett filmproduktionsbolag och en mängd tidningar. Då många av 

tidningarna i Italien ägs av Berlusconi, innebär också detta att dessa olika tidningar går ut med 

samma budskap som stämmer överens med Berlusconis agenda. 

Denna uteblivna politiska polemik inom italiensk press är något som också kan 

förklaras av den rundgång av information som idag karaktäriserar såväl Tv som press. 

Bourdieu konstaterar att när dagens journalister arbetar under en fri konkurrens, som innebär 

att de är beroende av samma information, samma opinionsmätningar och samma annonsörer, 

verkar konkurrensen snarare homogeniserande. Även Bourdieu kommenterar det faktum att 

informationen i stort sett är den samma (han exemplifierar med den franska pressen) oavsett 

vilken tidning eller inom vilket område det gäller. Detta visar att den information som ges 

                                                
122 Habermas, Borgerlig Offentlighet, s 219. 
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sällan är speciellt originell. Det som skiljer tidningsrubrikerna åt är själva rubriceringen i form 

av olika uttryck för att egentligen beskriva en och samma händelse, hämtad från en och 

samma informationskälla.124 Även detta demonstreras genom Nannis hopklistrade tidning.  

En annan orsak till pressens homogenisering är, utöver det faktum att artiklarna 

skrivs av samma journalister, att dessa journalister är så pass få att de också läser varandras 

texter och möts i diskussioner där man ständig återser samma personer. Detta skapar en 

slutenhet inom italiensk media som blir en slags censur, eller ett åsiktsmonopol, som blir lika 

effektiv som om den utövas av en central byråkrati eller genom uttrycklig politisk styrning.125 

Berlusconis stora ägande inom media framstår därmed som direkt politisk styrning. Den 

homogeniserade italienska pressen som Moretti presenterar blir en direkt effekt av italiensk 

medias brist på självstyre och självständighet från det politiserade samhälle det bör ge en ärlig 

bild av. Vem som äger tidningen och vilka journalister som känner varandra är det som 

påverkar innehållet.126 Det att journalisterna ständigt är de samma blir på så vis ett politiskt 

vapen där homogeniseringen verkar till regeringens och Berlusconis fördel.     

Bourdieus observation av journalistisk narcissism är också något som Moretti 

lyfter fram, utan att göra det på ett explicit sätt. I den scen i den första delen av Caro Diario, 

där Nanni häcklar en italiensk filmrecensent för att ha skrivit en överintellektualiserad 

recension av vad som kan uppfattas som en amerikansk B-film, märks hur Nanni väljer 

direkta citat från recensionen för att visa på vilket sätt journalisten vill lyfta fram sig själv sin 

egen förmåga till intellektuella referenser. Detta i stället för att ställa sig kritisk till filmens 

kvalitet och det faktum att filmen inte har något egentligt budskap utöver ett förkovrande i 

våldsamma och blodiga scener till för att skrämma publiken. Det Moretti också visar är att 

denne recensent ser ut att starkt ångra och skämmas för vad han har skrivit, eftersom scenen 

utspelar sig på så vis att Nanni sitter på recensentens sängkant och kritiserar honom, medan 

recensenten gråter av skam och dåligt samvete. Även detta är en av Nannis fantasier som han 

fantiserar fram då han ställer sig frågan huruvida denne recensent verkligen kan sova om 

nätterna. Moretti hänvisar på detta vis till recensentens journalistiska intelligens och 

kompetens, och menar att även han bör förstå den dåliga kvaliteten på journalistiken och att 

recensionen egentligen är innehållslös, liksom filmen, utöver det faktum att journalisten vill 

lyfta fram sig själv i en akt av narcissism. En intressant koppling är att även Moretti ofta 

kritiseras för narcissism vilket gör att kritiken även kan vändas mot honom. 

                                                
124 Bourdieu, s 38. 
125 Ibid., s 40. 
126 Djerf-Pierre och Weibull, s 13. 
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En annan sak som framgår i detta exempel är populariserandet av journalistiken 

och dominansen av skräpkultur i italiensk media.127 Även Bourdieu går in på hur medias allt 

större inriktning på ”sensationsnyheter” tar över det mediala utbudet och döljer samhällets 

sanna strukturer, och den information som skulle kunna väcka befolkningens kritik mot den 

styrande regeringen.128 Den överintellektualisering av filmkritik som Moretti lyfter fram 

gällande filmer som kan anses tillhöra en slags ”skräpkultur”, blir en form av journalistik som 

är till för att lyfta fram denna typ av populärkulturellt sensationella journalistik, och därmed 

dölja viktigare ämnen, eller i detta fall viktigare och mer äkta samhällsrelaterade filmer.  
 

5.3 Mobiliserande makt och emancipatoriska möjligheter 
Den förmåga till mobilisering av åskådare som teven har bygger främst på två faktorer. Det 

första är tevens förmåga att fullständigt dra in åskådaren i mediet och låta åskådaren ta del av 

mediets pseudoverklighet, såsom det vore den äkta verkligheten, och tillåta sig påverkas av de 

budskap som sänds. Den andra faktorn är något jag diskuterat tidigare gällande mediernas 

obligatoriska val av information att sända, och därmed konstruering av verkligheten genom 

något som man kan kalla censur. Enzensberger tar upp det faktum att dagens media, och 

främst Tv-mediet, sänder ut information som är beroende av vem som betalar, vem som tjänar 

på det, när, var, och av vem som informationen sänds.129 Denna observation påminner om 

Kellners teorier kring den påverkan sammanslagningar av företag (och framför allt 

mediaföretag) har på demokratin, men även om Habermas och Bourdieus kritik av den 

popularisering av nyheter som uppstått under de senaste åren. Det Enzensberger lyfter fram är 

också vikten av medias accelererande tekniska utveckling. Även här är Berlusconi en central 

figur i och med den politiska makt jag tidigare diskuterat, som följer med hans stora ägande 

inom mediabranschen och hans påverkan på popularisering av nyheter till förmån för högre 

tittarsiffror på Tv eller fler läsare av tidningar.130 Enzensberger observerar alltså, i likhet med 

Bourdieu och ovan nämnda teoretiker, hur Berlusconis mediemakt och intressen som 

affärsman får en direkt demokratisk konsekvens och leder till mobilisering av den allmänna 

opinionen.131 Även medias tekniska utveckling spelar Berlusconi i händerna.132  

                                                
127 För information om italienskt programutbud på Tv, se: 
http://www.lastampa.it/_WEB/_SERVIZI/programmiTV/  
128 Bourdieu, s 30. 
129 Enzensberger, s 148. 
130 Även detta behandlas ingående av Bourdieu. Se Bourdieu, s 19-22.  
131 Djerf-Pierre och Weibull, s 7. 
132 För mer om den digitala teknikens politiska effekter i Italien, se: 
http://www.piratbyran.org/index.php?view=articles&id=81 
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 Enzensberger tar också upp medias effekter, vilka påminner starkt om det som 

Moretti visar i och med Gerardos reaktion på Tv-mediet. Enzensberger diskuterar tevens 

effekt på barn, genom att se på hur barn blir fullständigt uppslukade av mediet och hur deras 

observationsförmåga blir så pass sysselsatt av att ta in det som händer i Tv-rutan att det får 

närmast hypnotiska effekter. Detta karaktäriseras även av att barnet glömmer sig själv och sin 

egen identitet under denna bildtolkande aktivitet.133 Detta påminner mycket om Gerardo i 

Caro Diario, och hur hans ansikte får ett helt uppslukat och fascinerat uttryck då han ser på 

Tv. I en scen, där ljudet på teven är mycket lågt, ser man också hur han kupar sina händer 

framför sina öron för att lättare ta in det som sägs i Tv-rutan, samtidigt som han blockerar ut 

allt annat som sker runt omkring honom. Han försvinner in i tevens värld och glömmer det 

som händer här och nu i verkligheten. På så vis framställs han också som ett barn, vilket är en 

passande beskrivning eftersom han under 30 år inte sett på Tv över huvudtaget. Detta gör 

honom till ett barn inför mediet och reaktionen liknar den reaktion som antagligen väcks i ett 

barn vid dess första upplevelse av Tv. 

 Den enkelriktade informationen och tevens icke kommunikativa karaktär som 

Moretti lyfter fram i framför allt Aprile, är en kritik som också framgår hos Enzensberger. 

Enzensberger tar upp detta som ett av Tv-mediets största problem. Tv är ett 

kommunikationsmedia som inte tillåter någon som helst reaktion eller svarsaktion från 

mottagarens sida. Åskådaren får åtnjuta den allra lägsta möjligheten till svarsreaktion som 

finns.134 Detta diskuteras även av Habermas, gällande hur Tv-mediet på detta vis manipulerar 

och påverkar den allmänna opinionen (se del 3.1).  

I dagens läge finns det dock tekniska möjligheter till att låta åskådarna bli 

delaktiga genom sms och till exempel röstning inom olika tävlingar (i Sverige har vi bland 

annat Melodifestivalen och Idol), men detta går inte att jämföra med de möjligheter till 

argumentation och debatt man får inom dagspressen. Om befolkningens medieutbud 

domineras av Tv blir då risken att de också endast får tillgång till denna enkelriktade 

kommunikation som omöjliggör interaktion och gör dem till de bildläsande och 

halvhypnotiserande offer Enzensberger varnar för. Det att kommunikationen är enkelriktad 

försätter även åskådarna i en ny position och skapar en ny social indelning mellan mottagare 

och förmedlare, och därmed producenter och konsumenter. Det man eftersträvar är just 

konsumtion och inte reaktion eller reflektion. Man önskar så lite aktivitet som möjligt från 

åskådarens, eller i politiska sammanhang, väljarens sida. Det enda möjlighet till reaktion 
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åskådaren har är egentligen att byta kanal och därmed byta typen av information.135 Formen 

av information förblir dock den samma och samma demokratiska eller anti-kommunikativa 

problem uppstår oavsett vilken Tv-kanal man hamnar på. I Italien är dessa problem högst 

aktuella, eftersom befolkningens mediekonsumtion starkt domineras av Tv-tittande. 

Dagspressen är extremt svag, i jämförelse med dess ställning i till exempel Sverige, och den 

dominerande informationen från politiker till väljare kommuniceras genom Tv.136 

 Då media får en sådan social effekt som beskrivet ovan, då blir också 

manipuleringen en form av anti-demokrati. Teknologiseringen av media som alltså förhindrar 

kommunikationen mellan förmedlare och mottagare, dominerar medieutbudet, samtidigt som 

den medieform som ännu möjligen har demokratiska möjligheter, den italienska dagspressen, 

blir urvattnad och politiskt spänningslös (detta i Morettis presentation). Däremot är det viktigt 

att inse att all media (inklusive dagspress), oavsett mottagarens möjlighet till interaktion är 

mer eller mindre manipulerad137, och det intressanta är därmed vem som står bakom den 

dominerande manipulationen.138 Det att Berlusconi har makt över majoriteten av de Tv-

kanaler som dominerar befolkningens mediekonsumtion får en viktig betydelse.139 Det faktum 

att befolkningen oftast har en blind tro gentemot etablerade Tv-kanaler och nyhetsprogram,140 

gör att manipulationen och därmed mobiliseringen av befolkningen underlättas.141  

En svaghet hos den italienska vänsteroppositionen, som Moretti presenterar i 

Aprile, är att de inte lärt sig använda sig av mediemakt på samma sätt som Berlusconi. Så 

länge vänsteroppositionen inte klarar av att hantera media så klarar de heller inte av att vinna 

mot Berlusconi i riksdagsvalet. Enzensberger tar upp det faktum att vänstern ofta har en slags 

ambivalent inställning mot media där de antingen är rädda för media eller helt enkelt 

undergivande.142 Detta märks som allra tydligast hos Moretti, i det tidigare diskuterade 

exemplet (se del 3.1), då han visar hur vänstern i Aprile antingen är helt tyst då de syns i 

media (i detta fall under en Tv-debatt) eller uteblir då de får chansen att visa sig i ett medialt 

sammanhang (här i samband med att de förlorar riksdagsvalet). Enzensberger betonar att 

vänstern ännu inte insett att media också kan ha emancipatoriska möjligheter, så till vida att 

man lär sig att använda sig av dess produktiva möjligheter, och att de på grund av bristen på 

                                                
135 Enzensberger i Stam och Miller, s 554. 
136 Djerf-Pierre och Weibull, s 11 f. 
137 Ibid., s 14. 
138 Enzensberger i Stam och Miller, s 557. 
139 Djerf-Pierre och Weibull, s 7. 
140 En undersökning av Djerf-Pierre och Weibull visar att den italienska befolkningens valresultat influeras 
betydligt beroende på deras tilltro till det som sägs och visas i italiensk Tv och deras Tv-kanalval. Ibid., s 21. 
141 Enzensberger i Stam och Miller, s 557. 
142 Ibid., s 552 f. 
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denna insikt står handfallna inför kapitalismens krafter.143 Moretti visar genom sina filmer att 

han i alla fall försöker sig på motsatsen. Narrativt sett märks också detta då Nanni genom sin 

dokumentärfilm om det italienska valet strävar efter att visa så mycket han kan av 

vänsteroppositionen och göra deras röst hörd på ett sätt som de tydligen inte lyckas med. I 

Aprile intervjuar han även en avgående riksdagsledamot för kommunistpartiet och 

kommenterar situationen med att denne politiker ger vika för majoriteten, medan Nanni 

försöker göra minoritetens röster hörda.  

Problemet inom vänster, såsom det observerats av Enzensberger, är det att de är 

rädda för att bli uppslukade av media, och att de inte kommer att kunna kontrollera effekterna 

av medieexponeringen. Samtidigt grundar sig deras ambivalens också på det faktum att de 

ända sen Frankfurtskolans kritiska teorier kring kulturindustrin ser på media endast som en 

form av manipulation, och att de därmed inte vill ta del av mediakulturen. Man har en stark 

misstro mot media, en misstro och en ambivalens som gynnar kapitalismen och högern, 

eftersom de, till skillnad från vänstern, vet hur man använder sig av media som maktmedel. 144 

 Moretti, som är en övertygad vänstersympatisatör, visar genom denna 

mediakritik och denna smått satirliknande bild av Italien en förmåga att använda sig av 

filmmediet på ett vis som vänstern inte förmår att använda sig av Tv-mediet. Han lyfter fram 

på filmens emancipatoriska möjligheter utan att för den skull visa någon absolut sanning. Han 

själv, såsom han visar sig genom Nanni i Caro Diario och Aprile, framstår som en ständigt 

grubblande person med fler frågor än egentliga svar. Då han har tydliga politiska svar är detta 

oftast inom ramen för olika fantasier, medan han i filmernas övriga verklighet inte lyckas 

framamma någon större förändring, utan endast visa en stark vilja att visa Italiens 

demokratiska problem och genom detta mediala verktyg kanske framamma förändrade åsikter 

eller ett uppöppnande av ögon hos åskådarna.  

Moretti tillhör, som den 68-aktivist han var och den generationsskildrare han är, 

en tradition som filmande samhällskritiker, och visar hur man kan använda sig av media på ett 

emancipatoriskt sätt som avslöjar sanningen bakom mediakulturen och mediemonopolet i 

Italien. Han försöker använda sig av media till sin egen och till vänsteroppositionens fördel. 

Detta gör han inte endast genom den dokumentär han filmar i Aprile, utan också genom Caro 

Diario och Aprile is sig, utifrån sätt, för att lyfta fram orättvisorna inom den mediakultur som 

dominerar det italienska samhället, men också hans egen ambivalens till att i verkligen ta sin 

an sin roll som samhällskritiserande medborgare. Enzensberger betonar just det att vänstern 

                                                
143 Ibid. 
144 Enzensberger i Stam och Miller, s 553. 
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måste söka efter att avbryta individens (åskådarens) isolering från den mediekulturella 

medvetenheten och lära sig att se produktionsprocessen bakom mediakulturen. I dagens läge 

utvecklas tekniken på så vis att allt fler har tillgång till videokameror och digital teknik, vilket 

också kan användas av vänstern i ett emancipatoriskt syfte. Enzensberger uppmanar vänstern 

att gå ut med sina kameror och filma de orättvisor som går att finna i samhället, och på så vis 

påverka den allmänna opinionen och använda sig av media som ett politiskt maktmedel. Han 

uppmanar dem också till att inte förbise massans och masskonsumtionens makt i samhället. 

Då vänstern direkt kritiserar och därmed ställer sig på avstånd ifrån massan och 

masskonsumtionen, förlorar de också sin möjlighet att påverka massan i ett politiskt gynnande 

syfte.145 Moretti visar detta genom att betona hur vänstern förbiser medias påverkan på 

massan, och på grund av gammal rädsla och manipulationskritik står blinda inför de 

möjligheter detta skulle kunna ge dem.  

I den scen i början på Caro Diario där Moretti visar en grupp före detta 

vänsteraktivister som konstaterar att de blivit en del av det konsumerande och kapitalistiska 

samhälle de en gång kämpade emot, lyfter han fram hur vänstern blivit ett offer inför 

konsumtionen och det politiskt urvattnade mediasamhället. De har därmed låtit sig själva bli 

uppslukade av mediasamhället och masskonsumtionen, i stället för att ta makten i sina egna 

händer och lära sig de produktionsprocesser som kan användas även i ett emancipatoriskt 

syfte och inte endast i ett demokratiskt manipulerande sådant. Om vänstern retirerar och låter 

sig kuvas av konsumtionssamhället, och förklarar bort eller endast kritiserar de falska behov 

som konsumtionsindustrin tilldelar massorna, blir de också medbrottslingar inom denna 

antidemokratiska manipulation och det system de säger sig vilja kämpa emot.146  

Det att Moretti i slutet på Caro Diarios första del även hyllar Pier Paolo 

Pasolini, får den implicita betydelsen att han vill lyfta fram den kamp som Pasolini förde mot 

konsumtionssamhället och mot den politiska blindhet som präglar det italienska samhället.147 

Genom att visa tidningsurklipp från artiklar om Pasolinis död visar han att han genom sina 

filmer vill fortsätta den kamp som Pasolini förde, och att Pasolinis ansträngningar inte blev 

fruktlösa genom hans död. Genom att Moretti använder sig av det maktmedel som 

mediasamhället gett honom, filmen, tar han också tag i den kamp som Enzensberger anser att 

vänstern hukat sig för. Samtidigt återfinns Enzensbergers kritik hos Moretti i såväl Caro 

Diario som Aprile, och även han lyfter fram att vänsterns största problem inte är att Italien har 
                                                
145 Enzensberger i Stam och Miller, s 561. 
146 Ibid., s 563. 
147 Se till exempel: David Ward, A poetics of resistance : narrative and the writings of Pier Paolo Pasolini 
(Madison [N.J.] : Fairleigh Dickinson University Press, 1996). 



 59 

så få vänstersympatisatörer, utan att vänsteroppositionen ställer sig maktlös inför medias 

mobiliserande möjligheter. Genom att kritisera vänsterns rädsla inför denna massans 

mediekommunikation visar han också att deras metoder är förlegade och att oppositionens 

metoder måste förnyas och moderniseras. Även i tidigare filmer förespråkar Moretti en 

drastisk förändring inom det italienska kommunistpartiet – en förändring som ännu ej skett.148 

Moretti lyfter i dessa två filmer fram såväl medias manipulering av demokratin 

och den negativa effekt mobiliseringen av den allmänna opinionen genom medias allt mer 

anti-kommunikativa form skapat. Samtidigt visar han, genom sig själv som exempel, att 

möjligheten att använda sig av media i ett emancipatoriskt syfte faktiskt finns, och att det 

enda som står i vägen för vänsteroppositionen att ta sin plats på den politiska arenan är deras 

rädsla för att använda sig av det maktmedel som numera dominerar den politiska och 

demokratiska processen: media och exponering inom media. På detta vis föredrar Moretti att, 

i stället som de gamla Frankfurtteoretikerna och den gamla kritiska teorin inrikta sig på 

mediekulturens fallgropar och antidemokratiska karaktär, visa vilka möjligheter som går att 

finna inom media och hur man genom media (i detta fall film) kan skapa en möjlighet till 

diskussion och reflektion som i slutändan också avslöjar medias opinionsproducerande och 

manipulerande karaktär. På samma sätt som media ur ett kritiskt perspektiv kan mobilisera 

befolkningen till att sluta sig kring en viss politisk åsikt och låta sig lättare styras av den 

sittande regeringen, så kan också media genom samma medel uppmana till en kritik av 

samhället. Genom att Moretti ständigt ställer frågor i Caro Diario och Aprile, utan att alltid ge 

några direkta svar öppnar han också upp för en diskussion som i längden tjänar ett 

emancipatoriskt syfte. Han visar att han är medveten om de kritiska medieteorier som färgat 

den 68-generation han tillhör, men utvecklar samtidigt denna kritik och moderniserar och i 

vissa fall avskriver den helt.  

På samma sätt som han konstant förespråkar en modernisering av den italienska 

vänsteroppositionen, och framför allt det kommunistiska partiet, förespråkar Moretti också en 

ny kritisk teori som inte räknar bort åskådarnas och mediekonsumenternas förmåga till 

reflektion och kritik. Genom den nya filmstil han skapar i dessa två filmer, (se 2.1) öppnar 

han också möjligheten för en ny och tänkande publik att framträda. Han gör åskådarna 

delaktiga i hans grubblerier och visar att det emancipatoriska ligger i att inte alltid ha några 

korrekta svar, utan att ställa frågor och inte vara rädd att skapa en diskussion.  

 

                                                
148 Se till exempel den tydligt politiskt kritiska Palombella Rossa (Nanni Moretti, Sacher Film 1989). 
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6. Sammanfattande diskussion 
Grunden till den mediakritik som uttrycks av Nanni Moretti genom sina filmer Caro Diario 

och Aprile går som diskuterats att finna från många olika håll och kanter. Det går inte att 

frångå det faktum att den mediaforskning som jag kopplat till Morettis filmer är länkad på så 

vis att yngre mediaforskare, som Douglas Kellner, bygger sin forskning på den grund som 

skapades av bland annat Frankfurtskolan, Jürgen Habermas och hans Magnus Enzensberger. 

Det intressanta i denna analys är dock inte att skilja mellan dessa teorier och se vem som kom 

med den mest intressanta mediekritiken först, utan det intressanta är att Moretti, genom sitt 

användande av sig själv (Nanni) i sina filmer, såväl som av fiktiva karaktärer som Gerardo, 

återspeglar den mediaforskning som dessa teoretiker har grundlagt, och aktualiserar dem 

genom att applicera teorierna på dagens, eller rättare sagt 1990-talets moderna Italien. Att han 

använder sig av självbiografi genom en Brechtianskt främmandegörande och anti-

illusionistisk teknik blir intressant, eftersom Tv och film är de medier som är tekniskt bäst 

lämpade för denna metod av tankekonstruktion. Den fragmentartade stilen, som främst präglar 

Aprile, är ett smidigt sätt att göra åskådarna medvetna om mediet, dess konstruktion, men är 

också lik den fragmenterade mediavärld som presenteras i italiensk Tv. Det mediabrus som 

den italienska befolkningen utsätts för kritiseras av Moretti, samtidigt som han själv är en del 

av denna mediavärld och kan använda sig av dess mediala tekniker. 

 Caro Diario och Aprile kan ses som ett tidsdokument över det italienska 

samhället under 1990-talet. Det bör betonas att framställningen är gjord ur Morettis synvinkel 

och att han använder sig av Nanni för att föra fram de åsikter han anser vara relevanta och 

angelägna. Samtidigt är Moretti också känd för att vara en samhällsskildrare och en 

samhällskritiker, så att framställningen är subjektiv gör den dock inte mindre sann i den mån 

att även Moretti representerar en del av den italienska befolkningen. Det min studie vill säga 

är att den medie- och samhällskritik som Moretti uttrycker faktiskt går att koppla till det  

moderna Italien, och att hans kritik egentligen inte är något nytt, utan går att spåra hos 

mediaforskare som Habermas, Bourdieu, Enzensberger och Kellner. Dessa forskare har 

tidigare sällan nämnts i samband med Moretti, och det är intressant hur man genom tydliga 

scenexempel från filmerna kan finna de spår som länkar Morettis kritik till de mediekritiker 

som färgat den generation han tillhör. Att han är en generationsskildrare är inget nytt, och 

såväl Ewa Mazierska och Laura Rascaroli som Manuela Gieri skriver om hur han använder 

sig av ironi, humor och självreflexivitet för att skildra sin egen generation och det italienska 

samhället. Det intressanta som jag funnit i och med denna undersökning är dock det tydligt 
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Brechtianska i hans filmer och hur hans nya filmstil, ”cinema of thought”, bygger på ett 

främmandegörande som formmässigt kan kopplas till Brechts uppstyckning av teaterspel och 

inskjutande musiknummer mellan scenerna. Denna Brechtianska estetik har heller tidigare 

inte uppmärksammats, utan man har mer inriktat sig på hur Moretti framammar reflektion hos 

åskådaren byggt på en pirandellisk filmstil där humor och ironi är den strukturerande 

principen kring vilket filmen är byggd.149 

 Något Mazierska och Rascaroli tar upp är att Moretti skapat ett nytt filmspråk 

som ger vänsteroppositionen ett nytt sätt att beskriva sig själv utan att falla i de fallgropar 

gällande medias manipulerande förmåga som bland annat tagits upp av Habermas. Han visar 

att humor och ironi är det sätt på vilket man tvingar åskådarna att reflektera över vad de ser 

och därmed skapa en intressant diskurs.150 Här går de alltså åter in på den samhällskritiska 

teknik som Moretti utvecklat, utan att se den grund Morettis teknik har hos Brecht och hur 

den mediekritik han uttrycker egentligen funnits länge inom mediaforskningen.  

 Gerardo är vad jag skulle kalla ett resultat av Morettis ironiska och humoristiska 

filmstil, men det tidigare forskare inte uppmärksammat är hur väl förankrad denne fiktive 

karaktär är i de gamla kritiska medie- och kulturteorierna som utvecklades under 

Frankfurtskolan. Genom de scenexempel jag närmare har analyserat i detta arbete kan man se 

hur Gerardo är ett hån mot dessa teorier genom att han så tydligt personifierar de farhågor 

Frankfurtteoretikerna formulerade. Samtidigt sätter sig skrattet i halsen om man ser på det 

faktum att dagens italienska mediekultur faktiskt översköljs av de Tv-program som Gerardo 

fastnar i, och att den typen av diskussioner han för därför faktiskt inte är helt overkliga och 

icke förekommande. Däremot så riktar sig Moretti till åskådarnas intelligens, på så vis att de 

genom den humoristiska framställningen av Gerardo inte identifierar sig med honom, utan 

kan se på sig själva som mer intelligenta och framför allt motståndskraftiga mot den 

skräpkultur som presenteras. Genom Gerardo lyfter Moretti upp åskådarna och får dem att 

känna att de står över honom, och därmed motverkar han en hierarki där regissören står över 

åskådaren. Genom att slänga ut tankar och frågor till åskådarna tvingar han dem att bli aktiva i 

sin mediekonsumtion, och därmed motverkar han också de mobiliserande medieeffekter som 

Habermas och Enzensberger varnar för.  

 Genom dessa filmer är det alltså intressant att se hur Moretti använder sig av 

den kritik som formulerades av dessa mediaforskare och hur han genom sin Brechtianska 

metod motverkar farorna med mediekulturen. Att han på detta vis skapat en ny möjlighet för 

                                                
149 Gieri, s 225. 
150 Mazierska och Rascaroli, s 145. 
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vänsteroppositionen att använda sig av media är som sagt redan omskrivet, men ur min 

synvinkel är det intressant hur man så tydligt kan finna spår från dessa mediaforskare och 

teoretiker i hans mediekritik. Han tar däremot den emancipatoriska vägen och motarbetar 

dessa teorier genom att visa att de genom hans filmmetod kan motverkas.   

 Gällande motsättningen mellan Moretti som han respresenteras genom Nanni i 

filmerna och den verklige Moretti, så kan man egentligen säga att den dokumentär han inte 

avslutade i Aprile faktiskt blev av genom filmen i sig. Aprile är ju den dokumentär som han 

ville filma, fast den gör inget anspråk på att vara just en dokumentär, utan en bild av Italien i 

Morettis ögon. Moretti säger själv: 
  

 Paradoxically, it may be that the meaning of the film is the opposite of what 

 the letter expresses. Undoubtedly, the outcome of the film is different from 

 what I apparently say in the film. The result is that, with my insecureties, my 

 manias – the cappucinos, the latte macchiati – my escapes from the locations 

 of the documentary, I pretended to distance myself from the topic. In reality, 

  instead, I recounted to the spectators some years of this country, in my own way, 

 and above all I expressed my feelings on this country in the course of time.  

 (Moretti qouted in De Bernardinis 2001:16)151 
 

På så vis blir det inte speciellt intressant huruvida Moretti är ärlig i sin beskrivning av sitt eget 

liv, att självbiografier är performativa är intet överraskande, det intressanta är den bild han ger 

av Italien och det tidsdokument som dessa två filmer faktiskt är.  

 I ett nutida perspektiv kan man se att den italienska mediekulturen har 

förändrats sen Morettis filmer. Vänsteroppositionen är inte alls blind för medias effekter och 

de har även lärt sig att själva använda sig av media på ett fruktbart sätt.152 Monika Djerf-

Pierre och Lennart Weibull har i sin rapport till SNS demokratiråd konstaterat att man har 

börjat införa regleringar gällande politiska partiers användning av media i valkampanjer: 
 

 När det gäller speciella regler för medierna i en valrörelse så finns det sedan år 2000 en 

likabehandlingslag - Par Condicio - vars huvudsakliga syfte är att tillförsäkra att alla partier får 

likvärdiga möjligheter när det gäller uppmärksamhet i medierna i valrörelsen. Lagen drevs 

igenom av center-vänsterregeringen år 2000 och är att betrakta som en ramlag eftersom 

tillämpningen av den måste beslutas på nytt inför varje val. Par Condicio berör främst 

                                                
151 Ibid., s 144. 
152 http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/utrikes/europa/italien/italien4.htm 
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televisionen - både den kommersiella och public service - och avser primärt mediebevakningen 

under en månad före valdagen - för de 15 dagarna dessförinnan gäller andra regler.153 

 

Allt detta har skett efter Morettis filmer och en effekt har blivit att även vänsteroppositionen 

har makt att använda sig av media. Däremot så regleras enligt rapporten fortfarande framför 

allt den information som finns i italiensk Tv på så vis att den inte hotar eller ifrågasätter 

bilden av Berlusconi. Detta är möjligt eftersom Berlusconi är landets premiärminister sen 

2001 och har stark inverkan på såväl statlig som privat Tv. Djerf-Pierre och Weibull nämner i 

rapporten även att det idag är lagligt obligatoriskt för även privata Tv-kanaler att visa 

nyhetssändningar, vilket så klart påverkar medieutbudet på så vis att även icke statliga medier 

får en politisk röst i italiensk media. Detta pekar dessutom mot min diskussion kring hur det 

privata allt mer går in i det offentliga och hur tidigare strikt privata företag nu får en offentlig 

röst och en bestämd plats inom det offentliga. En åtskillnad mellan privat och offentligt blir 

inte längre intressant eftersom de båda områdena i italiensk media på detta vis har nästlats 

ihop.  

 Gällande politisk polemik så påverkas den av det faktum att Berlusconi styr över 

italiensk Tv, men gällande den italienska dagspressen, så är enligt Djerf-Pierre och Weibull 

polemiken tydlig.154 Däremot så konstaterar de också att de politiska diskurser som går att 

finna i dagspressen står över läsarnas huvuden, och diskussionerna är inte speciellt 

tillgängliga för läsarna som inte hänger med i argumentationerna. De betonar att Tv är det 

som fullständigt dominerar italienarnas mediekonsumtion, och på så vis blir Morettis filmer 

fortfarande i hög grad aktuella. Det han visar upp är ingen fantasivärld eller någon slags 

vänsterpropaganda. Moretti aktar sig för att ta en ställning som uppfattas som 

propagandistisk. Genom frågor, uppmanande till reflektion och ifrågasättande av gamla 

vänsterteoretiska myter skapar Moretti både en kritisk diskussion kring medias effekt på 

befolkningen, samtidigt som han ger ett tidsdokument över skeenden i 1990-talets Italien. 

 

  

 

 

 

 

                                                
153 Djerf-Pierre och Weibull, s 5. 
154 Ibid., passim. 



 64 

7. Källor 
 

Filmer 
Aprile (Nanni Moretti, Sacherfilm 1998) 

Caro Diario (Nanni Moretti, Sacherfilm 1994) 
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8. Bilagor 
 

8.1 Caro Diario (Kära Dagbok) – synopsis 
Filmen består av tre episoder där man följer Nanni Moretti i hans liv, vilket också är blandat 

med vissa fiktiva inslag. 

 Del ett (eller kapitel ett som Moretti kallar det) heter In Vespa (på vespa), och är 

Morettis personliga porträtt av sin hemstad Rom. Kapitlet inleds med att man ser Morettis 

hand skriva i sin dagbok ”Kära dagbok, det finns en sak som jag mer än något annat gillar att 

göra.”. Sen får man ser Moretti åkandes på en vespa genom Roms förorter. Kameran följer 

honom bakifrån och under tiden kommenterar Moretti de olika delar av staden han besöker. 

Turen inleds med att han kommenterar att de flesta biografer i Rom är stängda på sommaren. 

Därefter ser man Moretti sittandes på bio, kommenterandes den diskussion som förs på duken. 

Diskussionen gäller vad som hänt med 68-generationen, att de nu alla har blivit advokater, 

affärsmän, ämbetsmän, arkitekter, etc., och att de därmed alla har förrått sina ursprungliga 

ideal. Moretti håller inte med om vad som sägs på duken. Filmen fortsätter med att Moretti 

åker runt på sin vespa och ser på gamla byggnader, letar efter möjliga inspelningsplatser till 

kommande filmer och berättar för en förbiåkande bilist att han anser sig alltid känna 

tillhörighet till ett lands minoritet. Han delar med sig av sina tankar och drömmar. Han önskar 

att han kunde lära sig dansa bättre, han fantiserar om vackra lägenheter där han skulle vilja bo 

och han kommenterar vad som har hänt med de bostadsområden han åker förbi. Han är i allra 

högsta grad interaktiv med sin omgivning. I en scen sitter han till och med i en säng som 

tillhör den recensent som fick honom att gå och se en dålig film. Denne recensent blir 

ordentligt utskälld. I en annan scen möter han Jennifer Beals på gatan och inleder en 

diskussion även med henne. Kapitlet avslutas med att han besöker den skulptur som är 

uppställd på Pasolinis mordplats. 

 Del två heter Isole (öar). Här reser Moretti runt med sin gode vän Gerardo och 

besöker de eoliska öarna, norr om Sicilien. Gerardo är en författare som arbetar med studiet 

av James Joyce, och som isolerat sig på ön Lipari genom att inte se på Tv på trettio år. 

Tillsammans besöker de de olika öarna och möter olika människor, såsom barnfamiljer på 

Salina där vilka föräldrarna styrs av barnen, vilka terroriserar föräldrarna genom att alltid 

svara i telefonen och inte låta dem som ringer någonsin få tala med föräldrarna. På en annan ö 

möter de öns borgmästare som vill förnya ön och locka dit turister, men som motarbetas av 

öns invånare vilka inte vill att något ska förändras, utan att ön ska förbli orörd, liksom deras 
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traditionella leverne. Nästa ö visar snarare på det motsatta, då männen möter en kvinna som 

arrangerar en fest som hyllar den dåliga smaken. Ön är ett praktexempel på kommersialism 

och exploatering. Under resans gång börjar Gerardo se på TV, främst amerikanska såpor, och 

det hela slutar med att han, efter att ha motsatt sig Tv-tittande helt och hållet, blir beroende av 

teven. Detta gör att deras sista ö-besök blir ytterst dramatiskt. Då besöker de ön Alicudi som 

är helt isolerad från resten av världen, utan elektricitet, rinnande vatten och framför allt Tv. 

Detta lugna och av samhället oförstörda och naturliga liv gör Gerardo galen. Nästa morgon 

springer Gerardo mot färjan tillbaka till civilisationen för att återvända till sitt kroniska Tv-

tittande. 

 Del tre heter Medici (läkare), och går ut på att Moretti åker runt till olika läkare i 

Rom för att få hjälp med en kronisk klåda. Kapitlet är det mest personliga och 

självbiografiska i filmen. Alla läkare ger honom olika diagnoser och förklaringar till hans 

klåda. Detta innebär att han samlar på sig en otrolig mängd olika mediciner som inte hjälper 

honom alls. Läkarna framstår som inkompetenta och sjukhusen tjänar en massa pengar på 

hans besök och köp av medicin. Till slut besöker Moretti två kinesiska läkare som genom 

traditionell kinesisk läkekonst inser att problemet antagligen är invärtes. De röntgar honom 

och finner en tumör, han har cancer. Kapitlet inleds med en äkta, privat videofilmning av hans 

första kemoterapibehandling.155   

 

8.2 Aprile - synopsis 
Denna film är en fortsättning på Caro Diario och är en självbiografisk bearbetning av Nanni 

Morettis liv som filmregissör, filmåskådare, italiensk medborgare och familjefar. Moretti 

driver med sitt eget liv och visar upp sin rädsla för hur han ska hantera födseln av sin son 

såväl som sina tankar om dagens Italien. Mer än Caro Diario ger Moretti en bild av nutida 

Italien under Berlusconis regim och visar hur han själv sitter och hoppas på att 

kommunistpartiet äntligen skall samla sig och vinna parlamentsvalet. Moretti har ständigt 

beslutsångest i filmen och kan inte bestämma sig för om han ska göra en musikal om en 

bagare i 50-talsmiljö eller en dokumentärfilm om det italienska parlamentsvalet. Efter att i 

sista sekund ha lagt ned det första projektet, försöker han sig på att göra denna dokumentär 

där han vill visa Italien för resten av världen. Detta vill han göra genom att filma 

valkampanjen (bland annat genom att intervjua en avgående kommunistisk stadspolitiker), ta 

med delar av italienska Tv-program (från Tv-kanaler som ägs av Berlusconi) och granska den 

                                                
155 Caro Diario (Nanni Moretti, Sacherfilm 1994) 
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italienska dags- såväl som kvällspressen. Han tar också med viktiga händelser i Italien, såsom 

Padanias självständighetsförklaring och en intervju med albaner i Brindisi, som räddats från 

ett sjunkande flyktingfartyg utanför den italienska kusten. Moretti filmar allt detta (i filmen) 

men har sen svårt att veta vad han ska göra med materialet. Detta liv som regissör blandar han 

sedan med sitt liv tillsammans med Silvia. Han följer henne noggrant vid deras sons födsel 

och man får också se deras diskussioner kring teman som uppfostring av barn såväl som film. 

Moretti försöker också sätta sig själv, och sin situation som blivande far, i perspektiv genom 

att intervjua sin mor och fråga henne hur det var att uppfostra barn då hon var nybliven 

mamma. Man får se hur hans privatliv krockar med hans arbetsliv och hur han grämer sig 

över vad han ska välja att filma. På detta sätt är filmen både en självbiografi och en metafilm. 

 Slutligen bestämmer Moretti (i filmen) sig för att filma endast det han tycker om 

och lämna den pessimistiska bilden av Italien bakom sig. Man ser en länk till Caro Diario 

genom att Moretti nu hoppar på sin vespa och söker efter den perfekta inspelningsplatsen. I 

Caro Diario (i den inledande delen) säger han att han söker efter en inspelningsplats till en 

musikal som handlar om en konditor, som ursäkt för att få gå in och se närmare på de 

byggnader han intresserar sig för. Han vill nu återvända till den tidigare planerade 50-

talsmusikalen. Filmen avslutas med att man ser honom (iförd sin mopedhjälm och 

solglasögon) och produktionsteamet dansa i takt till bossanovamusiken vid filmandet av en av 

musikalens koreograferade scener.156  

                                                
156 Aprile (Nanni Moretti, Sacherfilm 1998). 


