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ABSTRACT 

Purpose of this essay is to conduct a style analysis of Swedish silent film posters with visual storytelling 
and cultural memory as a theoretical basis. Concepts such as design, color and technique are studied to 
highlight the historical context of Swedish silent film posters. 
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SAMMANFATTNING 

Det finns väldigt lite skrivet om den svenska stumfilmsaffischen. Den existerar under en 25-årsperiod i 

en tid som kännetecknas av nytänkande, expansion och framtidstro. Det är en brytningstid då 

konstriktningar avlöser varandra och olika expressiva uttryck ger sig till känna. Kan modernistiska 

strömningar hittas i de svenska stumfilmsaffischernas uttryck? För att få svar på den frågan görs i 

uppsatsen en stilanalys av svenska stumfilmsaffischer daterade mellan 1910-1930. Dessa finns i Kungliga 

Bibliotekets arkiv men har digitaliserats för att lättare kunna tillhandahållas för intresserade. Den 

teoretiska utgångspunkten för studien är Mieke Bals tankar kring visuellt berättande och kulturellt 

minne. Nutid är början på vår historia som dock inte kan ses utan hjälp av "det andra", det som vi kallar 

dåtid. Här finns osynliga broar som kopplar ihop dessa två punkter i tid och hjälper oss "se" det vi kallar 

nu. Det visuellt berättande är spår i tiden, i uppsatsen de undersökta stumfilmsaffischerna. Tillsammans 

med det kulturella minnet, som innefattar förehavanden i tiden inom en hel kultur men även inom 

grupper av individer, utgör de spår som hjälper till att se och förklara fenomen vi valt att studera. Av vikt 

för att förstå stumfilmsaffischernas kontext har också teorier om stil, färg och form varit. Färg och form 

är spår starkt kopplade till den undersökta tidsperioden och som hjälper till att visa på den aktivitet i tid 

som rådde. Metoden utgår från Sven Sandströms idéer om intuition och John W Creswells exempel på 

hur stora mängder data kan hanteras och analyseras. Föreställningen om en viss stil utifrån kriterierna 

ett förenklat formspråk, få färger och sparsamt med text är utgångspunkten. Studien börjar med en 

kategorisering av materialet för att få överblick och struktur. Utifrån helheten sorteras vissa delar bort 

medans andra behålls och kategoriseras. Arbetet går successivt över i en mer noggrann sortering av 

materialet ur vilken särskilda karaktäristika så småningom visar sig. Det resulterar i sex olika kategorier 

av stumfilmsaffischer varav två bäst motsvarar de uppsatta kriterierna. På dessa utförs slutligen själva 

stilanalysen utifrån teorierna om stil, form och färg med utgångspunkt i det visuellt berättande och det 

kulturella minnet.  
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1.  INLEDNING 

 

1.1  Bakgrund 

 
"… de modernistiska affischerna och målningarna hade en annan uppgift än de ålderdomliga, nämligen 
att peka framåt, visa på en ny och bättre värld, ett nytt sätt att tänka, kommunicera och avbilda samt att 
forma bilden av det utopiska samhället".1 
 
När jag arbetade med min C-uppsats Georg Dahlbeck – reklamtecknare och artist i biografernas tjänst 2 

upptäckte jag att det fanns en kategori filmaffischer skapade i början av den svenska filmhistorien som 

hade ett speciellt uttryck. Detta kännetecknades av en puristisk stil, avskalad och ren, som jag tyckte 

knöt an till de konstnärliga och arkitektoniska strömningar man kunde se i början av 1900-talet. Hur kom 

det sig att de såg ut så här? Vad hade inspirerat affischkonstnärerna till utformningen av dessa 

affischer? Vad var det för stil egentligen? När jag så småningom började titta lite närmare på 

filmaffischer den aktuella perioden insåg jag att denna puristiska stil var en stil bland många andra. 

Mellan åren 1910 fram till 1930 producerades en enorm mängd stumfilmer. Dessa marknadsfördes med 

filmaffischer i ansenlig mängd. Kvalitén på dessa stumfilmer varierade, många var pärlor medans andra 

var ytterst diskutabla vad gällde innehåll och budskap. Detta avspeglades även i filmaffischens utseende. 

De puristiska affischernas särskilda uttryck var verkligen intressant och jag ville verkligen ta mig en 

närmare titt på dem och undersöka stilen mer noggrant. Kungliga Biblioteket, i fortsättningen kallat KB, 

har tack vare pliktexemplarlagen3 en ansenlig mängd tryckta blad i sitt arkiv. Här finns en unik samling 

filmtrycksaker från tidig svensk stumfilmstid, varav ungefär hälften är illustrerade. Dessa 

stumfilmsaffischer, som tillverkades mellan åren 1910-1930, har digitaliserats och finns tillgängliga på 

Libris, så det var bara att gå in där och börja leta. Inför den stilanalys som den här uppsatsen omfattar 

har samtliga digitaliserade filmaffischer mellan åren 1910-1930, cirka 5000 stycken, gåtts igenom. Ett 

urval av dessa har sedan sorterats ut och kategoriserats.  De kriterier som styrde urvalet var 

stumfilmsaffischer med förenklad, stiliserad form, schablonkaraktär, få färger och sparsamt med text.   

                                                           
1 Berit Sahlström, Bildförståelse inom och mellan kulturer, Hallgren & Fallgren, (Uppsala, 1997), sid 114.  
   Berit Sahlström har forskat om politiskt bildspråk och studerat bla rysk affischkonst från 1917-22. 
2
 Peterson, Caroline, Georg Dahlbeck – reklamtecknare och artist I biografernas tjänst, C-uppsats i konstvetenskap,     
Linköpings Universitet 2009. Georg Dahlbeck var mellan åren 1923-1954 anställd som reklamtecknare på SF, 
Svensk Filmindustris, avdelning för konstnärlig reklam där man gjorde filmaffischer. 

3  Alla som framställer tryckt material som ska spridas i Sverige är skyldiga att leverera så kallade pliktexemplar till 

KB och till sex universitetsbibliotek. Skyldigheten att leverera pliktexemplar är inskriven i lag. KB har samlat in 
tryckt material sedan 1661. Ursprungligen var syftet att kontrollera och kunna censurera vad som skrevs i riket. I 
modern tid förvaltar och tillhandahåller KB det svenska kulturarvet för forskare och allmänheten. 

   www.kb.se/plikt/ 2010-03-23. 

http://www.kb.se/plikt/
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att söka modernistiska strömningar i och göra en stilanalys av svenska 

stumfilmsaffischer producerade åren 1910-1930. Det är stilen som ska genomlysas och beskrivas. Det är 

ingen förutbestämd motivgrupp som är utgångspunkt för studien utan föreställningen om en viss stil 

som kan finnas inom den grupp filmaffischer som ryms inom det aktuella tidsspannet. Denna föreställda 

stil karaktäriseras av ett förenklat formspråk och få färger. Affischerna har en schablonmässig struktur, 

är tvådimensionella och ofta i två- eller trefärgstryck. Många av filmaffischerna gjordes av konstnärer 

vilket är speciellt för tidsperioden.  

 

Uppsatsens frågeställningar 

 Hur kan filmaffischernas stil kopplas till tidsperiodens modernistiska strömningar? 

 Hur kan formelement hos filmaffischerna stilmässigt beskrivas och förklaras? 

 Har tekniken styrt formen? 

 

1.3  Avgränsningar 

Det har inte varit möjligt att studera filmaffischerna i original. Man hänvisas till det digitaliserade 

material KB tillhandahåller då många av originalen är sköra och ogärna plockas fram. En del av de 

filmaffischer som beskrivs och visas i uppsatsen har kända upphovsmän, andra inte. Under 

sorteringsfasen i uppsatsarbetet valdes filmaffischerna ut utifrån de stilkriterier som var uppsatta, ingen 

vikt lades vid upphovsmännen, deras namn noterades aldrig. Flertalet av upphovsmännen är anonyma 

och följaktligen har det inte gått att hitta någon information om dem som har kunnat tillföra studien 

något. Vetskapen om vilka upphovsmännen skulle kunna vara skulle också kunna påverka analysen i en 

subjektiv riktning, ytterligare ett skäl till varför de inte presenteras.  

 

Filmaffischerna innehåller filmtitlar och namn på de medverkande filmskådespelarna. Filmaffischens 

uppgift var att väcka intresse för filmen och dess innehåll men kopplingen mellan bilduttryck och 

filmtitel är inte alla gånger självklar när det gäller de studerade filmaffischerna. Här blir de olika 

kontexter stumfilmsaffischen och uppsatsen befinner sig i tydliga. Det hade varit väldigt intressant att 

studera kopplingen mellan bild och text närmare men här måste en gräns dras. Uppsatsens avsikt är att 

göra en stilanalys och fokus har lagts på att försöka förstå de stil- och formförhållanden som finns i 

affischerna och hur de kan kopplas till en dåtida kontext. Dock utgör filmtitlarna en del i diskussionen i 

analysdelen. 
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2.  TEORI 
 
Bilder i sig innehåller ingen information. Det är vår erfarenhet av att tolka som är av betydelse för hur vi 

uppfattar såväl kontext som avsikt med bilder. De mentala bilder vi bär med oss styr vår uppfattning om 

omvärlden och hur vi tolkar den.4 Bilder får sitt värde dels utifrån vad de föreställer men också utifrån 

hur de framställs. Vid analys av en bild ska bildens syntax5 tas i beaktande, det vill säga hur och utifrån 

vilka teknologiska förutsättningar den skapades. Hur har teknik, tradition, kultur och medium format 

bildens uttryck? Inom den konst och arkitektur som växte fram i början av 1900-talet stod formen och 

färgen i fokus. Tekniskt rationella lösningar inom industrin eftersträvades och bidrog till att ett nytt 

formspråk successivt utvecklades.  Konstnärer började se färgen i sig som ett eget uttryck. Det känns 

därför naturligt att i teoridelen behandla dessa områden.  

2.1  Visuellt berättande och kulturellt minne 

Mieke Bal6 talar om visuellt berättande i sin bok Looking in: the art of viewing. Hon menar att alla 

visuella objekt bär på en mening, denna mening uppstår i relationen mellan ett jag och vad det visuella 

objektet betraktar som ett du. Det är inte det visuella objektets meningsskapande betydelser som avses 

när man talar om visuellt berättande, det är inte en tolkning som ska göras, utan det är det studerade 

objektets plats i nuet kopplat till dess plats i historien som avses. Föremålen för det visuellt berättande i 

denna uppsats är de studerade filmaffischerna. Uppsatsens stilanalys granskar delar och helheter som 

förekommer i de utvalda filmaffischerna. Dessa delar och helheter utgör tillsammans med affischernas 

kontext innehållet i det visuellt berättande. De representerar de verkligheter som existerade vid tiden 

för utförandet av filmaffischerna. Samtidigt utgör de komponenter i det nu som den ovan nämnda 

relationen jag - du är en del av, det visuellt berättande. Mieke Bal menar att minnet är en utgångspunkt 

utifrån vilket det visuellt berättande kan berättas. Hon beskriver minnet som en slags vision av dåtid, 

förankrad i nutid, och som ofta är av berättande karaktär. Men historien som berättas utifrån minnet är 

aldrig identisk med det som faktiskt hände, det råder en diskrepans mellan det återberättade och det 

som faktiskt skedde i dåtid.7 

 

I det visuella berättandet finns alltid ett särskilt perspektiv utifrån vilket det betraktade betraktas. 

Uppsatsens stilanalys tar avstamp i ett nutidsperspektiv där uppsatsen utgör den externa betraktaren. 

                                                           
4 Yvonne Eriksson, Bildens tysta budskap – interaktion mellan bild och text, Nordstedts akademiska förlag, 

(stockholm, 2009), sid 31. 
5 Syntax är ett språkvetenskapligt begrepp som förklarar hur uttryck formas. Begreppet kan till exempel användas 

för att förklara hur en bildtradition eller bildkonvention ser ut som den gör. Bildförståelse inom och mellan 
kulturer, Berit Sahlström, (Uppsala, 1997), sid 44. 

6
 Mieke Bal, f. 1946,  kulturteoretiker och kritiker, professor vid Kungliga Akademien för konst och vetenskap, 
Nederländerna. 

7
 Mieke Bal, Looking in: the art of viewing, G+B Arts International, cop., (Amsterdam, 2001), sid 5f. 
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Vår historia, precis som de studerade filmaffischernas historia, börjar i nutid men slutar inte där. Dåtid 

är nutidens "det andra", både nostalgiskt idealiserat och avvisat som annorlunda, en död relik men 

samtidigt en skatt att ösa ur och alltid på något sätt en helhet. Tid är svårfångad och dåtid kan kännas 

ännu svårare att greppa, men delar av dåtiden finns här och nu i form av spår. Exempel på sådana spår 

är de studerade filmaffischerna och deras uttryck.  Deras existens vittnar om skeenden i dåtid där olika 

grupper av människor engagerade sig för en gemensam sak, att producera filmaffischer som skulle 

marknadsföra nya filmer.  

 

Vår minnesfunktion är subjektiv och gör ingen skillnad mellan det privata eller det allmängiltiga. Mieke 

Bal menar därför att det kulturella minnet8 kan vara användbart när vår historia ska berättas. Det 

kulturella minnet är kollektivt, men ändå subjektivt per definition och kan därför förstärka den 

personliga åsikten eller överdriften. Men den subjektivitet som finns i det kulturella minnet leder inte till 

individualistisk subjektivitet menar Bal, den motverkar att subjektivitet och individualism blir ett.  

Subjektiviteten som finns i kulturella minnen visar på aktiviteter i dåtid. Tiden blir sammansatt av det 

subjektiva därför att det subjektiva har gjorts om till det kollektiva.9 Det kulturella minnet har betydelse 

för uppsatsens stilanalys då dess funktion hjälper till att visa på de svenska filmaffischernas plats i 

historien men även deras plats i nuet. Detta hade inte varit möjligt utan hjälp av "det andra", den helhet 

som kallas dåtid. Hela filmbranschen kan betraktas som ett kulturellt minne då den har och har haft stor 

betydelse på flera plan för människor inom en hel kultur. Ett annat väl fungerande exempel på kulturellt 

minne är Grudes Ateljé och Stentryckeri.10 Med stort engagemang förvaltar och förmedlar museet 

tryckarkonstens hantverk till eftervärlden på uppdrag av Litografklubbens Arkiv. Filmbranschen är aktiv i 

nutid och studeras den kan spår av dåtid hittas, till exempel stumfilmsaffischer. Trots detta döljer tidens 

gång delar av dåtiden, delar som inte blir synliga i det kulturella minnet, och som gör det svårt för oss att 

till fullo förstå det vi ser. Vår förförståelse hjälper oss se element i stumfilmsaffischerna som kan förklara 

deras berättelse samtidigt som vår brist på förförståelse hindrar från att fullt ut kunna fastställa vad vi 

faktiskt ser. Det finns alltid en förväntan i det vi betraktar som har sin grund i de tidigare erfarenheter vi 

bär med oss. I betraktandet söker vi alltid efter något som vi är bekanta med, det finns en 

tillfredsställelse i att söka och finna sådant vi känner igen. Medvetet eller omedvetet letar vi efter något 

igenkännande att hänga upp vår förståelse på. Denna subjektivitet kan även motarbeta vår vilja att 

försöka förstå det nya, den lägger sig som ett raster mellan våra ögon och verkligheten när vi möter 

                                                           
8
 Kulturellt minne är ett kommunikativt minne som upprätthålls genom interaktion och kommunikation i grupper 
av människor. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturellt_minne, 2009-09-30. 

9
 Bal, sid 275. 

10
 www.grudesmuseum.se. Museet besöktes 2010-07-07. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Minne
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturellt_minne
http://www.grudesmuseum.se/
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något nytt och tidigare okänt. Rudolf Arnheim upplyser oss om att alla effekter är relativa, samma form 

betyder inte samma sak i alla tider lika lite som samma uttryck gör det.11 

2.2  Vad är stil? 

 En stil kännetecknas av förändring och utveckling. Inom en stil förenas sammanhängande 

formgrupperingar. Formen inom en stil tjänar endast sitt eget syfte och kan sägas leva sitt eget liv. Ändå 

utvecklas formen inom detta stilsystem, den prövas och omprövas hela tiden av människan.  Det är 

formelementen som konstituerar en stil.12 Meyer Schapiro definierar stil som ett system av former med 

kvalitéer och meningsfulla uttryck genom vilken konstnärens personlighet men även en hel grupps 

karaktäristika blir synlig. Stil är även ett uttrycksmedel inom en grupp som slår fast religiösa, sociala och 

moraliska värderingar sett genom formens känslomässiga öga. Stil utgör basen utifrån vilken utformning 

och individualitet hos ett verk kan mätas. Studiet av en stil men även studerandet av stil inom en grupp 

ger kunskaper om hur olika nivåer och processer av form har utvecklats. Stil manifesterar olika kulturers 

innersta väsen, det kollektiva tänkandet och dess känslor.13 Stil är även ett mått på kunnande och 

kompetens och kan därför förstås utifrån både konsten och kulturen som helhet. Det relateras oftare till 

tid och rum än till stilens särskilda egenskaper när den analyseras. Trots detta och att det egentligen inte 

finns något etablerat system för stilanalys finns där ändå tre kriterier att ta fasta på:  

 

 formelement eller motiv 

 formers relationer  

 formers kvalitéer inklusive den övergripande kvalitén som kan kallas uttryck 

 

Detta koncept är sprunget ur de erfarenheter som vuxit fram vartefter konstobjekt studerats.  Meyer 

Shapiro menar att dessa kriterier också är de mest relevanta kopplade till modern konstteori. Teknik, 

ämne och material kan ha betydelse för analys av en stil och kan kopplas till vissa grupper av konst. Men 

av större betydelse för en stilanalys av konst från en viss tidsperiod är formen och det kvalitetsmässiga. 

När teknik och utveckling av en stil sammanfaller är det formens spår inom tekniken snarare än den 

tekniska processen som är viktig för beskrivning av stilen. 14  

 

                                                           
11

 Rudolf Arnheim, Art and visual perception – a psychology of the creative eye, University of California Press,         
(Berkeley, 1974), sid 184. 
12

 Henri Focillon, "The life of forms in art" i Art history and its methods – a critical anthology, red. Eric Fernie, 
Phaidon Press ltd., (Singapore, 2005) sid 170f. 

13
  Meyer Schapiro, "Style", i The art of art history: a critical anthology, red. Donald Preziosi, Oxford University     
Press, (Oxford, 1998) sid 143. 

14
 Preziosi, sid 145. 
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Förändringen av den västerländska konsten under 1900-talet har gått från det naturalistiskt avbildande 

och förklarande till en väsentligt mer uttrycksfull konst som även visar på en mer sammanhängande 

helhet. Samma tendenser till sammanhängande och expressiva strukturer kan man se inom konsten hos 

alla kulturer. Den "perfekta" konsten är nu möjlig inom alla ämnen och stilar. Frånvaron av en särskild 

stilnorm möjliggör idag variationer i de stilmässiga värderingarna. Konsten är ett av de starkaste bevisen 

för den grundläggande föreningen av mänskligheten, menar Meyer Shapiro.15 De tidiga modernisterna 

var först med att uppskatta och ta till sig den primitiva konsten och betrakta den som äkta konst. Det 

finns en koppling mellan denna primitiva konst och den moderna konsten rent stilmässigt. Den primitiva 

konsten inspirerade till en mängd nya uttryck, bland annat kubism och abstraktion, men även 

expressionism och surrealism. Den moderna konsten skiljer sig dock från den primitiva när det gäller 

struktur och uttryck. Det som i den primitiva konsten utgår från en etablerad kultur med sin tro och sina 

symboler utgör i den moderna konsten ett uttryck för den enskilde konstnärens experimenterande och 

dennes fria syn på formen. Utvecklingen av formen hänger samman med förändrade attityder och 

intressen som kan ses mer eller mindre tydligt inom ämnet för konst.16 

 

Enligt Ernst Gombrich beskrivs och klassificeras stil utifrån karaktär, kvalité och olika kategorier.17 Hela 

teorin om uttrycksfullhet bygger på idén om att göra ett val.18 Stil och valmöjlighet hänger intimt ihop. 

Inget val, ingen stil. Valet skapar uttryck som är specifikt för just den stilen. Två krafter, teknologiska 

framsteg, social konkurrens och prestige påverkar förändringen av stil. Så fort en ny metod eller teknik 

visar sig vara bättre än de tidigare tar den över. Vid analys av stilars stabilitet och förändring måste man 

därför alltid räkna med dessa två krafter. Ett annat fenomen som kan påverka förändringen av en stil är 

de som vägrar följa strömmen och på olika sätt vill uttrycka sitt oberoende. Ur denna aktion uppstår 

ytterligare en valmöjlighet. Finns det tillräckligt mycket social prestige i denna vägran att följa strömmen 

kan något nytt, icke-konformt växa fram som slutligen leder till ett nytt sätt att uppträda eller uttrycka 

sig, en ny stil. 19 

 

 

                                                           
15

 Preziosi, sid 148. 
16

 Preziosi, sid 149. 
17

 Ernst Gombrich, "Style" i The art of art history: a critical anthology, red. Donald Preziosi Oxford University Press, 
(Oxford, 1998), sid 150f. 

18
 Preziosi, sid 151. 

19
 Preziosi, sid 154. 
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2.3  Vad är form? 

David Summers20 diskuterar hur form har betydelse för möjligheten att kunna se skillnader i 

återgivningen av bilders innehåll eller dess natur. Form är inte bara det som styr hur konstnärer och 

stilar återger det historiska, form blir också den agent genom vilken tolkningen uttrycks. Formen är av 

grundläggande betydelse då den är bärare av uttrycket, den är i sig själv ett slags innehåll. Form eller 

innehåll förväntas vara själva essensen i ett verk, de förväntas ha antingen en slags högre visuell 

innebörd eller mening eller också ska denna högre innebörd eller mening vara av begreppsmässig 

karaktär. Former som överlappar varandra förstärker känslan av relation mellan formerna jämfört med 

objekt som återges ett och ett separerade från varandra. Det skapas en dynamik mellan former som 

tycks tillhöra varandra.21 På samma sätt skapar ljushet och mörkhet en motsättning som visar på 

spänning och kraft såväl som relation i förhållande till objekt i rummet.22 

2.3.1  Minnets betydelse för upplevelsen av form och rörelse 
Formen hos ett objekt är inte bara bestämt av dess fysiska gränser. Att vi kan bestämma vad det är för 

sorts föremål vi betraktar beror på vår sammanlagda tidigare erfarenhet av just det föremålet. När vi ska 

återge/avbilda ett föremål kan vi själva bestämma hur detaljerat vi vill göra det. Det kan räcka med två 

prickar och en böjd linje, för att andra ska förstå att vi menar ett ansikte. Detta beror på den tidigare 

visuella erfarenheten.23 Det är inte självklart att vi känner igen bekanta former om de är "kamouflerade" 

med förvillande mönster runt omkring. Det som har betydelse för om vi ska kunna känna igen eller hitta 

den bekanta formen i en förvillad bild, är vilka strukturer vi föredrar vid betraktandet. När det finns ett 

starkt personligt behov hos betraktaren att se objekt innehållande särskilda egenskaper är minnets 

inflytande starkt. "Ju större biologisk relevans ett objekt har för oss, ju mer anpassar vi oss till dess 

igenkännande, och ju mer tolerant blir därför vår standardisering av formbunden överensstämmelse"24 

Tänk dig flickan som står på gatan och väntar på sin pojkvän, hon söker honom i alla unga män som 

kommer mot henne.   

 
Vårt minne och våra tidigare erfarenheter har även betydelse för vår förmåga att uppleva rörelse i en 

bild eller en skulptur. Till exempel upplevs det diagonala som mer dynamiskt och fyllt av rörelse än det 

horisontella eller vertikala. Men den visuella dynamik som vi kan uppleva när vi betraktar ett konstverk 

har inget att göra med vår tidigare upplevelse av rörelse. Visuell dynamik är en riktad spänning som 

finns i objekten i sig, skapad av konstnären. Konstverket måste innehålla symboler och konventioner för 

                                                           
20

 David Summers, "`Form`, Nineteenth Century Metaphysics, and the problem of art historical description" i The   
art of art history: a critical anthology, red. Donald Preziosi, Oxford University Press, (Oxford, 1998) sid 127f.  

21
 Arnheim, sid 124. 

22
 Arnheim, sid 328. 

23
 Arnheim, sid 47f. 

24
 Citat av Ernst H Gombrich i Arnheim, sid 51, författarens översättning.  
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att vi ska kunna tolka rörelse i dem. Dessa symboler och konventioner appellerar till vår fantasi och 

föreställning. Man kan göra en jämförelse med fotografiet som har svårt att återge verklig rörelse, vår 

fantasi har svårt att plocka in det som fattas i bilden för att vi ska kunna uppleva rörelsen som ägt rum 

framför kameran, vi upplever bilden som statisk och platt.25 

2.3.2  Rumslighet, dimension och densitet 
Människans förmåga till rumslig orientering förutsätter en referensram, utan denna ram kan vi inte 

uppfatta vad som är upp eller ner, rakt eller snett. Det är de omgivande väggarna som vi refererar till när 

vi tycker att en tavla hänger snett på en vägg. Människan har "koordinater" i näthinnans synfält mot 

vilka linjer och föremål i den visuella omgivningen korrelerar. Detta kallar Rudolf Arnheim " the retinal 

orientation".26 För att kunna lägesorientera olika ting talar vi om dimensioner. Rumslighet i den första 

dimensionen utgörs endast av en rak linje, här finns ingen form. Denna dimension är svår för människan 

att uppfatta som något rumsligt överhuvudtaget. En rak linje på ett papper till exempel, förhåller sig 

alltid till pappret, linjen uppfattas också ofta som om den ligger framför själva pappret. På samma sätt 

har vi svårt att se den tvådimensionella ytan enbart som något platt. Det finns alltid en distinktion 

mellan ett avbildat objekt och omgivningen runt omkring. Det tvådimensionella visar på förlängning i 

rummet, skillnader i storlek och form, vi upplever riktning och orientering. Former åskådliggörs genom 

de olika riktningarna i rummet, och deras relationer tillvarandra kan ändras i det oändliga. Slutligen har 

vi den tredje dimensionen som egentligen bara kan representeras av volymer i till exempel skulptur eller 

arkitektur. Linjeperspektivets teknik ger oss möjlighet att på en tvådimensionell yta skapa känsla av 

rumslighet.27  

 

Rumsligheten i en bild har effekt, den skapar en speciell relation mellan bild och betraktare. Vi tänker 

oss en cirkel ritad på ett papper, den kan beskrivas som en cirkelformad yta omgiven av en linje. Ytan 

innanför linjen upplevs ha högre densitet än omgivningen utanför linjen. När linjen fungerar som en 

kontur ses den som en gräns, det går att göra ett rumsligt hopp mellan det som uppfattas som förgrund 

och bakgrund, innanför och utanför. Den inneslutna ytans storlek påverkas också av omgivande objekt.28 

Cirkeln på pappret är en figur på en yta, en tvådimensionell yta där cirkelns närvaro skapar något som vi 

upplever som förgrund och bakgrund. Men frågan är vilken yta som egentligen ligger framför den 

andra? Formers variation i storlek har också betydelse för hur rumslighet i bilder skapas.  

 
Det är ögats förmåga att urskilja ytor innehållande olika ljushet och färg som gör att vi kan bestämma 

formen hos ett objekt. Likadant är det med linjerna i en teckning, de bestämmer formen utifrån att vi 

                                                           
25

 Arnheim, sid 423. 
26

 Arnheim, sid. 99.                                   
27

 Arnheim, sid 107f och 218f. 
28

 Arnheim, sid 222. 
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kan se skillnad på blyertslinjen och pappret. Ändå är form och färg separata fenomen. Det är lätt för oss 

att urskilja saker och ting genom form, men att urskilja färg, och beskriva den så att någon annan förstår 

vilken färg vi exakt menar är mycket svårare. Detta på grund av vårt undermåliga färgspråk.29  

2.3.3  Balans, dynamik och tyngd 
Det finns en dynamik i den visuella upplevelsen. Vad man ser eller upplever när man betraktar ett 

konstverk är inte i första hand arrangerade färger eller former utan snarare ett samspel mellan 

spänningar i olika riktningar, det är psykologiska krafter vi har att göra med.30 Fysisk balans uppstår när 

två krafter som påverkar något kompenserar varandra. Denna definition går även att föra över till visuell 

konst.31 Det är däremot inte nödvändigt med symmetri för att uppnå känslan av balans. Det är en 

paradox att oordning endast kan visas genom ordning och ofta arbetar konstnären med någon slags 

olikhet.  Även tyngd och riktning har betydelse för balans. Tyngd är influerat av läget. En form med en 

"stark" position kan bära mer tyngd än en form med ett mer åsidosatt läge. Alltså kan ett centralt 

placerat bildobjekt balanseras av ett mindre, placerat vid sidan av. Spatialt (rumsligt) djup som leder 

blicken inåt i en bild har också en balanserande förmåga. Isolering stärker också tyngd, en sol på en tom 

himmel verkar större än om solen har moln runt omkring. Den ovan diskuterade cirkeln med sin yttre 

kontur och sin inneslutna yta med upplevd högre densitet beskriver också hur känsla av tyngd kan 

skapas. I Wassily Kandinskys abstrakta konst kan man se hur cirklar men även andra enkla figurer med 

regelbundna former får ett starkt uttryck i de i övrigt helt abstrakta målningarna. Storlek spelar också 

roll för känslan av tyngd, ju större objekt, desto tyngre. Vertikala former upplevs tyngre än snedställda. 

Man kan även tala om tyngd i själva bildkompositionen, här är det betraktarens subjektivitet som spelar 

in. Bildens ämne eller element i bilden kan vara av särskilt intresse för betraktaren och drar därför 

dennes blick till sig32 Element som på något sätt kompenserar varandra skapar också balans, dess 

placering, styrka och riktning har betydelse för detta.33 

 

2.4  Vad är färg? 

Varje människa har sin bild av hur en färg ser ut. Den våglängd som motsvarar till exempel färgen röd är 

densamma oavsett vems näthinna våglängden träffar, men hur individen sedan uppfattar färgen röd är 

helt individuellt.  Vi människor har väldigt svårt att komma ihåg hur en färg ser ut, vi har svårt att "se" 

färgen i vårt minne. Ljud till exempel, är mycket lättare för oss att minnas. Vi har inga större problem 

med att nynna en melodi efter att ha hört den en gång. Människans erfarenheter av färg sträcker sig 

                                                           
29

 Arnheim, sid 332. 
30

 Arnheim, sid 11. 
31

 Arnheim, sid 19. 
32

 Arnheim, sid 24. 
33

 Arnheim, sid 26. 
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långt bakåt i tiden, det intressanta är att vårt "färgspråk", vårt sätt att beskriva färg mot bakgrund av 

detta, är så undermåligt. Mycket tid har lagts ner på att med olika metoder försöka beskriva och 

namnge färg och dess olika nyanser. Att man inte lyckats så bra med detta beror på färgspektrats 

glidande skala av nyanser som hela tiden gäckar det mänskliga ögat. Färgen har ingen kontur, den är 

oändlig och ögat förmår inte rama in den. Som ett resultat av detta har vårt språk ännu så länge endast 

klarat av att namnge omkring 30 färger. Vi är beroende av ljus för att kunna uppfatta färg. Det är ljuset 

som är bärare av färgen. I skymningen efter en klar dag går himlavalvet från den blå färgen successivt 

över till en rödare nyans för att sedan helt försvinna i det mörker som uppstår. På samma sätt träder 

färgen så småningom fram ur den grå gryningen när dagen kommer.  

 

Det vetenskapliga arbetet med att försöka tolka färgers betydelser var ganska intensivt under 1900-

talet. Till största delen var detta laborativa studier och lite arbete lades ner på att försöka förstå färgers 

uttryck i en vardaglig kontext.34 Det finns idag flera olika tredimensionella färgsystem som är uppbyggda 

utifrån idén om färgers nyans, ljushet och mättnad. Systemen har till uppgift att försöka ge varje färg en 

objektiv identitet och indikera vilka färger som harmonierar med varandra. Men att helt förlita sig till 

dessa skapade system för att få den optimala färgkompositionen är inte möjligt. Rudolf Arnheim jämför 

med komponerandet av musik. Musikteorin är inte intresserad av vilka ljud som bäst passar ihop, utan 

att försöka ge en bra form till ett planerat innehåll. Detta gäller även bildkomposition. Det är strukturen 

i bilden som gör den intressant och levande.35 

 

 2.4.1  Färgers harmoni, interaktion och instabilitet 
Den bestående teorin, och den till stora delar mest accepterade, är fortfarande teorin om färgers 

harmoni. Strävan att organisera färger så man upplever harmoni är det rådande för konstnärer, 

konstvetare och andra som på något sätt professionellt arbetar med färg. Teorin har sitt ursprung i den 

franske kemisten Michel Eugène Chevreuls (1786-1889) diskussioner om färgers kontrast och harmoni. 

Han studerade bland annat vad som hände när de olika färger som ingick i en tillblandad färgkulör 

återgavs med prickar på en yta. Detta kom att influera neoimpressionisterna.36  

 
De tre primärfärgerna gul, röd och blå betraktas som tidigare nämnts som "rena" färger. Var och en av 

dem exkluderar helt de andra och kan aldrig relateras genom sin färgton däremot genom sin 

ljushetsgrad eller mättnad. Man kan dela in färger i varma och kalla, men primärfärgerna är varken eller. 

Primärfärgerna är solitärer som alltid står ensamma antingen i början eller i slutet av en färgskala. 

                                                           
34

 John Gage, Colour and meaning – art, science and symbolism, Thames & Hudson, (London, 2003) sid 20.  
35

 Arnheim, sid 349 f. 
36

 Gage, sid 142f. 
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Däremot går det att binda samman till exempel grundfärgerna rött och gult med sekundärfärgen 

orange. Se exempel nedan. 

Primärfärg  Sekundärfärg  Primärfärg 

blå blåröd violett rödblå röd 

röd röd gul orange gulröd gul 

gul gulgrön grön blågrön blå 

 

De rena färgerna blir markörer, i kontrast till eller balans med färgerna runt omkring. Den oblandade 

färgen kan även fungera stabiliserande för ögat och omgivande färger och kan skapa en dynamisk balans 

i bilden som helhet. I sekundärfärgerna däremot finns en dualism, de strävar alltid mot den ena av de 

två grundfärgerna i färgblandningen, eller skapar balans mellan dess två färgtoner. I en bildkomposition 

baserad på sekundärfärger finns hela tiden en interaktion mellan dem. De dras mot varandra eftersom 

de innehåller primärfärger. 37 Det finns även en instabilitet hos färger. Samma färg uppför sig helt olika i 

olika kontexter. Bildens komposition är av betydelse för hur vi uppfattar färgens stabilitet. Färgens 

identitet går därför inte att hitta i färgen i sig utan identiteten uppstår i relationen till omgivande 

färgelement.38 

 

2.4.2  Färgers gränser och formrörelser 
Distans, närhet och ekvidistans (likhet i avstånd) kan uttydas mellan gränsen på den blandade färgen 

och färgerna blandningen består av. Gränserna skapar en formrörelse. Mjukare gränser, till exempel en 

valörskala, markerar närhet och samband medan till exempel primärfärger markerar distans och 

separation. Mellanblandningar, eller neutrala blandningar, upplevs som lika mjuka eller hårda. Som en 

konsekvens av detta upplevs en mellanblandning som frontal, en färg i sig. Man kan även säga att alla 

färger är dualistiska, de har två karaktäristika, klarhet och ljushet. Färger applicerade på en yta befinner 

sig alltid bredvid, bakom, framför, under eller ovanför varandra, de befinner sig alltså i en rumslighet.39  

 

 
 

                                                           
37

 Arnheim, sid 325. 
38

 Arnheim sid 362. 
39

 Josef Albers, Interaction of color, Yale University Press, (New Haven & London, 2006), sid 29-32. 
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3. METOD 
 
 

3.1  Att göra en stilanalys – förutsättningar och problem 

Stilanalys är användbar när man är intresserad av att studera kontinuitet och förändring. Stilbedömning 

innebär en viss kategorisering där man först definierar ett objekt i dess helhet och för att sedan gå in 

detaljer.40  För att kunna tala om stilanalys måste man först försöka definiera vad som menas med en stil 

och för att kunna kategorisera ett verk som tillhörande en viss stil måste man fråga sig hur det 

studerade objektet är återgivet.  Detta sätt att kategorisera är relaterat till formalanalysen. En 

stilbedömning innebär en viss kategorisering, vilket i sin tur bygger på en generalisering.41  

 

Att översätta en visuell sinnesupplevelse av en bild till ett verbalt och språkligt meddelande har sina 

svårigheter. Det är inte alltid det finns ord som klarar av att förmedla den totala upplevelse som en bild 

framkallar. Det kan till och med bli så att bildupplevelsen slutar i "fascinationens ordlösa tillstånd".42 

Man kan verkligen säga att det var en visuell sinnesupplevelse som fick mig intresserad av de nu utvalda 

stumfilmsaffischerna. Jag hamnade kanske inte i fascinationens ordlösa tillstånd men nära på. Eftersom 

jag inte hittat några tidigare stilanalyser av svenska stumfilmsaffischer har jag hela tiden under 

uppsatsskrivandet brottats med problemet hur upplevelsen av bilderna ska kunna beskrivas så att den 

blir så saklig och objektiv som möjligt. I teoridelen har jag försökt visa hur tankarna kring det kulturella 

minnet och det visuellt berättande kan användas i stilanalysen för att på ett sakligt sätt försöka förklara 

bildernas stil och uttryck men även deras plats i tiden. När det gäller metod fanns det ingen given metod 

för hur den stora mängd data som utgör uppsatsens bas skulle hanteras. Därför knyts här 

arbetsförloppet ihop med olika metoder som studerats för att försöka åskådliggöra hur arbetet från det 

första urvalet av filmaffischer fram till analysprocessen steg för steg har gått till. Metoderna har i vissa 

fall likheter med varandra samtidigt som de skiljer sig från varandra i andra delar.  

 

KB arkiverar över 500 000 affischer från 1600-talet fram till idag. De svenska stumfilmsaffischer som 

finns i detta arkiv och som producerades mellan åren 1910-1930 har digitaliserats.  Att just 

stumfilmsaffischerna digitaliserats beror på att man på KB ansåg att de hade en hög konstnärlig nivå och 

var relativt okända.43 Stilarna på de här filmaffischerna varierar kraftig.44 För att inte missa någon affisch 

                                                           
40

Yvonne Ericsson och Anette Göthlund, Möten med bilder, Studentlitteratur, (Lund, 2004), sid 28.  
41

 Ericsson och Götlund sid 28. 
42

 Terje Borgersen och Hein Ellingsen, Bildanalys, Gidlund,(Stockholm, 1994), sid 187. 
43

 Olov Halldin, 2010-06-14. 
44

 Se till exempel http://www.kb.se/Dokument/Samlingarna/historik_affischer.pdf, sid 5. 

http://www.kb.se/Dokument/Samlingarna/historik_affischer.pdf
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som skulle kunna kategoriseras till den stil som undersöks i uppsatsen var det nödvändigt att gå igenom 

hela det digitaliserade material av filmaffischer som KB lagt ut på Libris. Grovt uppskattat har cirka 5000 

filmaffischer mellan åren 1910-1930 gåtts igenom. Därefter har en första kategorisering gjorts. Denna 

del av undersökningen är delvis hämtat från grundad teori. Det är en komparativ metod där en teori om 

det eller de fenomen som studeras utvecklas.  Med verkligheten som grund eftersöks mönster och 

samband mellan skapade begrepp. Helheten studeras för att sedan brytas ner i delar och en reducering 

av materialet görs från det övergripande till ett kategoriserat, mer lättåskådligt. Förloppet kan liknas vid 

en spiralliknande process där data successivt organiseras och sorteras in i olika grupper. Jämförelser 

görs, kategorier och kontext studeras och beskrivs och så småningom kan en redogörelse för hur 

resultatet erhållits göras.   En bra beskrivning på detta spiralliknande förlopp hittas i Qualitative inquiry 

and research design – choosing among five tradition av John W Creswell
45 och metoden kom att utgöra 

basen i arbetet med analysmaterialet. 

 

I den första sorteringsomgången blev utgångspunkten att arbeta intuitivt då analysmaterialet var så 

omfattande. Intuitionens betydelse för att kunna bearbeta och förstå en bild redogörs för i boken 

Intuition och åskådlighet av Sven Sandström.46 Han menar att intuition genomgående visar sig för oss 

som en känsla. Intuition är att betrakta som en resurs för orientering som inte är beroende av eller 

avpassad för kommunikation, den är alltså inte språklig utan tyst. Han kallar intuition "den drivande 

avsikten" och menar att den alltid är kopplad till en avsikt och en inriktning i en process. När 

varseblivningen i en vardaglig situation väcker en insikt om något oväntat intressant är detta inte bara 

en konsekvens av intentionens verksamhet i fältet, utan också ett uttryck för dess styrande funktion.47 

Sandströms diskussion kring primär betydelsebildning och den spiralliknande processen i Creswells 

modell har vissa likheter.  

 

En första föreställning grundad kanske på en flyktig iakttagelse av en företeelse bearbetas vid 

en följande konfrontation med samma företeelse, och föreställningen vinner för varje ny 

konfrontation efter hand i tydlighet och tillämplighet; den blir på en gång mer distinkt och mer 

präglad av relationer i vilka företeelsen brukar uppträda. När nya konfrontationer inte längre 

åstadkommer några modifikationer av dess innehåll har en fast (men inte orubblig) 

föreställning etablerats.
48

 

 

                                                           
45 John W. Creswell, Qualitative inquiry and research design – choosing among five traditions, Sage, (London, 1998) 
      sid 143. 
46 Sven Sandström, Intuition och åskådlighet, Carlsson, (Stockholm, 1996). 
47

 Sandström, sid 96. 
48

 Sandström, sid 106f. 
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Analysen fortsätter med att försöka få en övergripande känsla för hela materialet, det studeras och 

bearbetas flera gånger och nya kategorier skapas. Så småningom utkristalliseras ett mönster eller tema 

som noggrant beskrivs. Slutligen görs en summering av resultatet som knyts till frågeställningen som är 

utgångspunkten för analysen. Inom grundad teori används termerna öppen, axial respektive selektiv 

kodning. I öppen kodning kategoriseras materialet och man letar efter underkategorier och egenskaper. 

I den axiala kodningen återkopplas till öppen kodning där man identifierar centrala fenomen, 

konsekvenser men även kontext. Selektiv kodning bygger en historia som kopplar samman de olika 

kategorierna.49 

 
Den första fasen av analysprocessen bestod i att försöka sortera ut filmaffischer innehållande de 

kriterier som ställts upp i uppsatsen. Dessa kriterier var:  

 

 Förenklad, stiliserad form 

 Schablonkaraktär 

 Få färger 

 Sparsamt med text 

 

När det första urvalet var gjort hade 389 filmaffischer sorterats ut för fortsatt granskning. Så småningom 

tog den fortsatta sorteringen en kvalitativ riktning där vissa mönster började utkristalliseras. Metoden 

för stilanalys i denna uppsats kan även kopplas till de idéer om stilanalys som beskrivs i boken Visual 

Methodologies50 av Gilian Rose. Enligt denna bok kan en stilanalys baseras på ett slumpmässigt urval av 

bilder där särskilda visuella element studeras. Dessa bilder ska vara tydligt definierade som grupp. I det 

här fallet utgör denna tydligt definierade grupp svenska stumfilmaffischer tillverkade mellan åren 1910-

1930. Utifrån denna grupp har sedan stumfilmaffischer valts ut som är anpassade till det uppsatsen vill 

undersöka, nämligen en särskilt definierad stil51. Frekvensen av särskilda stilelement kopplad till denna 

definierade stil studeras och blottlägger mönster som sedan beskrivs. För att få fram dessa stilelement 

ger Rose´s bok förslag på olika strategier för att sortera ut det empiriska materialet. Sorteringen av 

materialet kan kopplas till dels stickprovsstrategin där samtliga digitaliserade svenska filmaffischer 

mellan åren 1910-1930 gåtts igenom och där vissa i en första omgång valts ut för att ingå i studien. Dels 

har skiktningsstrategin valts där materialet sorterats ytterligare, denna gång i olika undergrupper. Sedan 
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 Creswell, sid 150. 
50 Gillian Rose, Visual methodologies, Sage, (London, 2003). 
51

 Se sid 4 i uppsatsen. 
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har grupperingsstrategin valts där nya grupper utifrån undergrupperna skapas där slutligen valet av vilka 

filmaffischer som ska analyseras görs.52 

 

3.2  Intervjuer 

För att bredda uppsatsens empiri har personer kopplade till filmaffischens tillkomst och hantering 

kontaktats. Inga regelrätta intervjuer baserade på någon särskild intervjumetodik har gjorts utan det har 

mer handlat om förutsättningslösa samtal kring stumfilmsaffischen och dess kontext. Detta på grund av 

att det inte finns på mycket litteratur att falla tillbaka på om man vill söka stumfilmsaffischens historia. 

Dessa samtal blev grunden för det fortsatta arbetet som så småningom resulterade i den färdiga 

avhandlingen av ämnet. Stil, form och färg, affischens funktion, plats och tillverkningsprocess var ämnen 

som bland annat diskuterades med Olov Halldin53 och Katinka Ahlbom54 på KB. Ett besök gjordes även på 

Grudes Ateljé & Stentryckeri i Huddinge där uppsatsförfattaren blev visad runt i museet av Tomas 

Svensson, platschef. Han förmedlade värdefulla insikter om grafikens historia, utveckling och hur man 

arbetat med tryck av affischer i Sverige. Även form kontra teknik diskuterades vi detta besök. Ett 

telefonsamtal med Christopher Natzén55 rörde övergångsfasen stumfilm-ljudfilm och vilka effekter 

ljudfilmens intåg på marknaden kom att få på stumfilmen. Samtliga samtal finns inspelade och förvaras 

hos uppsatsförfattaren. 

 

 

                                                           
52

  Rose, sid 57. 
53 Olle Halldin, förste bibliotekarie och ansvarig för affischsamlingarna, KB, besöktes 2010-06-14. 
54

 Katinka Ahlbom, bibliotekarie, avdelningen för samlingarna, enheten för handskrifter, kartor och bilder, KB, 
besöktes 2010-08-18. Katinka Ahlbom är även utbildad konstnär. 

55
 Christopher Natzén, filosofie doktor i filmvetenskap, KB, har disputerat med avhandlingen The Coming of Sound   
Film in Sweden 1928-1932: New and Old Technologies. Telefonsamtal 2010-08-30. 
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3.3  Källmaterial 

En ansenlig mängd litteratur och internetsidor har studerats för att försöka rama in uppsatsämnet. Även 

detta arbete kan liknas vid en spiralliknande process som började perifert för att sedan närma sig en 

slags kärna av material lämplig att ta med i studien. Värdefulla för teoribildningen har Mieke Bals 

Looking in: the art of viewing och artiklarna i The art of art history: a critical anthology, red. Donald 

Preziosi varit. Stumfilmsaffischens kontext och sammanhang kan med hjälp av begreppsförklaringar som 

visuellt berättande och kulturellt minne preciseras och lyftas fram. Stilen som kännetecknar de 

studerade stumfilmsaffischerna berättar om skeenden i dåtid skapade av människor i en då verksam 

kultur som formade affischens specifika uttryck. Hjälp att definiera begreppet form har tagits av Rudolf 

Arnheims bok Art and visual Perception - a psychology of the creative eye. Han menar i boken att vi 

tänker och talar för mycket om konst och att synliga former inte har någon annan uppgift än vad de 

berättar för oss. Detta kan sägas vara en utgångspunkt i närmandet av de studerade 

stumfilmsaffischerna. De spatiala fenomen som omgärdar begreppet form berättar något om både tid 

och rum. För att förklara och förtydliga vad färg är har Josef Albers Interaction of color, Johan Cages 

Color and meaning – art, science and symbolism och även Arnheims bok ovan varit värdefulla källor. 

Under vår vakna tid möter vi ständigt färger i alla möjliga sammanhang, vi ser det som något självklart, 

men hur färg faktiskt påverkar oss fysiskt eller psykiskt reflekterar vi sällan över. Det föll sig naturligt att 

från början arbeta utifrån den dataanalyseringsmodell som John W. Creswell beskriver i sin bok Qualitative 

inquiry and research design – choosing among five traditions. Gillian Roses bok Visual Methodolgies har 

hjälpt till att stärka övertygelsen om Creswells metod som lämplig. För att kunna förstå den tid som 

inramar de studerade stumfilmsaffischerna och som också hjälpt till att koppla ihop uttryck, färg och 

form med den tiden har bland annat följande litteratur haft stor betydelse, Det internationella 

avantgardet och Sverige 1914-1925 av Bengt Lärkner, Den första svenska modernismen av Gösta Lilja, 

Bauhaus 1919-1933 av Bauhaus Archiv och Magdalena Droste, Cassandre av Henri Mouron, On classic 

ground utgiven av Elizabeth Cowling och Jennifer Mundy samt Art Deco 1910-1939 red. Charlotte 

Benton, Tim Benton och Ghislaine Wood. 
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3.4  Tidigare forskning 

Det har forskats väldigt lite om den kommersiella, litografiska storindustrin och det har inte skrivits 

särskilt mycket om konstnärers och bildtillverkares arbets- och utbildningssituation från 1800-talet och 

framåt.56 Det är även svårt att hitta något skrivet om filmaffischen och dess historia. Detta är lite 

märkligt då kulturområdet film är så ofantligt brett och dess historia är över 100 år gammal. Affischen 

generellt är en efemär57 produkt som från början var avsedd för massproduktion. Man verkar inte ha 

satt något större värde på den. Att det bakom produktionen av en filmaffisch fanns både ett konstnärligt 

och hantverksmässigt kunnande utfört av skickliga konstnärer och yrkesmän värdesattes inte då och har 

idag nästan helt fallit i glömska. Kanske är det just massproduktionen som gjort att ingen orkat ta tag i 

och leta reda på de pärlor som faktiskt finns i detta fantastiska material som vi i Sverige tack vare 

Pliktexemplarlagen har tillgång till. Det har varit mer intressant och förmodligen mer lukrativt att skriva 

om filmerna, filmproducenterna, filmstjärnorna och deras liv. Här finns ett större material att gräva ur 

tack vare nyhets- och sensationsjournalistiken som flitigt dokumenterat den mytomspunna filmvärlden. 

Grudes Ateljé och Stentryckeri gör ett förtjänstfullt arbete med att lyfta fram och hålla vid liv 

tryckarkonstens historia där man även kan söka och finna delar av den svenska filmaffischens historia. 

Ytterligare förståelse för den tidiga filmaffischens kontext står alltså att finna i vidare forskning inom 

detta område. 
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 Lena Johannesson, Den massproducerade bilden, Carlsson Bokförlag, (Stockholm, 1997), sid 221. 
57

 Efemär = kortlivad, flyktig. www.ne.se. 
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4.  INFLUENSER 
 
 
En fråga som flitigt diskuterades av konstnärer, arkitekter och designers de första årtiondena på 1900-

talet var vad som definierade en primärfärg. Strävan efter en absolut, ren färg som matchade de stilideal 

som fanns inom till exempel De Stilj och Bauhaus intresserade även färgindustrin. Den fick vid den här 

tiden mycket klagomål, bättre kvalité på själva färgen och ett mer enhetligt system för klassificering av 

färger efterfrågades. Kemisten och färgteoretikern Wilhelm Ostwald58 konsulterades av färgtillverkare 

över hela Europa. Hans färgsystem kom att lägga grunden för senare färgsystematiseringar. De färger 

man utgick ifrån, och som vi även idag utgår ifrån när vi talar om primärfärger, var röd, gul och blå. Till 

dessa kopplades även de icke-kulörta vit, grå och svart. Inom De Stijl och andra verksamma på 

konstfältet hade primärfärgerna en symbolisk betydelse, men grundinställningen var deras betydelse 

som i sig själva något överlägset. Detta förklarar till en del den återhållsamhet och reduktion i färg och 

form kännetecknande för området de här åren. Tre andra färger, som under mycket längre tid och på 

ett mer universellt plan dominerat, är svart, vit och röd. I tidiga kulturer användes färgkategorierna ljust 

och mörkt följt av en nästan helt universell term för röd. Denna triad "upptäcktes" av de modernistiska 

konstnärerna i början av 1900-talet när de kom i kontakt med de icke-europeiska konstarterna och kom 

att få betydelse för flera av de nya konstriktningar som utvecklades.59   

 

Filmaffischen föddes när filmen etablerade sig, den första biografen stod klar redan 1905. Fotografiet 

hade utvecklats till rörlig bild som började visas i så kallade cinematografer. Utbudet av filmer var stort 

och successivt växte publiken. Fler människor började få mer fri tid och kunde lägga en del av denna på 

att se rörliga bilder ackompanjerade till levande musik. Fram till nu hade tidningar varit det viktigaste 

massmediet, ett bildfattigt sådant som mest bestod av långa artiklar. Men i takt med att bilder började 

dyka upp i tidningarna, parallellt med att allmän skolplikt började införas, ökade läsintresset hos 

allmänheten. Man kunde nu dela en händelse tillsammans med andra genom att diskutera det man läst i 

tidningen.  Affischen blev bilden i det offentliga rummet som gjorde starkt intryck på den bildovana 

människan. Det industrialiserade samhället ville sälja sina produkter, affischens uppgift blev att 

marknadsföra dem. 
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 Wilhelm Ostwald, 1853-1932, fysiker, kemist, filosof, nobelpristagare, arbetade för en standardisering av färger 
och gav ut flera skrifter om färg och färgteori. 
http://search.nobelprize.org/search/nobel/?q=wilhelm+ostwald&i=en, 2011-02-12. 
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Hollywood dominerade tidigt filmproduktionen i väst. Filmerna exporterades till Europa med färdiga 

filmaffischer producerade av filmstudion.  Ganska snart började i Sverige en debatt om anständigheten i 

de i utlandet producerade filmerna och de tillhörande filmaffischerna. Den moraliska kvalitén på 

stumfilmen var i begynnelsen många gånger diskutabel och detta återspeglades också i de filmaffischer 

som skulle marknadsföra filmerna. Man förfasade sig över den negativa påverkan affischens utseende 

skulle få på det nya mediet, samtidigt var man orolig för att affischens budskap skulle påverka 

människors syn på anständighet och moral. Därför bestämde den svenska filmbranschen 1921 att alla 

filmer som visades i Sverige, oavsett om de var producerade i landet eller utomlands skulle 

marknadsföras med affischer tillverkade i Sverige. Det gav snabbt resultat, filmaffischen fick ett mer 

anständigt uttryck.60 

 

4.1  Tidiga influenser 

Stort inflytande på affischens utveckling hade Jules Cheret, 1836-1932. Han levde i Paris och arbetade 

som konstnär och grafiker. Påverkad av konsten under rokokon skapade han i sina affischer frigjorda 

kvinnor med egna ideal. Denna nya kvinna full av liv var något nytt, hon blev väldigt uppmärksammad 

och populär. I det frisinnade Paris gavs kvinnan möjlighet att leva ett nytt och, i någon mån, modernare 

liv. Kvinnor i bekväma kläder, klänningar och långbyxor började dyka upp. En del påpekade lite menande 

att Cheret med sina affischer banade väg för den kvinnliga frigörelsen.61 

 

Henri Toulouse-Lautrec, 1864-1901, studerade måleri i Paris och gjorde sig snart ett namn som skicklig 

grafiker. Hans affischkonst är återhållsam men full av rörelse med skugglika bakgrundsfigurer, 

diagonalkompositioner och klara färger. Till skillnad från Jules Cheret, som oftast skapade en fiktiv 

kvinna, återgav Henri Toulouse-Lautrec människor i den värld han levde. Han kände samhörighet med 

den vanliga människan och skildrade deras vardag.62 

 

Strax före och under första världskriget inspirerades affischkonsten från två håll. Dadaisterna i Berlin 

praktiserade fotomontagetekniken och Bauhaus började utveckla sin stil avseende form och typografi.63 

I Sovjetunionen såg man tidigt filmens betydelse för propagandaspridning och en egen stil för 

filmaffischen utvecklades. Stilen hade kopplingar till Europa genom konstnärer som Kazimir Malevich 
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och El Lissitsky. Lissitsky anammade suprematismen och utförde även arbeten åt Bauhaus och De Stijl.64 

De svenskättade affischmakarna Vladimir och Georgii Stenberg började designa filmaffischer 1923 och 

uppmärksammades på den stora utställningen i Paris 1925 där de fick pris för sin teaterdesign på Art 

Deco utställningen. De fick stort utrymme med sin design av filmaffischer i den Sovjetiska 

propagandan.65  

 

Under första världskriget fördes krigspropaganda via affischen. Textens budskap förenklades, det viktiga 

var en uttrycksfull bild som talade direkt till betraktarens samvete och manade till patriotism.66 Detta 

var ett marknadsföringsmässigt effektivt drag som kan ha påverkat den fortsatta formutvecklingen av 

affischen. Filmaffischen fyllde en viktig funktion den här tiden, den lockade krigströtta människor att 

besöka biograferna. För en stund fick man möjlighet att glömma den otrygga vardagen och drömma sig 

bort i den mytomspunna värld som filmen erbjöd. De amerikanska soldaterna tog under första 

världskriget med sig jazzen, kläd- och hårmodet till Europa. Allt detta moderna gjorde Amerika till ett 

ideal som påverkat ända in i vår tid. Reklamen började nu förändra människors beteende, den talade 

helt enkelt om hur man skulle leva. Kvinnans påbörjade emancipation utnyttjades i reklamen och satte 

henne i fokus. Reklamaffischen påverkade henne, reklam särskilt riktad till henne gjorde henne mer 

medveten om sig själv och sitt utseende. Idealbilden på 1920-talet var den långa, slanka, raffinerade 

men ömtåliga kvinnan med bara axlar, bara ben och gärna en cigarett i handen. Det var viktigt att följa 

trenden i den nya tiden, man ville helt enkelt vara modern. En av de första "prylar" som de flesta hade 

tillgång till redan i början av 1920-talet var radion, via den spelades och spreds den moderna musiken.67 

Detta nya sätt att leva återspeglades även i filmaffischen. 

 

4.2  Das Plakat och svensk affischkonst 

I början av seklet talade man om affischkonst som en egen företeelse inom bildskapandet och det fanns 

någon slags förhoppning att denna skulle växa och utvecklas till en modern konstart. Den svenske 

konsthistorikern Gregor Paulsson68 diskuterade den svenska affischkonsten i den tyska tidskriften Das 

Plakat69 1917 och menade att den svenska affischkonsten hade klara kopplingar till den tyska. Att svensk 

affischkonst uppmärksammades i denna för tiden betydande tidskrift tyder på att denna stilart innehöll 
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något utöver det vanliga som man här ville uppmärksamma. Enligt Paulsson hade både tysk och svensk 

affischkonst likartade beståndsdelar, stora ytor, enkel linjeföring och tydlig suggestiv skrift, en medveten 

inriktning på begriplighet och enkelhet som med ett överraskande innehåll skulle påverka betraktaren. 

Enligt Paulsson fanns det vid tiden flera yrkesgrupper som sysslade med att göra affischer. Han delade in 

dem i illustratörer, målare och konstnärer. Produktionen från de två förstnämnda yrkesgrupperna 

menade han var ganska förutsägbar. "Dessa personer som genom sin ofullkomlighet är fullständigt 

oförmögna att göra affischer har tillfogat affischkonsten stor skada."70 Vidare beklagade Paulsson den 

stora produktion dåliga affischer som fanns på marknaden och som, om inte osynliggjorde, åtminstone 

skymde de produktioner som han ansåg hade ett estetiskt värde. Detta estetiska värde, som 

konstnärerna enligt Paulsson hade kompetens att åstadkomma, fanns att finna i bilder med rytm, en 

intressant linje och ett koloristiskt spel mellan svart, vitt och någon ytterligare färg. Därtill en tydlig text 

som tilltalade ögat och gjorde betraktaren intresserad av vad som hände i bilden. Han beskriver till 

exempel affischkonstnären Egil Schwabs karaktäristiska stil som oftast utgörs av en klarröd färg 

(cinnober) i en växelverkan med svart och vitt. Avbildade karaktärer, som kan vara både människor och 

djur, befinner sig alltid i en iögonfallande situation som därmed skapar intresse. En annan svensk 

affischkonstnär som nämns i artikeln är Leon Welamson vars stil beskrivs som anpassad till den nya 

trycktekniken. Stilen har en fast uppbyggnad där ytor står mot varandra och bildar en enhetlig 

komposition. Linjerna är geometriska med genomtänkta, enkla kurvor. Han låter texten vara 

konstnärliga element med väl genomarbetad typografi som passar samman med bilden. Han använder 

även grått och rött som enligt Paulsson bidrar till ett bra reklammässigt genomslag. Dessa två nämnda 

tillsammans med Wilhelm Kåge utgör enligt Paulsson de enda affischkonstnärerna av betydelse i 

Sverige. Övrigas oförmåga att framställa konstnärliga affischer bromsade utvecklingen av densamma. 

 

Enligt Paulsson stod den moderna svenska affischkonsten i början av sin utveckling. Han satte sin tilltro 

till att handeln och industrin, i Sverige precis som i Tyskland, skulle börja efterfråga estetiskt tilltalande 

affischer för sin marknadsföring. Han såg reklammarknadens begynnande etablering och hoppades den 

skulle utvecklas i snabb takt. Kraven härifrån skulle gynna utvecklingen och säkra den estetiska kvalitén 

av den moderna affischen. Visserligen hade Sverige enligt Paulsson endast ett halvt dussin egentliga 

affischkonstnärer. Men då dessa tillhörde den unga generationen hoppades han att de kunde bidra till 

en god utveckling av genren. Han hoppades att den nya, tyska affischkonsten skulle kunna leda till 

samarbeten och utveckling i en gemensam riktning framåt. Gregor Paulsson tar i artikeln även upp andra 

uttryck inom affischkonsten, bland annat det expressiva, och konstaterade att olika stilar främjade 

ytterligare möjligheter till utveckling och att det var så man skulle komma att arbeta under 1900-talet.  
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4.3  Art Deco 

Art Deco kan väl snarast liknas vid ett paraplybegrepp för olika uttryck inom mode, design och arkitektur 

som utvecklades i början av sekelskiftet 1900.  Begreppet diskuteras i boken Art Deco 1910-193971  där 

både traditionella och nydanande underströmmar ses som karaktäristiska för denna dekorativa konst. 

Här hittar man abstraktion och förenkling såväl som arkaiska, egyptiska och japanska stildrag. Kubism, 

Futurism men även Ryska Baletten72 med sina expressiva färger och former inspirerade till den mängd 

uttryck man finner inom stilen. Boken tar avstamp i året 1925 och den stora utställningen i Paris.73 

Denna utställning ses av många som kulmen på den moderna stil som vuxit fram i Paris vid sekelskiftets 

början. Den eklektiska och förädlade stil som modeskapare, designers och arkitekter visade här, menar 

man i boken, blev en katalysator för alla konstformer, från måleri och arkitektur till grafik, mode och 

film. Utställningen var inte i samma bemärkelse en internationell utställning som den som hölls i Paris år 

1900, där allt från industriinnovation till konst visades. Denna utställning var tillägnad modern, dekorativ 

konst och genom denna ville Frankrike stärka sin position och visa på sin betydelse för utvecklingen 

inom området.74 Men utvecklingen av stilen går även att spåra till idéer inom Deutscher Werkbund75 

som bildades redan 1907. Man arbetade inom förbundet för bättre kvalitet på massproducerade varor. 

Samtidigt började konstnärer och designers samarbeta med intresserade hantverkare för att utveckla 

ett förenklat formspråk, en slags standard, anpassad för serieproduktion. Dessa samarbeten bidrog till 

att Tyskland åren före första världskriget hade befäst sin position som en av de ledande exportörerna av 

dekorativ konst.76 Sedan kom kriget och lade sordin på utvecklingen. Efter första världskriget fortsatte 

idéerna att spridas av bland annat Bauhaus och De Stijl. Det eklektiska Art Deco, representerade det nya 

och moderna, stilen var elegant, lyxig och funktionell. Här fanns inga kopplingar till sociala projekt eller 

manifest utan det var en storslagen, dekorativ stil kopplad till maskiner och nya material.  

 

Det kvinnliga klädmodet förändras under de här åren då bland andra Coco Chanel, Sonia Delaunay och 

Natalia Goncharova med sin banbrytande design skapade "the flapper girl", stilen även kallad "the 
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garconne look". Kännetecknande för henne var det unga, pojkaktiga utseendet med kortklippt hår, platt 

byst och raka höfter under en rakt skuren kort klänning. Smink och "kyssäkta" läppstift var viktiga 

attribut. "The flapper girl" symboliserade en stark, ekonomiskt oberoende, utmanande kvinna med egen 

stil som rökte, körde bil och lyssnade på jazz. Hon ville vara modern och det glada tjugotalet tillät henne 

leva livet. Man ville glömma kriget som varit och blundade intensivt för det som hände runt omkring. 

Livsstilen fick dock ett abrupt slut i om med depressionen 1929. En kvinnlig konstnär som i sitt måleri 

skildrade "the flapper girl" var den polskfödda Tamara de Lempicka, 1898-1980. På ett sätt kan man 

säga hon var Art Deco personifierad. Hennes produktion av självporträtt beställda av överklassen 

inbringade stora summor pengar vilket möjliggjorde en guldkantad och dekadent livsstil. Hennes rena, 

eleganta stil, av André Lhoté kallad mjuk kubism, skildrar ofta kvinnor i en utmanande och förförisk 

pose. 77 

 

4.4 Nya sändare 

Den tidiga filmaffischen tangerar gränslandet konstnärlig bild – reklam. Förnyelse genomsyrade hela 

samhället vid sekelskiftet 1900 och denna bestod bland annat i viljan att sammanföra konsten med den 

vanliga människan. När det gällde affischen blev dess uppgift i första hand kommunikation med folket 

på gatan. Med ett enkelt och lättolkat formspråk baserat på den raka linjen och få färger skapades en 

affisch med ett tydligt meddelande från sändaren som mottagaren lätt kunde förstå. Tack vare den 

ökande produktionen av konsumtionsvaror efter första världskriget utvecklades det grafiska yrket. 

Cassandre78 menade att affischen bara var ett medel i kommunikationen mellan affärsidkare och 

allmänhet, det var grafikern som var sändaren.79 Grafiker och konstnärer vid den här tiden betraktade 

affischen som en konstnärlig produkt.  

 
Filmen fick stor betydelse som inspiration och spridande av det senaste modet. För dem som inte hade 

råd att sy upp det allra senaste hos en skräddare fanns klädmönster med design från filmens värld att 

köpa som sedan egenhändigt kunde sys upp i hemmet.80 1911 släpptes en serie modefotografier av ett 

modehus i Paris. Det sensationella var inte bara de fashionabla kläder som visades, banbrytande och 

helt avgörande för den nya riktning modefotografiet nu tog var bildernas komposition där modellerna 

interagerade och med detta presenterade kläderna på ett helt nytt sätt för betraktaren. Fotografierna 

visade inte bara vackra kläder, det allra senaste kopplat till den moderna tiden, det visuella budskapet 
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berättade också om klädernas praktiska och lediga funktion i bekväma material.81 Det skedde en slags 

korsbefruktning där mode- och filmvärld inspirerades av varandra. Modet fotograferades i fashionabla 

miljöer inspirerade av och refererande till filmen. Filmen å sin sida tog hjälp av modehusen för att klä 

sina filmstjärnor. I en av Paris modetidningar utgiven 1923 beskriver man en av Paris mest exklusiva 

modegator, Rue de la Paix, som en typisk feminin version av urbanism. "The dream of elegant [women] 

is presented as in a film which enrolls the panorama of shop-fronts on the Rue de la Paix, a paradise 

paved with diamonds, with shimmering textiles."82 I tidningen hade man sedan tvärs över uppslagen likt 

en filmremsa lagt fotografier av boutiquer från modegatan. Man jämförde filmen med boutiquen som 

ett slags skyltfönster för det nya modet. Detta var inte svårt för människor att till sig då man vid den här 

tiden tittade på stumfilm, alltså film utan ljud. Att gå och fönstershoppa blev lite grand samma 

upplevelse som att titta på bilderna i en stumfilm.83  

 

När ljudfilmen introducerades i Amerika 1928 förbyttes synen på film som en konstart till att betraktas 

som en rent kommersiell industriprodukt. Vid en föreläsning vid New Yorks universitet i mitten av 1930-

talet, Why the motion pictures are not an art, menade en teaterregissör att det enda kriteriet viktigt för 

honom och hans kollegor vid urval av film, var att det fanns en publik som var villig att betala för filmen 

de visade. Filmer utvalda av konnässörer, utifrån sin konstnärliga kvalitet, hade ingen plats i den 

drömfabrik som nu växte fram i Hollywood.84 Här ges en ledtråd till varför filmaffischens utveckling går 

från konstnärlig bild till reklambild. En ny marknad tog form i och med ljudfilmens etablerande. Allt 

filmen exponerade i form av mode, stilar och produkter bidrog till en handel man aldrig tidigare upplevt. 

Det reklamvärde filmen i sig bidrog till går inte att överskatta och den begynnande masskulturen 

började ta form.85 Nu fanns vare sig tid eller intresse för produktion av en konstnärlig filmaffisch. 
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5  EN NY ORDNING  

 
Efter första världskrigets slut fanns en stark längtan efter ordning och struktur hos dem som överlevt 

kriget. Tidskriften L´Esprit Nouveau som existerade mellan åren 1920-1925 skapades av Amedee 

Ozenfant och Le Corbusier. Genom den ville de med sina idéer öppna vägar mot ett nytt, urbant 

samhälle som var lättare för dess innevånare att leva i.86 De kallade den nya stilen för purism och 

menade att triangeln, cirkeln och kvadraten var de former som skulle skapa en ny ordning inom 

industriell teknologi, arkitektur och även inom konsten. Liknande tankar fanns redan 1907 då Deutscher 

Werkbund bildades. Som tidigare nämnts arbetade förbundet för att inspirera god design och gott 

hantverk inom industriell produktion och arkitektur. Le Corbusier lärde känna två medlemmar i 

organisationen, Ludwig Mies van der Rohe och Walter Gropius runt 1909. Alla tre hade arbetat åt den 

tyske arkitekten Peter Behrens, en av Deutscher Werkbunds grundare och betraktad som den förste 

industridesignern i modern tid.87 Le Corbusier trodde, liksom Walter Gropius, konsekvent på system 

med struktur och fascinerades av nya material och deras möjligheter. De drömde båda om en 

totalarkitektur där formen var det primära och de hade även samma syn på hantverkets betydelse för 

form och kvalitet. Under Bauhausskolans tak formades sedan funktionalismens formspråk ur denna 

syntes av idéer där enkelhet, klarhet och rationalitet blev ledord. 

 

5.1  Vad hände i Sverige? 

Hur såg konstklimatet och den svenska konstkritiken ut i Sverige den här tiden? Den äldre generationen 

konstkritiker var tämligen ointresserade av de radikala strömningar inom konsten som utvecklades ute i 

Europa. Deras inarbetade position och uppfattning blev på ett sätt normgivande. För de yngre 

konstkritikerna, som man kan misstänka besatt en större nyfikenhet för det som var nytt, utgjorde första 

världskriget en spärr. Kriget stängde Sveriges gränser innan dessa unga kritiker hann ut och besöka de 

europeiska konstmetropolerna. De fick helt enkelt grunda sina åsikter på böcker och tidskrifter.88 Även 

Konstnärsförbundet, med dess cementerande av den svenska nationalromantiken, var en kraft som tog 

avstånd från det nya konstlivet ute i Europa. Man hade svårt att ta till sig den ström av nya idéer som 

hela tiden avlöste varandra. Kaoset orsakade en värderingsmässig osäkerhet, inte bara hos kritikerna 

som var tvungna att intressera sig för och ta ställning till detta, utan också hos konstnärerna och 

publiken. Det fanns en dålig beredskap bland kritik och publik att möta allt detta. Mot slutet av första 
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världskriget kan man dock se ett ökat intresse för den moderna konsten i Sverige och att något började 

hända. Utställningar och vernissager började ta fart och den "ultramoderna konsten" debatterades 

flitigt, ofta med häftiga ställningstaganden för och emot.89 August Brunius90 sade senare att den 

fördröjning som första världskriget orsakade gjorde att Sverige i stort sett fick ta emot hela 

modernismen på en gång.91 Resonemanget ovan kan vara en av förklaringarna till varför de 

genomgångna filmaffischerna inför denna stilanalys representeras av så många olika uttryck. De 

affischkonstnärer som var verksamma under perioden måste naturligtvis ha påverkats av den 

konstdebatt som rådde i landet och tagit den till sig lika förvirrat som alla andra.  

 
Före första världskrigets utbrott hade flera medlemmar av den unga konstnärsgenerationen rest till 

Paris för att studera det nya måleriet. Väl hemkomna till Sverige igen togs deras nya idéer emot med 

stor skepsis. Utställningar hölls, konstnärsgruppen De Unga hade tre utställningar åren 1909-1911, 

avantgardistisk konst från länder i Europa ställdes ut på Baltiska utställningen i Malmö 1914, men de 

svenska konstkritikerna var mycket avvaktande eller skrev ner de nya strömningarna helt. 1910-talet var 

en sökande tid och även hos de svenska konstnärerna fanns en önskan att lämna den gamla akademiska 

skolan bakom sig och skapa något nytt som var helt frigjort från kopplingar till den yttre verkligheten.92 

Förändring och förenkling av färg, form och linje formade på så sätt de ismer som i rask takt avlöste 

varandra de här åren.  

 

Sigrid Hjertén, som hade studerat för Matisse i Paris 1910-1911, menade att konstnärerna var tvungna 

att återgå till "elementära lagar" i sin strävan efter det nya uttrycket. 

 

Några av dessa lagar äro: linjernas konsekventa förenkling för ernående av 

största möjliga uttrycksfullhet, proportionernas underordnande under 

kompositionens krav, koncentrering av rörelsens starkaste moment till den 

del i figuren som utför densamma, färgens suveränitet över valören. Inom 

kurvan av en enda linje pressar man in rörelsen hos en figur. Kurvan är 

konstverkets melodi, och intet hos figuren får rubba dess följdriktighet.93 
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Staden utgjorde symbolen för den nya tiden och den optimistiska tro på framtiden som de unga 

konstnärerna hade. Konstnärerna återgav dess pulserande stadsliv i ljusa, färgrika, ytdekorativa 

panoramabilder. En syntetisering av formelement skedde och detaljer formades till måleriska helheter. 

Resultatet blev ett enklare bildspråk som gick lättare att ta till sig och förstå. 

 

Så kom första världskriget och stängde Sveriges gränser ut mot Europa. Några få svenska konstkritiker 

hade kontakter med det europeiska konstlivet genom bland annat Herwarth Walden94 och hans tidning 

Der Sturm och det fanns även några som visade intresse för konstlivet i Paris. Konstnären Georg Pauli95 

gav under åren 1916-1921 ut tidskriften flamman inspirerad av Hertwald Waldens Der Sturm och 

Amedée Ozenfants96 l`élan.97  När kriget var slut öppnade Gösta Olsson Svensk-Franska Konstgalleriet98 

och bidrog på så sätt till att det svenska konstlivet återigen fick impulser utifrån. 
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6.  FRÅN UTKAST TILL TRYCK - OM FORM OCH TEKNIK 
 
 
Den litografiska trycktekniken dominerade produktionen av affischer i början av 1900-talet. När man i 

slutet av 1700-talet uppfann den litografiska trycktekniken användes tung, porfri kalksten som 

tryckbärare. I mitten av 1800-talet hade tekniken utvecklats och man kunde nu framställa färglitografier 

med goda resultat. Vid tiden för uppsatsens stumfilmaffischer var det vanligt att man använde 

kornerad99 zinkplåt istället för kalksten, plåten var både lättare att bearbeta och förflytta. Motiv såväl 

som text ritades spegelvänt för hand direkt på plåten med fet krita eller tusch. Vanligt var också att man 

först gjorde en skiss av motivet som därefter kalkerades av på plåten, bilden fylldes sedan i med krita 

eller tusch. Beroende av vem som utförde jobbet användes olika maner, man arbetade helt enkelt 

utifrån den kunskap man besatt och den teknik som för tillfället passade bäst. Ett annat material som 

användes som tryckbärare var linoleum. Även här ritade och textade man direkt på materialet eller 

kalkerade av från en förlaga. Fördelen med linoleum var dess mjukhet vilket gjorde att det gick att 

snabba upp hantverket.100 Man kunde alltså producera fler tryckbärare på kortare tid. Att 

massproducera bilder den här tiden krävde erfarenhet och samarbetsförmåga. Som exempel kan 

nämnas att litografen ägnade större delen av sina två första lärlingsår åt att träna in de vanligast 

förekommande typsnitten som felfritt skulle kunna textas både rättvänt och spegelvänt på den 

tryckbärande ytan. Det var litografens uppgift att överföra konstnärens original till sten eller plåt, ibland 

direkt eller ibland via en skiss. Antalet stenar eller plåtar som krävdes var beroende av hur många färger 

det färdigtryckta bladet skulle ha. Litografen tecknade hela tiden i svart men var samtidigt tvungen att 

hela tiden tänka i färg för att kunna göra den färgseparering som krävdes. Varje färg krävde sin sten eller 

plåt och den färdigtryckta bilden skulle överensstämma med förlagan. Sedan var det tryckarens uppgift 

att se till att tryckprocessen gav det resultat som önskades.101 Således ett intimt samarbete mellan flera 

skickliga yrkeskategorier där känslan för varandras hantverk var nödvändig för ett godkänt resultat. 

  

Den textinformation som fanns på filmaffischerna varierade i frekvens och stil. Den sattes på därför 

avsedd yta med boktryck. När filmen haft premiär på någon av premiärbiograferna i Stockholm 

skickades den ut på landsbygden på turné. På varje ort trycktes den information som krävdes avseende 

filmlokal, tidpunkt och så vidare. Att mängden text varierade på filmaffischerna har sin förklaring i var de 

var avsedda att sitta. Utanför biografen koncentrerades texten i få ord med större typsnitt, här var det 
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bilden som skulle fånga den presumtiva biobesökarens intresse. Inne i biografens foajé kunde man i lugn 

och ro studera och läsa mer beskrivande text om filmen ifråga. Filmaffischens utseende den här 

perioden varierar, fortfarande kan man se att den är influerad av teaterns programblad samtidigt som 

en mängd andra stilar gör sig gällande.102  

 

Stumfilmsaffischernas materiella kvalité varierar. De är en efemär produkt där massproduktion och 

ekonomi format utseendet. Den tid och budget man hade till förfogande styrde och resultatet blev 

därefter. Duktiga affischmakare och ansedda tryckerier fick göra mer krävande arbeten medans mindre 

skickliga fick ta sig an mindre prestigefyllda projekt. Man tryckte ofta på papper av sämre kvalité, 

affischen skulle endast sitta uppe några dagar. Varje vecka introducerades nya filmer och nya affischer 

skulle ständigt produceras.103 Många av de filmaffischer som förvaras i KB´s arkiv är i dåligt skick just på 

grund av den dåliga papperskvalitén. När det gäller den estetiska kvalitén kan man se hur tid och 

ekonomiska förutsättningar påverkat utseendet. Närstuderar man filmaffischer varierar finishen 

kraftigt.104  Vissa upplevs som hastigt och även slarvigt gjorda, ingen större vikt har lagts vid precision. 

De olika formelement som bygger upp bilden har ojämna kanter och färgtrycken överlappar varandra, 

ibland täcker de inte de ytor som de är avsedda att täcka. Andra är fantastiska konstverk. 

6.1  Har tekniken styrt formen? 

 När man studerar den här typen av bilder kommer man osökt in på frågan om tekniken har påverkat 

formen och uttrycket? All teknik sätter naturligtvis sin prägel på ett eller annat sätt. Det räcker med att 

titta på måleriet och jämföra en akvarell med en oljemålning. Det är svårt att få en akvarell att se ut som 

en oljemålning, akvarellfärgens egenskaper bidrar till akvarellens specifika karaktär. Däremot kanske en 

oljemålning kan bli lik en akvarell om man späder ut oljefärgen och arbetar med en transparent teknik. 

Jämför man xylografin med litografin ser man tydligt hur träets egenskaper skapar en form och ett 

uttryck som är väldigt specifik för just den tekniken. Den litografiska trycktekniken möjliggör större 

frihet och variation tack vare den släta stenen eller plåten. Med dessa material som tryckbärare är det 

enkelt att teckna upp och även ändra förlagan.  

 

De konstindustriella skolorna i Sverige utbildade hantverkare och formgivare för att möta industrins 

snabbt ökande behov. Men det fanns ingen tradition inom industrin att bekosta utbildning av sin 

arbetskraft, lärlingssystemet var det vanligast förekommande sättet att lära sig ett yrke. Detta 
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begränsade eller i alla fall fördröjde utvecklingen av stil och form, den så att säga stannade inom husets 

väggar och kanske blev specifik för just det tryckeriet eller den grafikern. Det fanns hantverkare som på 

eget initiativ gick kortare eller längre kurser vid de konstindustriella skolorna för att utveckla sig i sitt 

yrke, men det var en utbildning de fick bekosta själva.105 Allt hantverk får sin variation och även om de 

studerade filmaffischerna kan kategoriseras som massproducerat material är de resultatet av handens 

arbete. Konstnären skissade sin idé som sedan litografen omvandlade till tryckbart material. När man 

studerar filmaffischernas text får man känslan av att det inte fanns någon strävan efter en 

sammanhållen stil vad gäller typsnitt. Man textade helt enkelt på fri hand och använde det förråd av 

inövade typsnitt man hade att tillgå. Detta kan såklart också betraktas som en begränsning som styrt 

formen. När det gäller de granskade filmaffischernas stil som helhet kan den vid första anblick tyckas 

enkel. Men det är just det schablonmässiga som gör karaktären och studerar man dem närmare förstår 

man att mycket tanke och arbete ligger bakom den färdiga produkten och att här finns både ett 

konstnärligt och hantverksmässigt kunnande som är nästan helt bortglömt idag.  
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7.  EN STILANALYS AV SVENSKA STUMFILMAFFISCHER 

 

Affischskapare är ett anonymt släkte. På ett konstverk utgör konstnärens signatur en möjlighet att 

ursprungsbestämma ett verk och hjälper på så sätt till att fylla ut den historiska kontexten. Det är 

betydligt svårare att identifiera skaparen av en affisch och detta bidrar till de luckor i affischens historia 

som jag upplever finns. Av någon anledning verkar det aldrig ha lagts någon större vikt vid att signera 

vare sig reklamaffischer eller filmaffischer. Möjligen på grund av att affischens efemära karaktär. Att 

reklamaffischen sällan var eller är signerad kan bero på att med signaturen följde en koppling till 

affischens budskap, ett budskap som affischskaparen kanske inte ville identifiera sig med. För 

reklamaffischens uppdragsgivare var produkten som marknadsfördes det intressanta, vem som gjort 

affischen hade ringa betydelse. Till skillnad från de litografiska bilder som trycktes i begränsade serier 

och signerades av konstnären sågs förmodligen de massupplagor av filmaffischer som trycktes som verk 

utan värde. Vid den här tiden var det vanligt att konstnärer arbetade med tillverkning av både 

reklamaffischer och filmaffischer, därför hittar man också en del signerade filmaffischer, men vartefter 

tiden gick och filmen mer blev en konsumtionsvara bland andra försvann signaturerna.   

 

7.1  Urvalet 

KB beslutade sig för att digitalisera sitt material av stumfilmsaffischer därför att de ansågs ha en hög 

konstnärlig nivå, affischerna var relativt okända och genom digitaliseringstekniken skulle det bli möjligt 

att erbjuda detta svenska tryck till en bredare publik.  I början av 1929 lanserades ljudfilmen i Sverige, 

hela filmbranschen förändrades radikalt och allt gick i en rasande fart. Ett exempel på den snabba 

teknikutvecklingen är de problem man i början hade med att synkronisera ljud, tal och bild. Detta 

förbättrades dock successivt och innan året var slut hade man lyckats få tal och rörlig bild att stämma 

överens på ett tillfredsställande sätt. Synkroniseringen av ljudet medförde att de biograforkestrar som 

hittills stått för den stämningsförhöjande effekten av stumfilmen nu blev helt överflödiga. Hela 

branschen blev i ett slag utmanövrerad och utan arbete.106. Man ser den här förändringen även i 

filmaffischen. Fotografiet gör successivt sitt intåg och förändrar affischens uttryck från ett tryckt blad 

med konstnärliga kvalitéer till en helt annan produkt.  

 

                                                           
106 Christopher Naztén, The Coming of Sound Film in Sweden 1928-1932, doktorsavhandling, Filmvetenskapliga 

institutionen, Stockholms universitet, 2010, sid 174-175. Acta Universitatis Stockholmiensis,  
     (Stockholm 2010). http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:344432. 

      Telefonsamtal 2010-08-30. 
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Inför uppsatsens stilanalys har digitaliserade filmaffischer i KB´s arkiv, de mellan åren 1910-1930, gåtts 

igenom. Det rör sig om grovt räknat 5000 stycken. Utgångspunkten för urvalet av filmaffisch har varit att 

den ska ha en schablonmässig struktur, ett förenklat formspråk, innehålla få färger och sparsamt med 

text. Vid en första inventering av tidsperioden framkom ganska omgående att här fanns en mängd stilar 

representerade. För att inte missa någon affisch med de uppsatta kriterierna för studien var det 

nödvändigt att gå igenom samtliga affischer för hela perioden. Resultatet av denna genomgång blev 389 

utvalda affischer som grovt motsvarade de uppsatta kriterierna. Affischerna sorterades i kronologisk 

ordning för att tidsperioden lättare skulle kunna överblickas och för att redan här om möjligt kunna se 

någon slags utveckling eller något som var utmärkande eller avvikande. Det som efter denna första 

sortering klart gjorde sig gällande var att under åren 1917-1920 var färgerna röd, grå och svart 

tillsammans med vit klart överrepresenterade. Det konstaterades också att ju närmare 1930 man kom ju 

mer färg och mer varierande former förekom i affischerna. Antalet avbildade personer ökade också. 

Creswells analyseringsmodell var utgångspunkten i denna fas av arbetet. Med 389 bilder framför sig på 

bildskärmen blev det nödvändigt att i det här skedet jobba intuitivt. Trots att urvalet av filmaffischer 

gjorts efter uppsatta kriterier och att man därför skulle kunna tro att de i stort skulle likna varandra var 

det en brokig skara bilder jag hade framför mig. Jag fick helt enkelt börja med att lägga filmaffischerna i 

olika mappar efter hur jag intuitivt tyckte de hörde ihop. Successivt växte antalet mappar. Under hela 

sorteringsprocessen var jag tvungen att titta i mapparna och ibland flytta om affischer som bättre 

passade i en annan mapp. Så småningom kunde jag också ge mapparna namn utifrån karaktären på 

affischerna som fanns i respektive mapp. De spontana benämningarna på dessa mappar blev  

 

 Passar inte – Dessa filmaffischer sorterades bort utifrån den spontana känslan att de inte kunde 

bidra med något till analysen. 

 Genus - Motiven i samtliga innehöll en kvinna, antingen ensam eller tillsammans med en eller 

flera män. Dessa affischer kan utifrån motiv och filmtitlar studeras ur ett genusperspektiv. Några 

exempel på filmtitlar: "Fröken Oskuld", "En synderska", "Ung, vacker dam att hyra".  

 Super Trouper – I denna grupp fanns nästan bara filmaffischer från åren 1928-1929 

representerade. De innehöll betydligt fler färgkombinationer än de äldre affischer som 

analyseras i uppsatsen. Diagonalen som beskrivs i uppsatsens analys har i dessa affischer 

utvecklats till strålkastarljus som kommer in i bilden från flera håll.  

 Bilar, tåg, fart – Typiskt för tidsperioden både inom reklamaffischer och inom den modernistiska 

konst som växte fram var objekt som symboliserade rörelse. Fascinationen över att kunna färdas 

snabbt från punkt A till B med nya tekniska hjälpmedel såsom tåg, bil och även stora fartyg var 

påtaglig och illustreras i dessa filmaffischer. 
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 Bensprattel – Denna grupp innehåller en eller flera dansande kvinnor som kan associeras till 

dansen Can-Can, även kallad Chahut, som till exempel kan ses i målningarna Le Chahut av 

George Seurat och White Star av Otte Sköld. 

 Favoriter – Dessa filmaffischer hade ett enkelt formspråk, tilltalande typsnitt och en rikare 

färgsättning än den sista gruppen, Röd vit svart grå. Tanken föds att dessa affischer på något 

sätt ska jämföras med huvudgruppen för analysen för att på så sätt få en tydligare bild av 

affischmaterialet som helhet. 

 Röd, vit svart, grå – Filmaffischerna i denna grupp är de som bäst motsvarar de uppsatta 

analyskriterierna för uppsatsen. De karaktäriseras av ett förenklat formspråk och få färger, har 

en schablonmässig struktur och är till största delen utförda i två- eller trefärgstryck. För att göra 

det enklare kallas denna grupp fortsättningsvis Röda gruppen. 

 

Grupperna ovan är uppräknade i den ordning de växte fram under sorteringsförloppet. Med tanke på att 

arbetet i detta skede skred framåt med hjälp av någon slags intuition är det intressant att notera att de 

olika bildteman som så småningom utkristalliserade sig gör det utifrån hur Creswells 

dataanalyseringsteori beskrivs. Undersökningen går mellan helhet och delar och så småningom närmar 

den sig det som kommer att utgöra kärnan i analysmaterialet. Sorteringen började intuitivt med att de 

mest ovidkommande filmaffischerna sorterades in i en mapp som fick namnet Passar inte. 

Analysmaterial skalas sedan successivt bort för att till slut bara bestå av en kärna filmaffischer som 

kategoriseras in under Favoriter samt Röda gruppen, alltså filmaffischer med uttryck motsvarande 

uppsatsens uppsatta kriterier för stilanalysen.  

 

Nu fanns alltså sex grupper av filmaffischer benämnda med olika namn och någon ytterligare grupp gav 

sig inte tillkänna. Det fanns dock en brokig blandning affischer kvar som hade väldigt olika uttryck. Trots 

att de blivit utvalda i den första sorteringsomgången utifrån sin tilltalande stil var uttrycket hos dessa 

filmaffischer alltför skiftande för att kunna sorteras in under något eget tema. Dessa blev helt enkelt 

över och lämnades utan åtgärd. Den mest homogena gruppen filmaffischer avseende uttryck, form, färg 

och plats i tid var Röda gruppen, därför kändes denna grupp som den mest relevanta att gå vidare med.  

Denna grupp innehöll 62 stycken affischer. För att få en mer nyanserad analys kändes det nödvändigt att 

även titta på några affischer i gruppen Favoriter då de i stort motsvarade de uppsatta kriterierna för 

analysen avseende form men avvek från kriterierna när det gällde stil och färg. Denna grupp innehöll 11 

stycken affischer. Genom att i analysen titta på två grupper av affischer fanns förhoppningen att en mer 

nyanserad bild kring likheter och skillnader i bildernas uttryck skulle erhållas. 
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KB´s definition för affisch är ett pappersformat inte mindre än A4 som innehåller både bild och text 

tryckt på en sida. Affischens storlek och motiv ska vara anpassat till ett betraktningsavstånd vilket 

betyder att betraktaren ska kunna läsa av affischen och förstå budskapet från ett längre avstånd.107 Inga 

exakta måttangivelser för affischerna redovisas då det inte varit möjligt att undersöka dem fysiskt. 

Måtten på affischer varierade ända fram till 1950-talet då offsettekniken på allvar etablerade sig. Ett 

stående format, 70x100 cm, kom så småningom att bli standard, och användes redan nu till viss del. 

Flertalet filmaffischer i analysmaterialet ser ut att kunna ha detta eller liknande mått. Det stående 

affischformatets yttre ram formar en hög och iögonfallande bildkomposition som drar blicken till sig på 

ett annat sätt än en horisontellt komponerad bild. Den vertikala linjen förmedlar en känsla av spänning 

och dynamik i motsats till den horisontellt liggande som vi mer förknippar med lugn, harmoni, vila och 

stabilitet.  

 

De två utvalda grupperna Röda gruppen och Favoriter redovisas var för sig och bilderna i respektive 

grupp har studerats utifrån  

 

Bildernas övergripande struktur 

Komposition  

Form/formelement 

Färg 

Rumslighet 

 

7.2  Röda gruppen 

Denna grupp innehåller 62 affischer från åren 1917-1927. Under denna tioårsperiod märks ingen större 

förändring i form eller tekniskt utförande inom denna grupp. Alla affischer har en schablonmässig stil, 

uttrycket varierar men formen känns homogen. Gruppen beskrivs först generellt och vad som är 

kännetecknande för den som helhet. Därefter analyseras några utvalda filmaffischer mer ingående. 

 
Det mest iögonfallande när man betraktar affischerna i gruppen är färgerna. De består uteslutande av 

en klarröd färg tillsammans med ljust grå och svart på vit eller ljus botten. Några affischer innehåller 

även mindre partier av andra, närliggande röda nyanser för att kunna skilja ut ytterligare en form. Det är 

färgerna som utgör de formelement som i sin tur bygger bilden, det finns inga tydligt markerade linjer 

som formar eller avgränsar olika ytor. Det är uteslutande människor som avbildas i affischerna. 

Fördelningen av dessa redovisas i tabellen nedan.  
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Ensam kvinna 34 55 % 

Kvinna och man 16 26  % 

Ensam man 6 10   % 

Ensam kvinna - flera män 3 5 % 

Två kvinnor - en man 1 1,5 % 

Tre figurer 1 1,5 % 

Inga figurer 1 1,0 % 

Summa 62 100 % 

 
 
Helhetsintrycket är en schablonmässig stil och i bilderna finns en distinkt och i flera fall kantig kontur 

som formar de stiliserade karaktärerna. Med kontur menas i detta avseende den linje som utgör gräns 

mellan två olikfärgade ytor. Den formande konturen kan även vara en vackert böjd linje. Den formande 

konturen uppstår i kontrasten mellan de bakom- eller kringliggande ytorna i färgerna rött, grått, svart 

eller vitt. Dessa kringliggande ytor har ett mjukare formspråk. Flera av motiven är uppbyggda kring en 

diagonal med riktning från övre vänstra hörnet ner mot det högra. Diagonalen kan vara tydlig i 

kompositionen eller mera dold. I de affischer där diagonalen är väl synlig förstärker den känslan av 

rörelse och dynamik. De mjukare formelementens förhållande till den distinkta linjen och diagonalen 

bidrar till rumslighet i kompositionen. Samtidigt skänker de balans till bilden. De är uppbyggda som 

skuggor av de återgivna karaktärerna eller i några enstaka fall har de formen av till exempel en cirkel 

eller ett hjärta. Några karaktärer avtecknas mot en helt ren bakgrund i en ljus eller mörk färg. I de 

filmaffischer som innehåller både en man och en kvinna är ofta den ena personen avbildad i profil och 

den andra snett framifrån eller frontalt, ett sätt att göra kompositionen mer iögonfallande och 

intressant. 

 

7.2.1  Rumslighet och balans 
Betraktaren av filmaffischerna befinner sig på samma nivå som karaktärerna i bilderna och är alltid 

placerad rakt framför bilden. Filmaffischerna erbjuder så att säga betraktaren en position att utgå ifrån 

när dessa ska tittas på. Denna betraktelseposition är fast och ändras inte även om betraktaren fysiskt 

flyttar sig. Denna rumsliga relation mellan betraktare och bild kallar Gillian Rose "logic of figuration".108 

 

Oavsett om karaktärerna avbildas i hel- eller halvfigur är den tidigare nämnda diagonalkompositionen 

närvarande. I flera fall bidrar den till en känsla av rumslighet i de tvådimensionella bilderna. Det blir en 

förlängning i rummet och vi upplever riktning och orientering. Där karaktärerna så att säga ingår i denna 

diagonal genom sin kroppsställning, syns diagonalens bidrag till denna rumslighet tydligt. Den går från 
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 Rose, sid 40. 
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hörn till hörn i bilden och bilden blir på så sätt uppdelad i två fält med karaktärerna i mitten. Diagonalen 

skapar spänning och dynamik.  De fält som bildas av den från hörn till hörn gående diagonalen har en 

ljus respektive mörk färg. Detta är nödvändligt för att kontrastera och synliggöra omgivande 

formelement, dels omsluter färgen figurerna i bilden och man upplever att de står ännu tätare 

tillsammans samtidigt som man får en känsla av att de är inneslutna i ett eget rum. I några bilder är 

diagonalen inte lika framträdande utan antyds som en del av kompositionen i form av en kroppsdel, till 

exempel en böjd rygg. Detta är vanligt förekommande i de filmaffischer som innehåller en karaktär 

återgiven i halvbild. I dessa bilder får man mer upplevelsen av att karaktären befinner sig tätt framför en 

bakgrund. Här har de mjukare formelementen, ofta upplevda och gestaltade som en skugga av den 

återgivna figuren, betydelse för denna upplevelse.109  

 

I samtliga filmaffischers nedre del finns en rektangulär ruta som i huvudsak tjänar som textruta. Denna 

rymmer information om filmen, i vissa endast filmtitel och medverkande skådespelares namn, andra 

även en satt, mer detaljerad text. Denna textruta utgör en stabiliserande bas för bildkompositionen. I 

teoridelen diskuteras lägets betydelse för känslan av balans och tyngd. Längsgående, horisontala former 

skapar stabilitet och lugn. Det förekommer egentligen inga helt lodräta linjer i affischerna. De enda 

vertikala linjer som finns är de som utgör den yttre kant som skapar affischens stående format.  

 

7.2.2  Form, rörelse och dynamik 
Former som överlappar varandra skapar relation. De olika formerna bidrar till dynamiken i 

bildkompositionen. Men det är inte endast formerna i sig som skapar denna dynamik, formens riktning 

och placering har också betydelse. De former som de avbildade personerna består av ger en känsla av 

rörelse. Formerna kontrasterar det omgivande och bakomliggande, formelementen interagerar med 

varandra. I vissa kompositioner finns ett samspel mellan de olika formelementen så de nästan upplevs 

som en egen, homogen form. Formerna flyter in i varandra och blir ett. I andra kompositioner är 

formerna fristående och där kan mer rörelse upplevas. Men det beror även på vilken färg bakgrunden i 

kompositionen har. Är den vit upplevs bilden mer vital. Figurerna träder fram ur bilden och närmar sig 

betraktaren. Motsatsen upplevs i bilder med röd, grå eller svart bakgrund där de avbildade personerna 

sjunker in i de omgivande formernas färger, bilden känns tyngre. 

7.2.3  Färgernas funktion 
I teoridelen diskuteras hur färger interagerar med varandra och att det finns en instabilitet hos färger 

som gör att de uppträder olika i olika kontexter. I de studerade filmaffischerna innehåller merparten 

färgerna röd, svart, grå och vit. Genom att de endast innehåller en primärfärg, den röda, erhålls distinkta 
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gränser mellan de olika formelementen. Formen blir tydlig och fungerar i sig själv som en del av 

innehållet i kompositionen. Det finns en täthet och densitet i formerna som inte hade erhållits om 

sekundärfärger varit inblandade.  Sekundärfärger har betydelse för hur gränser mellan former upplevs, 

de mjukar upp gränserna och skapar närhet. Med en vit bakgrund upplevs figuren eller figurerna komma 

närmare betraktaren och att de befinner sig i ett öppet rum. Är bakgrunden däremot svart, röd, grå eller 

en kombination av dessa färger får man känslan av att figurerna mer är inneslutna i ett rum, atmosfären 

är tätare, ibland intimare och samtidigt som figurerna upplevs befinna sig nära betraktaren sjunker de 

liksom in i bildplanet. De två fält som diskuteras i 7.2.1110 är för det mesta av kontrasterande färg. 

Genom färgen men även formen på dessa fält får bilden en annan dimension och densitet. Personerna i 

bilden befinner sig nära varandra rent visuellt men färgen binder dem ännu närmare varandra och man 

kan förnimma en fysisk laddning mellan dem. Bildens komposition har alltså betydelse för hur färgernas 

instabilitet uppfattas. 

 

Färgers betydelse för upplevelse av tyngd diskuteras också. Svart, den färg som består av absorberat 

ljus, upplevs i sig själv som tung.  Studerar man i vilka formkonstellationer den svarta färgen uppträder i 

filmaffischerna får man inte riktigt känslan av att dessa former bidrar till känslan av tyngd i bilden eller 

att de svarta formerna i sig själva upplevs som tunga. Snarare att de utgör en motvikt som skapar balans 

i kompositionen. Det finns ett samspel mellan färgerna röd, grå, svart och vit som är genomgående i alla 

de studerade filmaffischerna. Det är egentligen ingen som tar överhand utan deras roll är att få 

kompositionen att visa sig för betraktaren. Här fyller den grå färgen en viktig funktion, den dämpar 

kontrasten mellan rött, svart och vitt vilken man skulle ha upplevt mycket starkare utan den grå färgens 

närvaro. Störst vitalitet har den vita färgen, den färg som består av reflekterat ljus. Den vita färgen 

bidrar till att bilden upplevs som ljusare, den knuffar fram motivet mot betraktaren och synliggör med 

tydlighet det som avbildas. De vita formelementen i flera av de studerade filmaffischerna är av 

betydande storlek och ju mer den vita färgen tillåts breda ut sig i bilden desto mer isoleras figuren/ 

figurerna i bilderna och ju starkare blir denna effekt. 

 

7.2.4  Identifikation kontra schablon 
De gestalter som är avbildade i profil är utförda med rena och ganska okomplicerade linjer, rent tekniskt 

borde de vara förhållandevis enkla att åstadkomma. Det är dock lika vanligt med figurer sedda snett från 

sidan eller frontalt, där har det varit nödvändligt med fler formelement i varierande storlek för att bygga 

motivet. I en människas profil finns alltid något i karaktären som hjälper till att förstärka 

igenkänningsfaktorn. Näsan, hakan, pannan, halsen, kanske även ansiktsuttryck och frisyr är delar av 

utseendet som vi lär oss känna igen och kan koppla ihop med en specifik person. En lätt överdriven 
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fysionomi kan till och med förenkla igenkännandet. Vid första anblick känns gestalterna i filmaffischerna 

schablonmässiga och anonyma, men med enkla former gestaltas ansiktsutryck på ett övertygande sätt 

och det råder inget tvivel om när personerna är ledsna, oroliga, drömmande eller passionerade. Även 

hur kroppshållningen gestaltas signalerar en sinnesstämning. De enkla kompositionerna är lätta att 

översätta till uttryck vi kan förstå. Om man tar sig en närmare titt på de schablonmässiga figurerna i 

filmaffischerna framkommer att det är ganska lätt att koppla ihop vissa karaktärer med en fysisk person.  

Genom att leta fram fotografier på nätet av de medverkande filmskådespelarna och jämföra dessa med 

hur filmskådespelarna och deras fysionomier är gestaltade i affischerna kan en identifikation av vissa 

göras. Karaktäristik som anletsdrag och frisyr i filmaffisch och fotografi går att koppla samman. I början 

av 1930-talet började fotografier av de medverkande skådespelarna förekomma mer frekvent i 

filmaffischerna. Detta medförde ett ökat intresse för både filmens innehåll och vem som faktiskt 

agerade. Filmstjärnan etablerades på allvar. I filmens begynnelse var det dock filmen som fenomen som 

var det intressanta. Man gick och tittade på rörliga bilder, innehållet i filmen var inte det väsentliga. 

Genom denna lilla studie ges insikten att trots att stumfilmsaffischerna är litografiska tryck som saknar 

fotografiets förmåga att återge det vi uppfattar som en "sann bild av verkligheten" fyller de ändå en 

snarlik funktion. I, det vid första anblick, schablonartade uttrycket finns formelement som har stor 

betydelse för igenkännande och identifiering. Här finns dock en skillnad mellan då och nu. De olika 

kontexter som stumfilmsaffischen och den granskande uppsatsen befinner sig i gör att bilderna har lästs 

och läses på olika sätt. Den som betraktade stumfilmsaffischen i början av 1900-talet förväntade sig inte 

fotografier i filmaffischen och letade inte efter fulländade naturåtergivningar.  De schablonmässigt 

återgivna personerna räckte som intresseväckare för filmen ifråga, kanske någon betraktare kopplade 

ihop den återgivna figuren med en fysisk filmskådespelare. Det man kan konstatera är att man i dessa 

affischer kan se hur intresset för den medverkande skådespelaren ökar, en ny karaktär, filmstjärnan, 

håller på att formas. Gestaltandet av densamma övergår dock så småningom från pennans linje till 

kamerans fotografi. 
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7.2.4   Närstudie Röda Gruppen 
Mod och övermod, 1920. Ett par står tillsynes lugnt och betraktar 

något utanför bild. Båda är återgivna i profil. Kvinnan står framför 

mannen till vänster i bild. Hon är klädd i en röd rock under vilken 

en vit blus med krås skymtar, svarta stövlar, svart hatt, hon har 

svart hår. Det ser ut som hon håller ett ridspö i sin vänstra hand. 

Mannen som står bakom henne till höger sträcker fram sin vänstra 

hand framför kvinnan och pekar mot något. Han bär svart rock, 

svarta stövlar, svart keps, vit skjorta och en slips eller möjligen 

kravatt eller halsduk i svart. Bildens komposition känns samlad och 

lugn, diagonalen delar bildens bakgrund i ett vitt och ett grått fält. 

Det som möjligen kan associeras till den något oroväckande titeln 

är den svarta skuggan till höger bakom mannen. Är det mannens 

egen skugga eller är det skuggan av en tredje person som på något 

sätt utgör ett hot? Eller är det en tredje person som liksom paret bara betraktar något utanför bild? Den 

sparsamma texten i övrigt ger inga ledtrådar. Texten finns i affischens nedre del i en svart liggande 

rektangel placerad framför paret.  

 

 Det evigt kvinnlig, 1919. Vi ser en kvinna sittande i frontal position med 

en hund i famnen. Kvinnan tittar skrattande, lite snett åt höger ut ur 

bild. Hon håller i ett ridspö, bär röd kavaj, vit skjorta och svart- och 

grårutig slips. Hon har en röd keps på huvudet.  Större delen av 

bakgrunden är vit och mot den avspeglas kvinnans grå skugga. Nedre 

delen av affischen som till delar kan tolkas som kvinnans knä, i vilket 

hunden vilar, är svart. Även i den här affischen finner vi diagonalen, 

ridspöet, vars övre del börjar 1/3 ner på bildens vänstra sida och 

sträcker sig ner mot bildens högra hörn. Inte heller här ses någon 

självklar koppling mellan filmens titel och filmaffischens uttryck. Det var 

inte särskilt vanligt att den som stod för bildkompositionen fick 

möjlighet att se filmen som skulle illustreras. I bästa fall erhölls en kort 

redogörelse av filmens innehåll, oftast hade man bara filmens titel att gå på.111  Här svävar texten fritt 

framför kvinnan i affischens nedre del. 

 

                                                           
111

 Peterson, 2008, sid 24. 
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Mannen du gav mig, 1920. En kvinna sitter i förgrunden med 

sänkt huvud. Vi ser henne i profil i halvfigur. Hon bär en 

rödorange hatt eller turban över sitt svarta hår. Bakom henne 

står två män, den närmast henne lutar sig bakåt i en stolt 

position, han bär en röd kostym med en vit blomma i 

knapphålet, en vit skjorta och han har en cigarett med 

cigarettmunstycke i munnen. Den bakre mannen är återgiven i 

en grå färg. Han böjer sig framåt och slår ner blicken precis 

som kvinnan. Hans högra hand är framsträckt och håller en 

cigarett. Bakgrunden är svart. Kvinnan i förgrunden är 

återgiven i vitt. I denna bildkomposition har man använt sig av 

passager, det vill säga linjer som bygger eller avgränsar en 

form går över i och skapar en annan form. Den grå mannens 

böjda rygg utgör samtidigt den röda mannens haka och 

skjortkrage. De yttre konturer som avgränsar de olika 

formelementen går i varandra och de tre figurerna smälter samman till en form.  Denna form sjunker in i 

bildplanet på grund av den mörka bakgrunden som omsluter den och bidrar till den stabilitet och tyngd 

som upplevs. I den här affischen finns det i bildens innehåll mer som kan associeras till filmens titel 

jämfört med de två tidigare analyserade affischerna. I nedre delen av affischen finns en liggande 

rektangel ovanför vilken filmens titel är angiven i svart. Ovanför titeln och under densamma, i den 

liggande rektangeln finns text i en grå färg.  

 

Kvinnan Gud glömde, 1919. Vi ser en kvinna i profil med mörkt 

svallande hår med ett brett, vitt hårband. Bakgrunden är svart och 

består även av en röd form. Denna röda form, som kan tolkas som 

antingen bara en röd form eller en plym, separerar kvinnans svarta 

hår från den svarta bakgrunden. Kvinnans ansikte, hals och överkropp 

har en grå färg och hennes profil skiljs från den mörka bakgrunden av 

en ljus linje som ner mot bröstet blir bredare. Det ser ut som kvinnan 

är belyst från en ljuskälla som kommer in i bilden från höger. Hennes 

bakåtlutade huvud och slutna blick ger känslan av att hon njuter av 

ett varmt ljus som belyser henne. Här ligger texten i nedre delen av 

affischen i den vita ram som inramar bilden. Filmtiteln är röd, övrig 

text svart. 
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Den besegrande blicken, 1919. Vi ser en kvinna i profil som 

drömmande blickar ut på något till vänster utanför bild. 

Hennes röda hår är format i en moderiktig flapperfrisyr 

dekorerat med ett svart hårband. Under håret skymtar ett 

rött örhänge. Hon bär en svart klänning med tunna 

axelband som blottar hennes bara axlar och armar. 

Läpparna har en klar, röd färg, ögonen är sminkade, de 

mörka ögonfransarna är långa. Hon ser ut att sitta med 

händerna knäppta över knäet. Det svarta som formar 

kvinnans klänning utgör även den bakomvarande skugga 

som skiljer kvinnans vita profil från bildens vita bakgrund. 

Kring kvinnans huvud ses det svarta som en stor, bullig 

form. Denna form, som är skuggan av kvinnans hår, skapar 

rumskänsla samtidigt som den har en stabiliserande 

inverkan. Filmtiteln är angiven i rött mot bakgrund av den svarta form som finns under kvinnans vänstra 

arm. Ovanför filmtiteln, med vit text, finns filmskådespelerskans namn angivet. Under filmens titel finns 

tre kolumner med satt text som beskriver filmen och dess innehåll.  
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7.2.5  Närstudie Favoritgruppen 
I denna grupp finns elva stumfilmsaffischer som plockades ut utifrån form, stil och färg. De skiljer sig 

från Röda gruppen genom att de avviker när det gäller stil och färg. De är tillverkade mellan åren 1919-

1929. De som är mest avvikande jämfört med affischerna i Röda gruppen och som beskrivs nedan är En 

natt i Köpenhamn från 1922, Mandom, mod och morske män från 1922 samt Skandalen i natt från 1929. 

 

En natt i Köpenhamn, 1922. I förgrunden promenerar tre 

män i rock och hatt mot betraktaren. Deras ytterkläder är 

återgivna i en mörkblå, nästan svart färg.  Under 

ytterkläderna bär de vita skjortor. I bakgrunden ses en 

stadssiluett på böljande kullar. Studerar man 

kompositionen ser man att den är uppbyggd av tre valörer 

blå. Siluetten av staden i en kallare blå färg skapar en 

känsla av djup i bilden. Den halva vita cirkel som skymtar 

bakom hustaken, förmodligen månen, tillsammans med 

de mindre, runda, vita cirklarna spridda över 

stadssiluetten, förmodligen gatljus, förstärker denna 

känsla av djup. Den blå färgen antyder en sen natt eller 

tidig morgon och de tre herrarna ser ut att ha haft en kul 

kväll tillsammans. Filmtiteln i affischen illustreras på ett 

sätt som kan kopplas till filmens tema med bokstäver 

placerade på en svajig baslinje som korresponderar med 

herrarnas ojämna gång.  
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Mandom, mod och morske män, 1922. 

Kompositionen består av en man som drar en annan 

man efter sig i en svart skottkärra från höger till 

vänster i bild. De är schablonmässigt och kantigt 

återgivna, här är sparsamt med böjda linjer. Mannen 

som drar skottkärran är återgiven i en röd färg, han 

bär en röd keps och håret är svart. Mannen som sitter 

i skottkärran är återgiven i grönt, han bär glasögon, 

har en grön hatt, en vit skjorta och en svart slips som 

fladdrar för vinden. På bröstet bär han en vit stjärna 

och i handen håller han ett svart föremål. Det ser ut 

som om han skyndar på mannen som drar 

skottkärran. Figurerna är uppbyggda av diagonaler i 

olika riktningar. I mellanrummet mellan dem upplever 

man en diagonal som går från det övre vänstra hörnet 

ner mot det högra. De svävar fritt i en varmt gul 

bakgrund och även filmens titel flyter fritt i det gula. 

Här finns ingen liggande rektangel som fångar upp och stabiliserar det dynamiska formspråket. Däremot 

finns en osynlig horisontell linje ovanför den översta raden av filmens titel. På denna osynliga linje går 

den röda mannen och drar den svarta skottkärran. Balanserande element i kompositionen är den 

osynliga linjen tillsammans med den svarta skottkärran. I denna filmaffisch finns två komplementfärger, 

röd och grön. Dessa färger ligger mitt emot varandra i färgcirkeln, alltså så långt ifrån varandra som är 

möjligt. Placerar man två komplementfärger i närheten av varandra kontrasterar och ökar de varandras 

lyskraft på ett sätt som inga andra färgkombinationer gör. Hade bakgrunden i filmaffischen varit till 

exempel vit hade den röda och gröna färgens motsatsförhållande åskådliggjorts på ett sätt som skapat 

en kall och disharmonisk färgkomposition. Genom att välja den gula färgen, som ligger mellan röd och 

grön i färgcirkeln, mjukas gränserna upp, en känsla av relation och harmoni mellan de olika färgerna och 

formelementen skapas. Den gula färgen har samma dämpande funktion som den grå har i Röda 

gruppens filmaffischer. I och med att den röda, gröna och gula färgen är i samma valör ges en harmonisk 

formrörelse samtidigt som kontrastverkan mellan den röda och gröna färgen kvarstår.   
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Skandalen i natt, 1929. Denna filmaffisch är uppbyggd 

av olika triangelformer. En triangel är vit och innehåller 

en ung kvinnas ansikte, hon har kort, svart hår och 

glasögon. En turkos triangel innehåller en ung man i 

profil med brunt hår, man ser även antydan till ett 

dansande par. Dessa skyms av en framförliggande 

orange triangel, man ser endast en vit kjolkant och ett 

par kvinnoben tillsammans med ett svart byxben och 

en svart sko vilka man får anta tillhöra en man.  Denna 

turkosa triangel som mannen och det dansande paret 

befinner sig i utgör även ljuskäglan från något som 

skulle kunna vara en polismans ficklampa. Polismannen 

som ses till höger i bild, är också avbildad i profil och 

utgörs av två turkosa färger, dels den tidigare nämnda 

och en mörkare som mynnar ut i formen av ytterligare 

en triangel. I den orangefärgade triangeln står filmens 

titel och en äldre man med vitt hår och mustasch är avbildad. I filmaffischen ses också en saxofon ur 

vilken det flödar noter, siluetten av människor som står framför en byggnad med upplysta fönster och 

upplyst entré ovanför vilken det står "klubb". Framför människorna är en stor bil parkerad, 

strålkastarskenet från bilen har formen av en triangel.  Denna affisch är ett exempel på hur affischerna i 

gruppen Super Trouper ser ut. De diagonalt ställda triangelformerna associerar till strålkastarljus som 

kommer in i bilden från olika håll. Strålkastare var en ny företeelse, något modernt som hörde filmen till 

och som kunde kopplas till spänning, dramatik, romantik och glamour. Denna iögonfallande form fyller 

flera funktioner. Genom att placera triangelformerna i olika vinklar delas kompositionen upp i olika fält 

som fylls med varierande information i bild och text. De korsande diagonalerna skapar spänning och 

rumskänsla, det finns något i själva formen och hanteringen av formen/formerna som attraherar ögat. 

Betraktaren fångas in med hjälp av dynamiken i linjespelet, det väcker en nyfikenhet och en vilja att läsa 

av alla formelement. De olika figurerna återgivna i triangelfälten interagerar med varandra. Den unga 

mannen och kvinnan kan vara det dansande paret. Polisen har en bister uppsyn och riktar sitt 

ficklampsljus mot den unge mannen. Inne på klubben händer något som de och förmodligen också den 

äldre mannen är inblandade i. Den upplysta porten med siluetter av människor framför inbjuder 

betraktaren att kliva in, i alla fall kliva fram och ta en närmare titt på bilen som står parkerad utanför.  
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Formelementen i denna affisch är i sig dynamiska och i hela affischen skapas en känsla av rörelse. De 

olika ytor med information som återges kan kopplas till hur vi uppfattar bildklipp. Snabbt dyker en bild 

upp framför oss för att omgående ersättas av en ny.  Ögat vandrar ständigt mellan de olika bilderna och 

stannar egentligen aldrig upp och fokuserar på någon av dem. Det rullar på, precis som en film. Om man 

kan tala om stabiliserande formelement i denna affisch får den orangefärgade triangeln utses till en 

sådan. Den är placerad närmast betraktaren, med sin storlek och färg har den en lugnande effekt på den 

pågående rörelsen mellan triangelfälten i bilden.  I detta fält finner vi filmens titel och skådespelarnas 

namn, även detta bidrar till att ögat för en stund stannar upp, vilar och läser texten.  Trianglarnas 

placering, ställda i olika lutning bakom varandra, skapar en viss rumslighet. Även fasaden framför vilken 

människorna och bilen står bidrar till detta genom sitt mindre format, de upplevs befinna sig längre bort 

från betraktaren. De svarta ytorna dämpar i någon mån denna rumsverkan och har även en viss 

balanserande inverkan på kompositionen som helhet. Generellt innehåller denna filmaffisch fler färger 

än de tidigare nämnda. Den orange färgen och den mörkt turkosa kontrasterar varandra på samma sätt 

som den ljusare orange, som används som hudfärg hos de återgivna personerna, kontrasterar den 

ljusare turkosa. De olika kontrastparen har olika valör vilket också skapar en spänning i 

färgkompositionen.  

7.3  Typsnitt 

Studerar man typsnitten i båda grupperna av filmaffischer är det svårt urskilja något som skulle kunna 

karaktäriseras som ett eko av den nya tiden, något modernt. I Röda gruppen är de flesta affischerna 

gjorda mellan 1917-1922, affischerna i Favoriter mellan 1919-1929. Väldigt många olika stilar finns 

representerade och placeringen av texten i affischerna varierar. Ofta är filmtiteln gjord i kraftigare 

typsnitt och placerad i nedre delen av affischen. Namnet på huvudskådespelaren hittar man både i 

nedre och övre delen av affischen, återgivet i kursiv, tunnare stil. Mängden text varierar också. I vissa 

syns bara filmtitel och namn på skådespelare, i andra finns en mer beskrivande text i nedre delen av 

affischen. Inga försök att koppla ihop texterna med kända typsnitt har gjorts, förmodligen är det en 

blandning av både frihandstextade, egenkomponerade typsnitt och etablerade. Generellt upplevs de 

befinna sig i något slags ingemansland stilmässigt samtidigt som man kan peka på en viss homogenitet. 

Raka, ibland kraftiga bokstäver utan serifer är relativt ofta representerade och man får känslan av att en 

del av stilarna har influerats av varandra. När man tittar på bokstävernas utformning kan man nog tala 

om att tekniken styrt formen i vissa avseenden. Filmtitel och övrig text har formats för hand mellan 

hjälplinjer förmodligen av en assistent eller litograf. Naturligtvis gick det mycket fortare att bygga 

enhetliga bokstäver med vertikaler och vinkelräta linjer utan serifer även om en och annan bemödat sig 

med att dekorera bokstäverna med sådana. Även kursiv text finns representerad, den upplevs inte 

hänga ihop med bildens komposition i övrigt. Det står ganska klart att bild och text skapades vid olika 
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skeden av tillverkningsprocessen. Bildens schablonmässiga stil hänger inte alls ihop med textens 

typografi och någon känsla av att vilja vara modern när det gäller just typsnittet får man inte, snarare att 

det skulle vara rationellt och enkelt att utföra.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 
 
Syftet med denna uppsats har varit att leta efter modernistiska strömningar och göra en stilanalys av 

svenska stumfilmaffischer producerade åren 1910-1930. Utgångspunkten var föreställningen om en viss 

stil som kunde finnas inom tidsspannet. Denna stil karaktäriseras av ett schablonartat uttryck, förenklat 

formspråk och få färger. Nedanstående frågeställningar formulerades: 

 Hur kan filmaffischernas stil kopplas till tidsperiodens modernistiska strömningar? 

 Hur kan formelement hos filmaffischerna stilmässigt beskrivas och förklaras? 

 Har tekniken styrt formen? 
 

Förhållandet betraktaren, i det här fallet den granskande uppsatsen, och filmaffischerna, utgår från 

positionerna nutid och dåtid där en dialog mellan uppsatsen och de studerade filmaffischerna pågår. I 

denna dialog har den kontext som filmaffischerna är sprungna ur beaktats. De verkligheter som 

existerade i dåtid möter i bildernas uttryck den kontext uppsatsen befinner sig i. Grudes Ateljé och 

Stentryckeri samt hela filmbranschen är exempel på kulturella minnen som utgjort en bro mellan då och 

nu och som bidragit till att tydliggöra stumfilmaffischens kontext.  

 

För att se om stilen på de utvalda stumfilmsaffischerna kan kopplas till modernistiska strömningar har 

formelement, formers relationer, formers kvalitéer inklusive den övergripande kvalitén som kallas 

uttryck studerats. Resultatet utkristalliserade sig i filmaffischer där uppsatta stilkriterier hittades, man 

kan även säga att en hel genre blev synlig innehållande formelement som pekar på strömningar inom 

den tidiga modernismen, jag syftar då på Röda gruppen. Det här är en period då industrialismen 

förändrade samhällsstrukturen, människors flytt från landet till staden omformade livsvillkoren radikalt. 

Moderna transportmedel, film och dans blev symboler för en ny livsstil. Fart och rörelse var nya 

fenomen som på flera plan genomsyrade tiden och människorna. Filmaffischen var även den en ny 

företeelse som på sitt sätt illustrerade och förmedlade denna fart och rörelse. Dess uppgift blev att locka 

publiken till biografen. 

 

Den tidsperiod de analyserade filmaffischerna representerar är tiden direkt efter första världskrigets 

slut. Människan sökte ordning i tillvaron samtidigt som hon drömde om framtiden. I allt detta får 

kvinnan en egen plats. I de analyserade filmaffischerna har hon en central roll. Det är inte 

fabriksarbeterskan, bondmoran eller den arbetslösa vi ser. Det är en ung, vacker och självständig kvinna 

med elegant frisyr, vackra kläder, smycken och smink. Hon blottar delar av sin vackra kropp, det var 
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vågat och nytt. Det är mycket hud som visas, bar nacke och rygg, bara armar och bara ben. Man talade 

om "the flapper girl". Mannen i filmaffischen är en elegant kavaljer, välbeställd i smoking eller 

moderiktiga kläder, kort, välkammad frisyr, ibland äger han till och med en bil, en moderiktig och 

statusmarkerande detalj. Bilderna andas individualism, romantik, lyx och flärd, "det glada tjugotalet" 

ligger som en underton. Man ville helt enkelt vara modern. Men var befinner sig dessa eleganta 

människor egentligen? I de utvalda filmaffischerna ses dessa karaktärer i ett oidentifierat rum. Detta 

rum kan sägas vara biografbesökarens rum. Hit bjuds denne in för att en stund kunna fly bort i drömmen 

om en bättre framtid. Här finns en eskapism som vänder det oroliga 1920-talet ryggen. I detta rum byter 

betraktare och filmskådespelare roller och biografbesökaren blir ett med den glamorösa filmkaraktären. 

 

Filmremsans alla bilder och den rörelse som levandegjorde dessa bilder kommer igen i de studerade 

filmaffischernas uttryck. Triangelformerna i filmaffischen Skandalen i natt skapar utifrån sin komposition 

en rörelse i affischen som får ögonen att hela tiden byta blickpunkt. Processen blir som bildklipp, något 

som liknar hur filmremsans bilder visar sig för biografbesökaren. Triangelformerna för tankarna till 

ljuskäglor eller strålkastare. Även detta var nya fenomen som man hittade inom teater och film. Genom 

den mörka biosalongen gick ljuset från filmprojektorn i en triangelform fram till filmduken där bilden 

projicerades. Inom fotografiet experimenterade man med ljus och ljussättning och om kvällen syntes 

bilarnas svepande strålkastarljus. Modet som följde i spåren av filmen exponerades både som bilder i 

modetidningar och i skyltfönster på modegatorna. Även här upplevdes rörelse. Att röra sig från 

skyltfönster till skyltfönster betraktande de vackra varor som visades blev lite grann samma upplevelse 

som att titta på en film utan ljud och i båda fallen var det lika enkelt att drömma sig bort.  

 

Färgen hade en avgörande betydelse i de konstströmningar man ser under tidsperioden. Man ansåg 

färgen vara sig själv nog, den fick ett eget värde och med dess hjälp skapades nya former. Den 

genomgående färgsättningen i Röda gruppen, en röd färg tillsammans med grått, svart och vitt skulle 

kunna ha en teknisk och/eller ekonomisk förklaring.  Ju färre färger som krävdes ju snabbare och 

billigare tryckförfarande. Man får även hålla i minnet att stumfilmen var svartvit, så ingen, vare sig 

affischskapare eller biografbesökare kunde föreställa sig hur det såg ut i verkligheten. Man "tänkte" 

förmodligen inte i färg när man tittade på filmen så vilka färger som fanns representerade på affischen 

hade egentligen ingen större betydelse. Det viktiga var att det skulle fungera rent visuellt. Den röda 

färgen betraktas som en "signalfärg", dess förmåga att dra uppmärksamhet till sig förklarar dess 

frekvens i de studerade affischerna. Den utgör även en markör i kontrast till eller balans med 

omkringliggande färgfält samtidigt som den förmedlar stabilitet. Det som skapar spänning i bilderna 

färgmässigt är det vita mot det svarta. Den vita färgen knuffar fram formelement medans den svarta 

färgen har en dämpande effekt.  Den grå färgen fyller en liknande funktion, den dämpar men bidrar 
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även till den formrörelse som diskuteras. I bilder med vit bakgrund är den grå färgen ofta uttryckt som 

siluett och utgör en mjukare gräns som skapar närhet och relation formerna emellan. Det är intressant 

hur den så frekvent förekommande färgkombinationen röd-grå-svart diskuteras i Das Plakat av Gregor 

Paulsson och hur denna färgkombination kom att känneteckna både De Stijl och Bauhaus.  Svårigheten 

att sätta ord på en viss färg diskuteras i teoridelen. I resonemanget kring färgerna i Skandalen i natt 

tydliggörs problemet hur färger kan beskrivas och förstås. Vårt färgspråk är fattigt och det är nästan 

omöjligt att i text beskriva färgerna, de måste ses för att resonemanget ska förstås i sin helhet. 

 

Tittar man på den text filmaffischerna innehåller finns skådespelarnas namn angivet men filmens titel 

har betydligt större textformat och kan ganska enkelt läsas från ett längre avstånd. Karaktärerna i 

filmaffischerna är i många fall anonyma varelser. Det lades ingen vikt vid att avbilda personerna som 

medverkade i filmen som de faktiskt såg ut, det är först senare filmstjärnan blir filmaffischens viktigaste 

grafiska element. I stumfilmsaffischerna kan dock ett förstadium till denna utveckling ses i de 

schablonaktigt avbildade skådespelarna. Här är intressant hur kontexten spelar in för förståelse av vad vi 

ser. Den relativa ovana vid fotografier som människor hade i början av 1900-talet kan förklara 

avsaknaden av fotografier på människor i de tidigt producerade affischerna. Det efterfrågades inte helt 

enkelt, det schablonartade uttrycket räckte som igenkänningsfaktor om man nu var intresserad av att 

identifiera dem som medverkade i filmen. 

 

En av uppsatsens frågeställningar var om tekniken styrt formen och ser man i ett lite längre 

tidsperspektiv står det definitivt klart att fotografiets intåg förvandlade filmaffischens utseende från en 

konstnärligt utformad bild till en collagemässig reklambild. I filmens tidiga barndom räckte det 

välbekanta, stående formatet med sitt schablonuttryck för att signalera – här visas rörlig bild! Men 

filmmediet utvecklades i en rasande fart och man började så småningom arbeta med fotomontage och 

blandade olika arbetsmetoder ganska friskt i en och samma filmaffisch. Med den fotografiska tekniken 

blev det möjligt att i bild visa scener ur filmen i och utanför biografen och på reklamplatser runt om i 

staden. Fasader, skyltfönster och anslagstavlor användes. Innan fotografiet kom in i bilden fanns större 

utrymme för konstnärlig frihet. Detta syns med all tydlighet i de affischer som studerats. Denna frihet 

hade kanske fått en fortsatt utveckling i någon riktning, Gregor Paulsson funderade kring detta.  Rent 

konstnärligt hade kanske filmaffischens uttryck närmat sig reklamens stiliserade annonser och affischer 

vars formspråk redan vid den här tiden hade en tydlig modernistisk prägel. Nu byttes 

stumfilmsaffischens tecknade drömvärld istället ut mot fotografiets. Förmodligen för att filmen bestod 

av fotografiska bilder, därför plockade man in dessa i filmaffischen också, det blev en logisk koppling 

mellan filmmediet och den produkt som skulle marknadsföra den.  
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Bauhaus, som ofta lyfts fram som stilbildare för den här perioden både när det gäller arkitektur och 

grafisk design har troligen inte haft någon större påverkan på de analyserade stumfilmsaffischerna. 

Deras idéer spreds först i större omfattning i och med den första Bauhaus-utställningen i Weimar 1923 

som fick stor publicitet. Däremot kan Deutsche Werkbunds idéer och det som skrevs om purism och ny 

arkitektur av bland annat Le Corbusier och Amédée Ozenfant haft betydelse för det uttryck som ses i de 

studerade filmaffischerna.  

 

Det är en spännande tidsperiod och ett spännande område denna uppsats behandlar.  Ytterligare 

studier för att uppmärksamma den svenska stumfilmsaffischen, visa på dess konstnärliga kvalitéer och 

belysa dess kontext är inte bara önskvärd utan nödvändig. Att ytterligare studera kopplingen mellan den 

svenska stumfilmsaffischen och utvecklingen inom affischkonsten ute i Europa skulle stärka kunskaperna 

inom fältet. 
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Affischförteckning 

Mod och övermod, 1920, upphovsman okänd 

Det evigt kvinnliga, 1919, upphovsman signatur OH/HO, signaturen okänd 

Mannen du gav mig, 1920, upphovsman okänd 

Kvinnan Gud glömde, 1919, upphovsman signatur OH/HO, signaturen okänd 

Den besegrande blicken, 1919, upphovsman okänd 

En natt i Köpenhamn, 1922, signatur OH/HO, signaturen okänd 

Mandom, mod och morske män, 1922, upphovsman okänd 

Skandalen i natt, 1929, upphovsman Eric Rohman, tillstånd finns från upphovsrättsinnehavare 

Beträffande signaturen OH/HO har mina efterforskningar under uppsatsarbetet inte lett till att 

identifiering av signaturen kunnat göras. Jag har talat med Olov Halldin på Kungliga Biblioteket och även 

kontaktat BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige samt Svenska Filminstitutet. 
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