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Abstract 
 
In this paper I have examined how the structure of society affects the characters in the movies 

of Gus Van Sant, and what there is that characterizes Van Sant as an auteur. I have also 

looked at the thematics and how the characters develop throughout from his first movie Mala 

Noche (US 1985) until one of his latest Milk (US 2008). Van Sant is open with his 

Homosexuality and those perspectives are of major importance for this study. He presents 

how his characters try to live a normal life in a society that is not made for them. I have 

chosen to analyze five different movies. I discuss more closely about problems and how the 

characters develop when they are not in an outsider position to the society. It is the 

homosexual perspective that makes Van Sant an auteur. I will also use queer theory because 

Van Sant movies show homosexuals are struggling against society and are fighting to find an 

Acceptance of their own identities. 
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1. Inledning 

I denna uppsats kommer jag att göra en auteurinriktad analys av fem filmer av den 

amerikanske filmskaparen Gus Van Sant. Van Sant är antagligen mest känd för att han 

regisserade den publikt framgångsrika och Oscarsnominerade Good Will Hunting (US 1998), 

som bygger på ett manus av Ben Affleck och Matt Damon. Men även om Good Will Hunting 

kommer att vara en av de filmer som analyseras ligger fokus i uppsatsen på hur Van Sant 

konsekvent arbetar med outsiders-figurer som en samanhållande röd tråd i hans filmer, och 

genom hela sin filmproduktion. Van Sant ger röst till olika typer av outsiders i det 

amerikanska samhället. Ofta handlar det om ett utanförskap som beskriver socialt utsatta 

individer, eller om individer som förstås som avvikande på grund av sin sexuella läggning. 

Gemensamt för dessa outsiders är att de utmanar sociala normer i det amerikanska samhället.  

 

1:1 Syfte, avgränsningar och upplägg  

Syftet med denna uppsats är attt studera hur Gus Van Sant porträtterar outsiderfigurer i sina 

filmer och analysera på vilket sätt dessa figurer fungerar som kritiska bilder av den rådande 

samhällstrukturen, samt se vilka konsekvenser utanförskapet leder till för de olika 

rollfigurerna. Genom att lyfta fram dessa återkommande figurer kommer jag också att kunna 

diskutera hur man kan förstå Van Sant som en auteur. Uppsatsen blir därmed en tematisk 

auteurstudie.  

Jag har valt att begränsa arbetet till fem filmer. I många tidigare auteurstudier, som till 

exempel studier av mycket välkända filmskapare som Alfred Hitchcock eller Fritz Lang utgår 

man från ett helt livsverk. (Palmer, R. Barton & Body, David (red.) (2011). Hitchcock At The 

Source: The Auteur As Adapter.) Jenkins, Stephen. (red.) (1981). Fritz Lang: The Image & 

The Look). Men eftersom Gus Van Sant karriär ännu inte är avslutad kommer mitt fokus att 

hamna på att analysera de filmer som tydligast är utmärkande för honom. Det kommer därför 

att handla om såväl publika succéer som mindre framträdande indiependentproduktioner.  

De filmer som jag valt ut är: Mala Noche (US 1985), På Drift Mot Idaho/My 

Own Private  Idaho,(US 1991) Good Will Hunting (US 1997), Elephant (US 2003) och Milk 

(US 2008). Dessa filmer är valda eftersom de representerar olika typer av outsiders och för att 

de diskuterar homosexualitet på olika sätt. Jag kommer inleda uppsatsen med ett fördjupande 

teoretiskt kapitel som kommer att ligga till grund för mina filmanalyser och för den 

avslutande diskussion där även Van Sants auteurstatus kommer att ventileras. Inledningsvis 
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kommer jag presentera hur jag använder mig utav auteurbegreppet. Till hjälp för att bygga 

upp en verktygslåda till filmanalyserna kommer jag att använda mig av tidigare forskning som 

diskuterar outsiderproblematiken inom litteratur, som Colin Wilsons studie The Outsider 

(1956). Wilson lyfter fram outsidern psykologiska tillstånd, och den växelvärkan av påverkan 

som sker mellan outsidern och den sociala miljö som denne befinner sig i.  

I Justin Vicaris bok, (A Thematic Study: The Gus Van Sant Touch). (2012) 

behandlas homosexualiteten i Van Sants berättelser och denna studie kommer jag att använda 

som ett bollplank för mina egna funderingar kring hur homosexualiteten framställs i Van 

Sants filmer. Vidare kommer jag att inrikta mig mot Queer-teori inriktad mot film och ta stöd 

av Thomas Waughs The Fruit Machine: Twenty Years Of Writing On Queer Cinema (2000). 

Här täcker Waugh in ett brett register av queer-film över 20 års tid. På grund av att 

homosexualiteten och på andra sätt från normen avvikande figurer är så framträdande i Van 

Sants filmer kommer jag också att använda mig av det inom queerforskningen centrala 

analysbegreppet heteronormativitet. Som källor till detta begrepp kommer de svenska 

queerforskarna Fanny Ambjörnsson och Tiina Rosenberg att bidra med teoretisk substans.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Det auteurteoretiska fältet 

Eftersom denna uppsats kommer att utgå från enbart en filmskapares verk blir det 

ofrånkomligt att diskutera ett auteurperspektiv. Jag kommer inledningsvis med att ge en 

bakgrund till olika idéer om auteurbegreppet, av i tur och ordning Alexandre Astruc, Andre 

Bazin, Andrew Sarris och Robert Stam. Om man börjar från början så skrev Astruc 1948 

essän Naissance d'unenouvelle avant-garde: la caméra-stylo, där han poängterade att film 

borde ses och förstås som ett konstverk gjort av en konstnär. På ett liknande sätt som att måla 

en tavla eller författa en bok. Således kan man tolka det som att filmskaparen skall få samma 

uppskattning och sociala status som den som målat tavlan eller skrivit boken (Stam, 2000: 83-

85). Francois Trauffaut som började sin karriär som filmkritiker på tidskriften Cahiers du 

cinéma lyfte fram tanken om att filmen skall spegla regissörens personliga sida. Däremot så 

ansåg han att idén om auteuren är begränsad till stil och inte nödvändigtvis handlar om att 

man framställer ett eget material. Trauffaut kritiserade under 50-talet den etablerade filmen 

som kallades "Cinéma du papa" och han ansåg att mer tradiotionella filmskapare som Jean 

Delannoy och hans filmer inte var kreativa utan tråkiga. Han menade att filmerna vid den här 

tidpunkten såg likadana ut. För att beskriva skillnaden mellan den etablerade filmen och 

tanken om en självständig konstnär använde Trauffaut uttrycket "metteur en scené", det vill 

säga iscensättare. Traditionen som Trauffaut och hans unga kollegor inom den nya franska 

vågen vände sig emot var den där regissören får tilldelat ett manus från manusförfattaren och 

fantasilöst översätter detta manus med skådespelare och bilder. Denna typ av filmer, som 

Trauffaut kritiserade, hade oftast stor budget, kända skådespelare och säkra kort som manus 

(ofta baserade på litterära förlagor). Det handlade för Trauffaut om att lyfta statusen för 

filmen som en konstform som man skulle ta på större allvar och öppna upp för ett kreativt 

experimenterande. Det var dock under 50-talet svårt att genomföra andra typer av filmer på 

grund av andra världskrigets negativa efftkter på ekonomin. Regissörer som ville slå igenom 

hade svårt att få chansen och Trauffaut kritiserade detta som en ohållbar situation där nya 

talanger riskerade att förloras. De nya regissörerna som trots allt slog igenom arbetade med 

rutinerade skådespelare och ett traditionellt manus som de blivit tilldelade. De flesta filmer 

som gjordes vid denna tidpunkt var inspelade i en studio och detta förde med sig en viss typ 

av uttrycksform. Förutom den stereotypa uttrycksformen vände sig Trauffaut emot 

användningen av litterära förlagar, något han också såg som ett sätt för vissa regissörer att 

föra ut sina egna politiska åsikter, snarare än att göra bra film. Trauffaut såg istället den 
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amerikanska filmproduktionen som en förebild och han lyfte fram regissörer som Alfred 

Hitchcock och Howard Hawks som bra exempel. De hade enligt Trauffaut en egen 

genomgående visuell stil och de arbetade med ett tydligt utmejslat tema som reflekterades 

genom filmen. Trauffaut ansåg dock inte att filmer som inte följde de auteurinspirerande 

riktlinjerna per automatik är undermåliga, men de saknande en auteur-signatur och ett eget 

uttryck. (Stam, 2000: 83-85). Robert Stam beskriver Trauffauts idéer i sin genomgång av 

filmteorins historia i Film Theory: An Introudction (2000) och han tillskriver homom 

föreställningen att om en regissörer av rätt kaliber kommer fram, kommer denne att skapa en 

personlig stil och man kan se en tematik som genomgår alla projekt som regissören skapar. 

(Stam, 2000: 83-85). Dessa idéer har fått fäste i filmkritiska och filmvetenskapliga 

sammanhang. Stam skriver att att ett vanligt sätt att förstå vad en auteur är att studera dennes 

personliga stil och återkommande tematik och dessutom fördjupa förståelsen av filmskaparens 

kreativa förrhållande gentemot förhärskande konventioner. (Stam, 2000: 83-85). 

Filmteoretikern André Bazin som ibland anses som "auteurteorins" fader menade att en riktig 

auteur använder "mise-en-scéne för att uttrycka sin personlighet. Men samtidigt påpekar 

Bazin att för stort fokus på på regissören som individuell konstnär kan skapa en personkult 

kring några utvalda filmskapare, vilket i sin tur kan leda till att vissa populära ses som 

ofelbara mästare som inte kan misslyckas vad de än gör (Stam, 2000: 88-91). Kritiken mot 

personkulten leder oss in på den amerikanske filmkritikern Andrew Sarris, som översatte 

auteurbegreppet och populariserade det i den amerikanska kontexten med sin artikel "Notes 

On The Auteur Theory" (1962). Sarris omvandlade det som hitintills varit varit en reaktion 

mot förstelnande filmtradtioner till att bli en teori för att bedömma kvalitet. Han skriver att det 

är tre huvudsakliga kvalifiktationer som gör att man känner igen en auteur. För det första 

teknisk kompetens, för det andra igenkännbar personlighet och för slutligen spänningen 

mellan den personliga prägeln och det givna materialet, för att således hitta en djupare 

innebörd i sättet att presentera tematiken. Flera ledande filmkritiker däribland Pauline Kael 

(filmkritiker på The New Yorker) kritiserade Sarris teori för att denne glömmer bort 

produktionsapparaten bakom filmskapande och enbart fokuserar på en roll i det som faktiskt 

är en kollektiv konstform. Inte minst så glöms manusförfattarna bort. (Kael, I Lost It At The 

Movies 1994:305). På grund av olika tankar och idéer på området så kommer jag att likt Stam 

prata om auteurbegreppet som en auteurism istället för teori. Stilen och formen på filmerna 

kommer att kommenteras men mitt huvudsakliga synsätt är en tematisk tolkning av 

auteurperspektivet. 
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2.2 Queerteoretiska Perspektiv 

Begreppet queer som på engelska är en term för det som är udda eller annorlunda och som har 

betecknat något negativ - har på senare år fått ett starkt genomslag som ett begrepp som 

ifrågasätter normer kring föreställningar om kön och sexuella identiter. Queerteorin har till 

stor del sina rötter i den amerikanska gay-aktivismen. Men, även feminsmen har spelat en 

viktig roll för framväxten av akademiska diskussioner om queer och begreppet har kommit att 

få en betydligt vidare betydelse. Därmed handlar det egentligen inte om en enda teori, utan 

begreppet fungerar mer som ett samlingsnamn bestående av olika perspektiv kring hur man 

skapar en (sexuell) idenitet i olika samhällen och kulturer. Queerteorin har en av sina 

utgångspunkter i att heterosexualiteten är en social konstruktion och likt till exemepl så ses 

dessa problem kopplade till maktstrukturer genom historien. En av queerteorins främsta 

företrädare, Judit Butler, ansåg att det fanns en poäng i att inte definera begreppet queer, 

eftersom begreppet istället skulle bryta upp kategorier och inte fungera som ytterligare ett 

samanhållande begrepp (Rosenberg, 2002: 11). För att klargöra vad begreppsbildningen 

handlar om kommer jag inledningsvis att ge en kort historisk återblick kring de händelser som 

så småningom ledde fram till formerandet av queerteorin. Den akademiska queerteorin 

utvecklades från början av humanistiska forskare, främst av filosofer och litteraturvetare. 

Under den senare delen av 1990-talet spred sig och utvecklades den även inom 

samhällsvetenskap, juridik, teologi och naturvetenskap. I början var förhoppningen att teorin 

skulle bidra till att förtryckande strukturer som skapar ojämlikhet skulle falla sönder allt efter 

hand. Inledningsvis handlade det till stor del om att lyfta frågor om homosexualitet och 

homosexuellas rättigheter. Begreppet homosexualitet defineras vanligen som samkönad 

kärlek och sexualitet. Det är tre vändpunkter som står ut i historieskrivningen av 

homosexuellas frigörelse. 1869 i Ungern skrev prinsessan Karoly Maria Benkert von Kertben 

ett manifest i form av ett öppet brev till justieieministern i Ungern, där hon krävde att lagarna 

mot homosexuella där deras handlingar benämndes som "onaturliga handlingar" skulle 

avskaffas. (Aldrich, 2002: 167). Året efter skedde något som ses som ett ännu större 

genombrott, nämligen när Carl Westphalps skrev en artikel om "de konträra sexuella 

sensationerna" där han menade att homosexualitet var en del av sexualitetens alla former, det 

vill säga som en del av naturen. Eftersom att homosexualitet fram till detta skede enbart hade 

förståtts som sodomi, bidrog manifestet och artikeln till att homosexualitet blev ett eget 

begreppt och således en inledning till en identitetsdiskussion kring olika former av sexualitet. 

(Focault, 2002: 64-65). En andra stor vändpunkt skedde 1969 i New York, det som har blivit 
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känt som Stonewall-upproret. Det skedde ett upplopp mot polisen efter en razzia mot en bar 

på Christopher Street under förevändningen att den saknande tillstånd att servera alkohol, men 

i själva verket var det en razzia där polisen vände sig emot homosexuella och transvestiter. 

Efter denna händelse spreds upproret till en vidare krets inom gayrörelsen i stadsdelen 

Greenwich Village. I och med detta upplopp blev queer-rörelsen alltmer politiskt aktiva, de 

homosexuella slog sig samman och slog tillbaka mot polisen och samhällets påtryckningar. 

Attityden och självdefinitionen ändrades, och man gav sig ut på gator och torg och 

demonstrerade. Året efter hade Gay Power Week premiär och man genomförde en stor 

demonstration på gatorna i New York. (Rosenberg, 2002: 32-33). Detta leder fram till tredje 

och sista vändpunkten som är det queermanifest som skrevs 1990 i samband med den årliga 

gayprideveckan i New York. Pride-paraden startar på Christopher Street som en hyllning till 

Stonewall-revolten och i demonstrationståget skanderade deltagarna: "We're here, We're 

queer, Get used to it!" Man kan säga att det var på den här tiden som själva begreppet queer 

som det är känt som idag började ta sin form. Ett flygblad som delades ut i samband med med 

paraden lyfte fram att man blir behandlad som en andra klassens medborgare. Flygbladets 

syfte var att poängtera att homosexuella nu säger ifrån och konfronterar det heterosexuella 

normsamhället, det är inte längre acceptabelt att bli behandlad som som annorlunda med 

sämre rättigheter. (Ambjörnsson, 2006:14). En bidragande orsak till att queer-rörelsen 

radikaliserades ännu mer var aidsepidemin som slog till i mitten av 1980-talet och innebar ett 

svårt slag mot de homosexuella grupperna i samhället, som beskylldes för att vara 

anledningen till att aids spreds. Detta ledde till våldsamheter mot homosexuella, lesbiska och 

bisexuella. Man vägrade dock att vända tillbaka "in i garderoben", utan krävde att samhället 

skulle acceptera dem som de var. Krav restes på att regeringar skulle göra mycket mer för att 

få ett slut på AIDS-epidemin och skynda på processen med att ta fram mediciner. (Berube & 

Escoffier, 1991: 12-14). Med bakgrund i denna historiska utveckling har två centrala 

grundfrågor etablerats inom den queerteoretiska diskussionen. Det handlar om att ifrågasätta 

följande två punkter:  

 

* Sexuell identitet (eller identitet överhuvudtaget) som en personlig egenskap och som grund 

till politiska rörelser 

* "Fenomenen "heterosexulitet", "homosexualitet", "kvinna" och "man" såsom naturgivna". 

"http://www.genus.se/meromgenus/ordlista/#Queer" 12/12-13: 12.47"  
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Dessa frågor handlar alltså om att problematisera uppdelningar i olika kategorier som skapar 

sociala strukturer där vissa är innanför gränserna för det som är accepterat och där andra står 

utanför på grund av att de har en sexuell läggning eller identitet som förstås som annorlunda. 

Ett centralt begrepp inom queerteorin är som på ett tydligt sätt sammanfattar många av de 

frågor och problem som perspektivet kritiserar är heteronormativitet. Tiina Rosenberg 

beskriver att heteronormativitet är uttrycket för för att man antar att alla bör vara 

heterosexuella och således att det naturliga sättet att leva är i ett parförhållande som består av 

en man och kvinna. Heteronormativitet utgår således från att alla institutioner, strukturer, 

handlingar och relationer som vidhåller heterosexualitet som något som enbart får gälla som 

naturligt och som omfattar alla i ett samhälle. Allt som kommer utanför detta blir således 

stämplat som felaktigt (Rosenberg, 2002: 101). Antropologen Fanny Ambjörnsson konstaterar 

att varje samhälle delar in människor i kategorier, samtidigt som man sätter upp regler för det 

som anses gälla som naturligt, vanligt och onaturligt. På grund av detta kategoriserande gör 

även enskilda individer detta när man träffar en ny person. Enbart genom att titta på en person 

delar vi in dem i en kategori utifrån vilka egenskaper personen uppvisar. I samhället förväntas 

man följa dessa normer. Och om normen är att det vanliga är att att en person är heterosexuell 

tills de att de själva talar om något annat eller agerar på ett sådant sätt som visar att de inte är 

heterosexuella förutsätts det att man är heterosexuell. (Ambjörnsson, 2006:51). Rosenberg 

menar också att heternormen utgår ifrån två principer som har konsekvenser för individer som 

står utanför normen. Det handlar om att man antingen blir utesluten från gemenskapen på 

grund av att heteronormen etablerar en uppdelning i ett tydligt vi och dom, eller att man 

assimileras genom införlivandet av avvikelser från normen. Den första principen priviligerar 

heterosexualitet och bortser fråm homosexualitet och utgår från ett västerländskt traditionellt 

tänkande med bas i dikotomier. Den andra principen innebär att den avvikande gruppen 

(homosexuella) ska assimileras till den dominerande gruppen (heterosexuella). Man skall 

således bete sig på ett sätt som anses vara traditionsenligt beteende gällande en kvinna och en 

man även om man har en annan sexuell läggning. (Rosenberg, 2002: 102).  

 

2.3 Queerteori och film 

Ett av de områden där denna diskussion har kommit att få en viktig roll är inom film och 

medievetenskap. Hur film och media har framställt normer och hur man kan analysera film 

utifrån ett queerperspektiv, har blivit allt mer centrala frågor. Som Robert Stam pekar på 

flyter queerperspektivet ofta samman med feminismen inom filmforskning. (Stam, 2000: 266-

267). Till denna uppsats har jag valt att luta mig mot The Fruit Machine (2000), skriven av 



 8 

Thomas Waugh, där han beskriver Queer Cinema mellan 1980-2000 talet. Waugh inleder 

boken med kaptitlet, ”Film by Gays for Gays”, där han diskuterar tre verk som kan ses som 

banbrytande för queerfilmen: A Very Natural Thing (Christopher Larkin, US 1974), Word Is 

Out (Nancy Adair, Andrew Brown, Rob Epstein, US 1977), och The Naked Civil Servant 

(Jack Gold, US 1975). Dessa filmer menar Waugh skapade en mer fristående självbild av 

homosexuella under den peroid när det i medier fortfarande var vanligt att man kritiserade 

homosexuella. Det framförs en kritik gentemot medierna och filmrecensioner, som under 

tiden då de tre exemplen ovan visades då recenserade inte recesenterna dem med värdighet. 

(Waugh, 20: 15-33). I sin bok analyserar Waugh tongivande filmskapare som kan sägas ge 

röster till olika queerperspektiv, dessa är till exempel Pier Paolo Pasolini och Rainer Werner 

Fassbinder och en mainstreamregissör som Alfred Hitchcock som istället kan analyseras 

utifrån ett queer-perspektiv. Waugh tar upp just Hitchcock och hans film Repet (Rope, Alfred 

Hitchcock US 1948), där två homosexuella anklagas för ett mord. Sättet som Hitchock 

framställde de två homosexuella menar Waugh att Hitchcocks intentioner var tydligt 

homofobiskt. (Waugh, 2002: 15-33). Vad som är intressant och framkommer i Waughs bok är 

att queerfilmen utvecklade en egen röst för sin publik och bidrog till att det blev lättare för 

människor att "komma ut ur garderoben". Genom dessa filmer skapades en ny egen genre 

med speciella stilar. Utmärkande för queerfilmen är bland annat att de innehåller 

åerkommande ironiska och satiriska inslag. Detta är till för att bryta ned den rådande normen 

och att problematisera att heteronormen är just en social uppfattning. (Waugh, 2000: 15-33). 

En sammanfattande beskrivning av queerfilmen under dess framväxt under 1980- och 1990-

talet är att de uppvisar en attityd som kan beskrivas som trotsig, en attityd riktad mot det 

homofoba, heterosexuella samhället. En intressant poäng som ofta görs gällande film och 

litteratur som framställer homosexuella, är att de ofta porträtteras som isolerade, ensamma 

eller på annat sätt avvikande tvärtemot hur heterosexuella brukar beskrivas.  

 

2.4 Outsiderfigurens roll inom fiktion 

För att reda ut begreppet Outsider har jag till min hjälp använt The Outsider (1956) skriven av 

den brittiske författaren Colin Wilson. Wilson går djupgående in på att beskriva outsidern 

psyke genom litteraturhistorien. I Wilsons diskussion av outsidern kan man finna tankar och 

idéer som tydligt kan kopplas till det som senare kom att bli queerteorin. Outsidern är en 

person som känner sig utanför samhället, en som inte passar in i normen och hur samhället 

utvecklats. Att man inte känner sig hemma vid den tid man lever i, att man lever före alla 

andra tankemässigt, men att utvecklingen inte har kommit så långt och det gör att man inte 
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passar in. Outsidern är också en person som den vanliga genomsnittlige medborgaren inte 

förstår sig på eftersom de inte ser samma verklighet som outsidern gör. Dessa figurer är 

återkommande i Gus Van Sants filmer vilket jag kommer att visa i mina analyser. Outsidern 

kan inte leva i en komfortabel, isolerad borgerlig värld, och kan inte acceptera vad han eller 

hon ser som den egentliga verkligheten. Outsidern ser för djupt och för mycket och det som 

framträder är kaos. (Wilson, 1956: 15). Något som är intressant här är att Wilson kommer in 

på ett klassperspektiv, som också är återkommande i Van Sants filmer där outsidern befinner 

sig i en lägre klass och försöker kämpa sig uppåt eller åtminstone bli accepterad. Wilson 

skriver angående outsidern att "In the country of the blind, the one-eyed man is king. ”His 

case, in fact, is that he is the one man who knows he is sick in a civilization that doesn't know 

it is sick". (Wilson, 1956: 20). Detta citat visar hur man som outsider ser på verkligheten när 

man avskärmar sig ifrån den. Känslan av att kämpa emot majoritetsbefolkningen, för att 

försöka få dem att acceptera ens egenskaper som individ. Känslan av att man ligger före i 

utvecklingen och att samhällsutvecklingen inte har kommit lika långt. Wilson fortsätter med: 

"Just like every outsider the important thing is that you get accepted for who you are" 

(Wilson, 2000: 148-149) och: "The man who is interested to know ho he should live instead 

of merely taking life, as it comes, is automatically an outsider" (Wilson, 1956: 77). 

Acceptansen och drömmen om att leva ett bättre liv hör ihop, svårigheten att bli accepterad 

leder till att man inte kan leva ett bättre liv därför att samhället stänger ute dig av olika 

anledningar. Man stängs ute ur den rådande samhällstrukturen och isolerar sig från 

verkligheten och det är konsekvenserna av detta som vi ska titta på i min uppsats. Vad som 

händer med karaktärerna när de placeras utanför samhället. Det handlar också om att hitta sin 

egen identitet, vilket försvåras eftersom samhället inte utvecklats som det ska enligt outsidern. 

Samhället har vissa värderingar som aldrig kommer försvinna menar Wilson, detta på grund 

av religionens påverkan på samhället vilket göra tt outsidern inte kan hitta sitt verkliga jag. 

Outsidern hittar inget medium att uttrycka sig genom, och avskärmar sig därför mer och mer 

från samhället in i sin egen parallella verklighet. (Wilson, 1956: 147-179). Vidare så beskrivs 

outsidern av Wilson som en visionär, som ligger före sin tid. Detta kan man dock tolka på 

olika sätt, en tolkning som jag väljer att använda i min uppsats utgå från är hur Van Sant 

framställer sina outsiders. Van Sant behandlar i sina filmer personer som utmanar samhället 

och försöker nå en förändring. Eftersom outsidern börjar på lägsta nivå menar Wilson att 

outsidern måste vara en visionär eftersom outsidern fortfarande är en individ som måste 

förhålla sig till andra människor. Outsidern vill bli förstådd, få det djupa inom sig sett av 

människorna runt om kring sig. (Wilson, 1956: 203-226).  
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När vi nu närmar oss analysdelen är det viktigt att klargöra att teorierna kommer att användas 

på följande sätt i anlysen: Queerteorin finns där eftersom karaktärerna oftast är homosexuella 

och hamnar i olika situationer på grund av den rådande samhällstrukturen. Det som anses 

onaturligt av heteronormen framställs som det väldigt naturliga på skärmen. De olika 

teoretiska perspektiven finns där för att de speglar den tematiken vi skall titta på, exempelvis 

hur outsidern fungerar eller inte fungerar i samhället. Jag kommer att titta på tre centrala 

teman i varje film, som är teman som är återkommande för just Van Sant och hur dessa 

utvecklas från första filmen Mala Noche (1985) till en av de senare Milk (2008). Det är också 

av vikt att titta på hur Van Sant sätter sin personliga prägel på filmerna och därigenom få 

klarhet i vad som gör honom till en auteur.  
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3. Filmanalyser 

3.1 Mala Noche (1985)  

Mala Noche (Bad Night) handlar om Walt (Tim Streeter), en homosexuell alkoholförsäljare 

men även en potentiell författare, och två unga mexikanska pojkar vid namn Johnny (Doug 

Cooeyate) och Roberto Pepper (Ray Monge). Det som driver handlingen framåt är Walts 

kärlek till Johnny och hela vänskaps/kärleksrelationen med honom. Walt hjälper ungdomarna 

med det mesta som de behöver, och han tar på sätt och vis på sig rollen som en pappa för 

immigranter i Portland. Vad Van Sant fångar visuellt är klasskillnader i samhället genom att 

klippa snabbt mellan karaktärernas ansikten och olika objekt som understryker exempelvis de 

mexikanska immigranterna som underklass. En känsla av glidning mellan verklighet och 

overklighet infinner sig i denna typ av scener. Walt betalar sedan för sex, dock inte med 

Johnny utan bästa vännen Roberto, vilket är ett sätt för Walt att försöka närma sig Johnny 

genom Roberto. Vad som är intressant och tydligt i alla Van Sants filmer är att de handlar 

precis om en huvudkaraktär som låter sina känslor bli för djupa, samtidigt som denne vill 

fullfölja sina egna drömmar och ambitioner för att växa som människa. Det finns något 

själviskt hos Van Sants alla karaktärer, samtidigt som det finns en godhet som inger hopp.  

 

3.1.1 Tematiken i Mala Noche  

Gus Van Sant fokuserar på samhällets outsider redan här i sin allra första film. Den tematik 

som är mest framträdande är det ojämlika homosexuella relationen mellan Walt och 

immigranten Johnny. Såväl immigranter som homosexuella har i denna film en nästintill 

omöjlig uppgift när det gäller att komma in i samhället och bli accepterade. Detta gör att de 

antingen får klara sig ensamma eller ta stöd av varandra. De unga pojkarna får ingen hjälp 

utav samhället och tar därför chansen att bo hos Walt. Det är uppenbart att pojkarna inte är 

homosexuella, men de har ingen annanstans att ta vägen. Relationen mellan Walt och Johnny 

står i fokus för filmens berättelse och när Johnny en dag försvinner börjar Walt istället att 

umgås med hans kompis Roberto. Walt behöver närhet, han ger uttryck för att han inte älskar 

Roberto, men behöver intimitet och tycker det är nödvändigt med sällskap både socialt och 

sexuellt. När Johnny och Roberto senare stjäl Walts bil visar sig ett tydligt klassperspektiv när 

Walt upplever detta som respektlöshet istället för att se klart och analysera vad som ligger 

bakom stölden: "Ni är här tack vare mig" säger han. Filmen uppvisar en social ambivalens där 
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Walt drivs av egoism, hans behov behöver tillfredställas, men samtidigt har pojkarna en chans 

i livet.  

 

3.1.2 Audiovisuella auteurkännemärken ur ett queerperspektiv 

Filmen är Van Sants mest experimentella film om vi ser till hur han använder kameravinklar. 

Genom landskapsbilderna som är återkommande i hans två första filmer så bidrar detta till en 

form av queermedvetenhet i bildspråket. Dessa bilder öppnar för att man drömmer sig bort 

och isolerar sig från verkligheten och på detta sätt ställs utanför det normala samhället. Filmen 

som är den enda av Van Sant som är filmad i svartvitt och på det sättet som han använder 

mise-en-scéne på så är det betydligt friare än i många andra större produktioner som han gjort 

till exempel i Good Will Hunting där inte samma utrymme ges för den typen av 

landskapsbilder och bilder mot himlen då den jobbar mot en bredare publik. Van Sant är en 

öppet hoomosexuell filmskapare och hans sexuella identitet är en tydlig drivkraft i hans 

filmer. Mala Noche bygger på författaren Walt Curtis självbiografi från 1977. Intressant är att 

både Van Sant och Walt Curtis kommer ifrån Portland, Oregon, där filmen och boken utspelar 

sig. Således kan man anta att det här är ett av Van Sants allra mest personliga verk som visar 

hans uppväxtmiljö och använder Curtis som en inspirationskälla för berättelsen om att leva i 

ett utanförskap beroende på sexuell läggning. I jämförelse med en av sina senare filmer, Milk 

är det en film som inspirerats av en person vars handlingar betytt mycket för en grupp utsatta i 

samhället. Dessutom finns här ett dubbelt utanförskap med de oönskade illegala 

immigranterna. I slutscenen blir Johnny skjuten av polisen. I denna sekvens vill Van Sant visa 

på att orättvisor i samhället inte bara handlar om identitet utan också att det gäller 

klasskillnader. Hemstaden Oregon speglar här USA som ett ojämlikt land med stora 

orättvisor. Det är en negativ bild av polisen som skildras och en tydlig ilska riktas gentemot 

staten och genom detta så blir det ett politiskt ställningstagande av Van Sant i favör för både 

homosexuella och immigranter.  

 

3.1.3 Relationer och outsidermentalitet  

Walt försöker få sina känslor besvarade av Roberto. Han vill bli accepterad för den han är, 

men han "ser för djupt", eftersom hans kärlek är så stark att han inte inser att han blir 

utnyttjad. Killarna som befinner sig i ett främmande land är väldigt fria att göra vad de vill, en 

frihet som leder mot att de ska hitta sig själva, som Wilson påpekar är en viktig beståndsdel i 

Outsiderns sätt att tänka. Walt har hittat sin identitet, men inte sitt verkliga själv, detta gör att 



 13 

han söker kärleken hos Johnny. Men när Johnny blir mördad som en konsekvens av 

samhällsnormen och den hårda behandlingen av outsiders förlorar han denna möjlighet. Kan 

man då beskriva Walt även som en visionär med outsiderns klarsyn? Det finns ett drag av 

detta i Mala Noche. Walt hjälper de mexikanska killarna in i samhället, han lär dem 

exempelvis att köra bil eftersom Robertos önskar detta efter att ha sett ett videospel. Walt är 

inte osjälvisk utan har ett egenintresse att hjälpa pojkarna, men när Walt är tillsammans med 

Johnny är det ändå ett lekfullt och ömsesidigt förhållande från båda sidor. Det finns en dröm 

här om en bättre framtid genomsyrad av kärlek och detta placerar honom än tydligare i 

outsiderfacket. 
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3.2 På Drift Mot Idaho (1991)  

På drift mot Idaho är löst baserat på Shakespeares båda pjäser Henry IV och Henry V. Mike 

(River Phoenix) är en manlig prostituerad som driver runt på gatorna i Portland, tillsammans 

med sin bäste vän Scott (Keanu Reeves). Båda är prostituerade. Skillnaden mellan dem är att 

Scott inom en vecka ska ärva sin fars förmögenhet. Mike är förälskad i Scott, men Scott tror 

inte på att män kan älska varandra på riktigt. Scott driver runt på gatorna väntande på att hans 

far ska avlida och ärva hans förmögenhet, Mike tror å andra sidan att Scott ska stanna kvar 

hos honom och dela på pengarna för att bygga en gemensam framtid. Scott har dock inte 

samma planer. 

 

3.2.1 Tematiken: Identitet, klass och homosexualitet 

Mikes framträdande gör att han enkelt identifieras som homosexuell av åskådaren, hans 

normbrytande beteende förstärks även genom några psykiska attribut. Hans narkolepsi gör att 

han blir traditionellt feminin, eftersom hans karaktär blir passiv, Scott däremot är stark och tar 

hand om Mike både psykiskt och fysiskt. Mike representerar också det emotionella, medan 

Scott står för det intellektuella och maskulina. Klassperspektivet finns också i denna film. 

Mike kommer från ett trasigt hem, han är konfunderad och ensam. Scott är borgmästarens 

son, frisk och stark och han är dessutom heterosexuell. Huvudsaken är att han ger uttryck för 

att två män inte kan älska varandra. Således så är det en omöjlighet för Mike att få Scott. Scott 

förvandlas till sin pappa när han dör och blir en del av den normerande majoriteten i 

samhället. Van Sant vill återigen visa upp en klassanalys och en kritik mot ”den amerikanska 

drömmen”. Scott hatar sin pappa och är en osäker karaktär eftersom pappan vill att han skall 

bli som honom, men när pappan då dör förvandlas han till honom, det som driver honom är 

framförallt pengarna. Karaktären Scott är egentligen aldrig utanför samhället, utan han lever 

ut en revolt mot sin klassbakgrund ändå tills han själv ges möjligheten att ta över denna roll, 

då tvekar han inte utan lämnar sin kamrat ensam – utan att se sig om. 

 

3.2.2 En auteurs bildspråk 

På drift mot Idaho är inte alls lika experimentell som Mala Noche och det finns inte samma 

tydliga närbilder eller drömlika bilder. Här kan man se att Van Sant har lämnat 

experimenterandet i förstlingsverket bakom sig och jobbar med mer etablerade 

hollywoodskådespelare. Filmen är ett steg närmre "mainstream-filmen", men det finns ändå 

kvar tydliga drag av Van Sants egen stil. Ett exempel på detta är det frekventa användandet av 
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landskapsbilder, till exempel när Mike får sina narkolepsi-attacker. Här illustrerar dessa bilder 

i någon mån en Queermedvetenhet i bildspråket som känns igen från Mala Noche. I dessa 

bilder speglas också en saknad, Mike minns hela tiden tillbaka till sin barndom och hans mor 

som då var närvarande, men som är borta nu. Således så ”ser han för djupt” och det är också 

något som han bär igenom sig hela filmen och som hindrar honom från att fungera. Van Sants 

personliga stämpel finns här, den homosexuella karaktären som ser alldeles för djupt och 

förälskar sig i personer som senare drivs mot normen, eller skall avvika från normen – i det 

här fallet Scott. Även denna film utspelar sig i Portland och landskapsbilderna i en 

kombination med det återkommande faktum att karaktärerna som "ser för djupt" genom att ha 

en stark vilja att bli något. Klassperspektivet återkommer här genom Scotts återgång till den 

överklass han kommer ifrån, men Mike är fast i en lägre klass och har inte friheten att röra sig 

i olika kretsar. Pengarna gör Scott blind för andra människor. Även i denna film finns en 

alternativ fadersfigur, Bob, som fungerar som en pappa för Portlands utstötta ungdomar. När 

Bob försöker prata med Scott i slutet av filmen möts han av total ignorans. Men Bob är inte 

oskyldig utan är också ute efter pengar och när han inte får ta del av Scotts pengar så dör han, 

han hade inte något att leva för längre. Detta är ett viktigt budskap som Van Sant vill visa på, 

nämligen att ”ränderna aldrig går ur” när det gäller klasstillhörighet, och här drar filmen 

samma slutsats som Shakespeares pjäser – girigheten består.  

 

3.2.3 Sökandet efter en identitet.  

Den queerteoretiska tanken om hur våra identetsbegrepp styr vår uppmärksamhet och hur man 

kategoriserar människor får sitt uttryck i filmen när Scott till en början inte hittar sin sanna 

(borgerliga) identitet. Mike hämmas av sin narkolepsi och när Scott överger honom till 

förmån för en kvinna, återgår han till det tillstånd av apati som han var i ett tidigare skede. 

Scott utsätts för ett starkt tryck från sin far som först gör att han avviker från normen, för att 

sedan assimileras in tillbaka in i den. Eftersom känslan av revolt mot hans far inte längre 

finnas kvar när fadern har dött återvänder han tillbaka till normen. Tanken om att finna sig 

själv men inte sitt riktiga jag stämmer in väldigt tydligt på Scott som hittar sig själv, i flykten 

från den press som pappan satt på honom, men återvänder till ursprunget när pappan dör. När 

det gäller Mike är det fantasibilden han byggt upp av sin mor som motsvarar hans sökande 

efter en identitet. Han målar upp en gudliknande bild av sin mor och hur hon är som person. 

Det är inte förrän han träffar sin bror och får veta sanningen om mamman – att hon lämnade 

dem och inte är någon fantastisk person – som han kan inse sanningen och acceptera den. 

Således behöver han inte fokusera på samma sätt på sin mor och kan då finna en drivkraft mot 
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ett sannare jag. Även Mike drömmer om en bättre framtid, dels på grund av klassperspektivet 

men även en bättre framtid med Scott, detta placerar honom genast i outsiderfacket. Likheten 

mellan Mala Noche är att de båda inte får den de älskar i slutet, utan tack vare den rådande 

samhällsstrukturens ramar faller de tillbaka på sina platser i samhället. 
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3.3 Good Will Hunting (1997)  

Will (Matt Damon) är den smartaste på MIT där han jobbar, problemet är bara att han jobbar 

som vaktmästare. Vardagen består av pub-rundor med sina bästa vänner tills en dag när en 

professor (Stellan Skarsgård) utlyser en mattetävling på skolan och Will Huntings genialiska 

mattegenskaper blir kända för allmänheten. Will blir beordrad att gå i terapi för att undvika att 

så småningom hamna i fängelse. Psykologen Sean (Robin Williams) ser likheter mellan sig 

själv och Will, men problemet för Will är att öppna upp sig, vilket gör att Sean har svårt att 

hjälpa honom. Det blir inte lättare för Will när han blir förälskad i Skylar (Minnie Driver). 

 

3.3.1 Tematik: Klass, rädsla och relationer 

Klasskillnader är ett tema som Van Sant ofta tar upp i hans filmer och Good Will Hunting är 

inget undantag. Will kommer från arbetarklassen och har ett vanligt underbetalt jobb. Att vara 

ett matematikgeni är ingen egenskap som privilegieras i den arbetarklass han kommer från. 

Det hade varit mer fördelaktigt för honom att vara briljant i sport, eller i musik, något som 

hade setts som en mer värdefull egenskap bland hans vänner. Skillnaden mellan akademikerna 

och Will är att han är en tuff gatukille, medan studenterna mestadels kommer från en finare 

bakgrund med föräldrar som varit framgångsrika. De har därmed en status att leva upp till, 

detta har inte Will i samma utsträckning. Rädslan för att lyckas, att försöka hitta sin plats i 

tillvaron är vad som hindrar Will från att nå framgång på egen hand. Han är också rädd för 

vad människorna runt om kring skall tycka om honom och han vill inte svika sina 

arbetarklassvänner. Men samtidigt så ger han uttryck för att han inte räcker till för att vara en  

del av de andra i en högre samhällsklass. Hans önskan är att vara en del av båda dessa världar. 

Relationen mellan Will och terapeuten driver filmberättelsen framåt och målet är att försöka 

få Will att inse att han kastar bort livet genom att arbeta som vaktmästare när han har 

genialiska egenskaper. Will växer som människa tack vare Sean och Sean växer även han som 

människa tack vare Will. De behöver varandra. Sean känner sig ensam eftersom hans fru dött 

och Will behöver hjälp med självförtroende så att han vågar ta större steg i livet än vad han 

gjort hittills. Stundtals tar dessa dialogiska terapisessioner helt över filmen med ständiga 

samtal och sökandet efter en identitet. Detta gör att den emotionella spänning som 

utanförskapet bidrar med i de tidigare filmerna saknas här. Tre saker utgör centrum i Wills liv. 

Förutom mentorn Sean är det hans arbetarklassvänner och slutligen det som kommer att 

fungera som en brygga mellan de klassmässiga världarna, nämligen kärleken till Skylar. Hon 

kommer från en helt annan klassmässig bakgrund och Will känner att han inte är god nog för 
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henne. Vännerna visar sig dock i denna film vara "riktiga" vänner som finns där på gott och 

ont och är osjälviska när de väl måste ta ett avgörande beslut om Wills framtid. De fattar ett 

beslut som gynnar honom och inte dem. I denna framställs därmed inte utanförskapet som lika 

nattsvart och svårt att lämna som i Mala Noche och På drift mot Idaho. Det handlar också i 

mycket högre grad om en mainstream-film som är tänkt att nå ut till en stor publik och då 

finns inte utrymme för nattsvart samhällskritik. 

 

3.2.2 Van Sants kännetecken i Good Will Hunting  

Borta är också de känslomättade landskapsbilderna som hittills befäst en homosexuell 

medvetenhet i bildspråket. Här har inte heller utanförskapet något att göra med Wills 

sexualitet. Filmens grundtanke är att visa hur Will drivs mot normen i den miljö han befinner 

sig, att eftersom han är såpass smart så att hans ses som en tillgång för samhället. Det är Van 

Sants sätt som filmskapare att på ett sätt känna att han själv har kommit in i samhället, då gör 

hans karaktärer också det. Filmen är skriven av Matt Damon och Ben Affleck, som spelar den 

största och den tredje största rollen i filmen. Detta var Van Sants första film med ett sådant 

upplägg, men han finner ett tydligt budskap i filmen genom sin klassanalys. Detta kunde 

annars ha resulterat som en film som är en i raden av Hollywoodfilmer som utan att 

problematisera vill visa framgångsrika människor på vita duken, som uppnår sin status genom 

att lyckas i livet. Will gör en klassresa, men han tar med sig allt han tidigare lärt sig i livet, 

han glömmer inte bort sina vänner utan gör sin resa av rent lycksökande och inte för att få en 

status. På så sätt behåller Van Sant, ett drag av uppstickarmentalitet gentemot Hollywood i 

denna mainstreamfilm. Man kanske inte ska gå så långt som att säga att Van Sant är ett med 

sina karaktärer, men det finns ett korn av sanning i att tolka in hans person i hans filmer. Han 

finner en djupare innebörd genom att återigen visa samhällets baksida, fast här har han 

kommit en bit på väg med att acceptera att "civilisationen är sjuk" och att man trots detta får 

göra det bästa utav situationen istället för att förkasta allt och ställa sig helt utanför.  

 

3.3.3 Queerteoretiska Perspektiv i Good Will Hunting  

I Good Will Hunting har vi att göra med en person som tack vare sin bakgrund hela livet känt 

sig övergiven av samhället. Han saknar en fadersfigur och det är denna roll som Sean får för 

Will. Det queerteoretiska perspektivet är av naturliga skäl inte lika tydligt här. Men citatet att: 

"Varje samhälle delar in människor i kategorier", fyller en viktig funktion. Van Sant vill visa 

på likheter mellan att bo i ett fattigare område och att vara homosexuell, för av samhället ses 

man som ett problem om man tillhör någon av dessa grupper. Will gör en klassresa och blir 
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till slut en del av normen, men eftersom han kommer från den bakgrund han gör så kan man 

anta att hans perspektiv fortfarande kvarstår även om har ett jobb som innebär en stor status. 

Att fokus enbart ligger på klassresan skiljer ut denna film från de tidigare, då den sexuella 

identitetens frigörelse är en samhällelig fråga och inte en individuell. 
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3.4 Elephant (2003)  

Elephant behandlar den skolskjutning som går under benämningen Columbine-massakern och 

skedde 1998. Filmens ambition är att ge en inblick i de olika karaktärernas liv precis innan de 

kommer att bli utsatta för en massaker. Vi får följa olika karaktärer som representerar en 

typisk amerikansk högstadieskola. Filmen väljer ut några elever på skolan (varav några är 

blivande offer) och visar vad de har för sig en vanlig dag innan skolan drabbas av denna 

katastrof. Filmen vill inte förklara utan konstatera vad som händer när det händer.  

 

3.4.1 Tematik: Homosexualitet, mobbning och identitet 

Homosexualiteten är inte i fokus här, men det finns alltid en underton där det framträder. 

Filmen känns på pappret så långt ifrån homosexualitet som man kan komma, men det är när 

Van Sant går in på djupet vad killarna som begår brottet verkligen känner som det gör sig 

påmint. En känsla utav att de har bara varandra att luta sig emot är tydlig eftersom de är 

utstötta ur den sociala normen. Eftersom den kamp för rättvisa som de tänker sig att de gör 

förenas de morgonen innan de ska utföra massakern sexuellt i duschen. Jag tror inte att Van 

Sant vill beskriva förövarna som homosexuella i filmen, men han ser ett mönster av 

utanförskap och att vara utestängd från normen som gör att de behöver fysisk kärlek. Det 

stärker deras gemenskap mot alla andra innan den massaker de ska göra tillsammans. 

Orsaken till att de väljer att att begå massakern är mobbing. De har blivit utstötta av de mer 

populära eleverna på skolan. De hittar till slut sina identiteter – inte i det verkliga livet – utan i 

datorspel. De tillåts inte utveckla sina verkliga identiteter på grund av att det är avvikande och 

därför isolerar de sig från verkligheten. Spelandet blir deras verklighet. 

 

3.4.2 Van Sants kännetecknande drag i Elephant  

Van Sant vill i Elephant få filmen att verka så vardaglig som möjligt för att illustrera 

människornas liv precis före en stor och livsavgörande händelse. Det är en påtagligt dyster 

färgskala genom hela filmen, som understryker att det handlar om en dyster händelse. 

Van Sant vardagliga perspektiv på denna uppmärksammade och hemska händelse saknades 

när filmen spelade in 2003, hela fem år efter händelsen. Det hade varit ett alltför öppet sår i 

det amerikanska samhället för att man skulle göra denna typ av framställning. Van Sant ansåg 

att det saknades ett perspektiv som förklarade varför detta kunde ske genom att ge en röst åt 

dem som utförde massakern. Han ville visa att det inte var en enstaka händelse utförd av 

mentalt störda ungdomar, utan att de var en produkt av den sociala miljön – ett våldsamt 
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missnöje mot normer och strukturer i samhället. Under filmen får vi följa olika grupper i 

skolan och få en inblick i det problem som Van Sant fokuserar, nämligen uppdelningen av 

människor i grupper med fasta gränser. Precis som alla filmer som hittills har diskuterats 

behandlar även denna film människor som innerst inne, bakom fasaden, är väldigt ensamma 

individer, och som försöker att passa in i normen och samhället och visa upp något som de 

själva inte är. På flera sätt kan man se likheter med den amerikanska tonårsfilm som brukar 

kallas high school-film. Till skillnad från den vanliga amerikanska tonårsfilmen får Van Sant 

karaktärerna att verka mer äkta, detta är till stor del på grund av den frihet Van Sant gav 

skådespelarna under inspelningen av filmen. Alla klassiska grupper från andra tonårsfilmer 

finns representerade, men här fokuserar Van Sant på de utstötta grupperna som avviker 

sexuellt och socialt från de andra grupperna. 

 

3.4.3 Queerteoretiska perspektiv i Elephant  

Mönstret med ungdomar som delas in i roller på en högstadieskola – rollerna som sedan följer 

med in i vuxenlivet – gör att vi även här har användning av ett se filmen ur ett 

queerperspektiv. Det finns här en mycket tydligt "vi mot dom" känsla genom killarnas vrede 

gentemot både skolan och samhället. Att homosexuella skall assimileras in i det 

heterosexuella samhället för att bli mindre ”farliga” kan vi också jämföra med hur killarna här 

skall assimileras till den "normala ungdomen", in i samhället och bli mer "normala". I 

slutscenen ger den populäre killen på skolan uttryck för att "du är störd, du passar inte in här, 

kamma till dig" till killarna, vilket övertygar dem att de har rätt att göra det de gör. Man kan 

också tolka det som att killarna helt enkelt inte kunde "komma ut ur garderoben" och blev 

tvungna att begå de handlingar som de gjorde. Eftersom de redan var såpass utstötta, kände de 

en hopplöshet inom sig och de kunde helt enkelt inte leva om de "kom ut ur garderoben", 

eftersom skolan är så uppdelad i grupper och de skulle sjunka till det allra lägsta steget genom 

att komma ut inför de starka fördomar som frodas på skolan. 

 

3.4.4 Outsiders som slår tillbaka  

En outsider är någon som lever före sin tid, som den resterande samhällsbefolkningen inte 

förstår sig på eftersom de inte ser samma verklighet som outsidern. Detta är framträdande i 

filmen då de isolerade ifrån verkligheten med sitt dataspelande och såg detta som sin egen 

verklighet – en verklighet som var lättare att hantera. Således kan man tolka som att den 

verklighet som de trodde på (virtuella) blev deras verklighet. Det är rimligen Van Sants tanke 

att visa på att samhället inte står för tolerans och att skolan är bygger på samhällets mönster, 
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vilket förklarar såväl denna massaker som liknande händelser. Outsiders som inte passar in i 

samhället blir tillslut så isolerade att de blir ett hot mot samhället, således är det inte ett 

individansvar, utan ett samhällsansvar. Varje outsider ser det som viktigt att bli accepterad 

som den man är, hade dem blivit accepterade, så hade inte problemet kanske inte uppstått och 

massakern kunnat undvikas. Den fasad som många av karaktärerna visar upp (tjejer med 

anorexi och allmän osäkerhet om kroppens utseende) är ytterligare ett tecken på att de likt 

killarna inte blir accepterade för den de är och måste spela upp en fasad för att kunna gå 

igenom sin skolgång. Utifrån detta kan man tolka den homosexuella scenen som att de hittar 

sig själva i slutet, tillsammans. Ska man tala om dem som visionärer så är det att de blir 

symboler för outsiders, outsiders på skolor kan ha inspirerats till liknande tankar (vilket är 

skrämmande såklart) men det gör också att de grupper som finns på liknande skolor och deras 

makt bryts upp för att de är rädda för samma utveckling – att de skall bli dödade. Men 

samtidigt så uppmärksammas detta och det är en händelse som får politiker och skolorna att 

agera för att förhindra liknande händelser, således bryts den enorma frihet som ungdomarna 

har i dagens skolor i USA, det tvingar lärarna att agera för att försöka få en ökad tolerans för 

olika människor. Sen kan det också få en effekt i att de grupper som står för mobbning blir 

ännu mer vidrigare i sitt beteende mot liknande outsiders, vilket i så fall är en ännu mer 

skrämmande utveckling. De var visionärer, men inga goda visionärer, men det verkar som att 

det krävdes en sådan händelse för att insikten om hur sjuk verkligheten är faktiskt ska sjunka 

in. 

 

3.4.5 Homosexuella krigare 

Justin Vicari diskuterar huru-vida Eric och Dylan var homosexuella i sin bok The Gus Van 

Sant Touch. Eric och Dylan beskrivs som moderna tonåringar och han jämför deras mentalitet 

med soldater i krig. Han beskriver att de är rebeller genom sin klädstil, men framförallt 

eftersom de är dödligt farliga och är besatta av militära kulturer. Vicari jämför pojkarna, med 

Walt Whitmans krigsberättelser och dikter men att Eric och Dylan tar detta till en annan nivå. 

Deras våldsamma agerande är som att de befinner sig i ett krig. Vicari ser också likheterna 

mellan queerperspektiv och det manliga tonårslivet. Den homosexuella kärleken misslyckas 

eftersom den saknar stöd och de blir pressade av det heterosexuella samhället. I Elephant 

avgörs deras öde när de kliver in i duschen tillsammans och kysser varandra och förmodligen 

har sex. De drivs till sin spets tack vare att de andra ungdomarna på skolan anklagar dem för 

att vara homosexuella (Vicari, 2012: 159-179). 
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3.5 Milk (2008)  

Filmen handlar om Harvey Milk (Sean Penn), den förste öppet homosexuella politikern att 

väljas in till ett politiskt ämbete i Kalifornien. Filmen följer Harvey Milk från att han varit en 

aktivist in i det politiska finrummet, där han också är med att fattar viktiga beslut som 

underlättar för homosexuella. Filmen som kom ut 2008 är den sista filmen i den här uppsatsen 

och anledningen till det är för att den är mest tydlig i vad som gör Van Sant till en auteur 

utifrån det tematiska perspektiv jag valt att lyfta fram. Vi kan med allra största sannolikhet 

påstå att den fångar upp en person som varit viktig för Van Sant och hans filmskapande, 

eftersom Van Sants filmer är genomsyrade av homosexuella karaktärer som inte riktigt kan 

vara sanna mot sig själva på grund av att sociala samhällsstrukturer begränsar deras 

möjligheter till ett fritt och jämlikt liv. Denna film är en tydlig signal att både Van Sant och 

samhällsstrukturen dock har kommit en bit på vägen mot ett öppnare samhälle. 

 

3.5.1 Tematik: Homosexualitet, konflikter och politisk aktivism 

Filmen handlar om homosexuella karaktärer som tillsammans kämpar emot normen för att 

förändra samhällsstrukturen. De homosexuella går ifrån att vara upptagna av sig själva till att 

göra uppoffringar för den homosexuella frihetsrörelsen. Det handlar inte om att Harvey Milk 

ska uppnå något för enbart sig själv, utan han gör det för rörelsen. I hjärtat av filmen så är det 

konflikten mellan homosexuellas rättigheter och religiösa ideologier som står i huvudfokus. 

Ett ämne som var aktuellt då, men det är även ett ämne som är relevant i dag. Till en början 

står alla samhällsgrupper på den konservativa sidan, men allt eftersom får de till exempel 

arbetarklassen på sin sida. Filmen visar också när Milk och de andra i rörelsen radikaliseras 

och kräver förändring i samhället. De kräver förändring snabbt, de vänder sig också emot hur 

media porträtterar homosexuella och kräver genom protester att detta måste förändras. 

 

3.5.2 Van Sant och Milk  

Den personliga prägeln är väldigt tydlig på det som filmen behandlar homosexuella personer 

som är förtryckta och kämpar för sin rätt Inledningssekvensen med våldsamma 

demonstrationer befäster att det handlar om människor (likt kampen kring svartas rättigheter) 

som inte är accepterade av samhället. Filmen speglar också vad Van Sant är inne på här, att 

det handlar om sårbara män som på olika sätt mördar (Elephant, Gerry) eller blir dödade 

(Milk). Harvey Milk påtalar under filmens gång att "rörelsen är viktigare än honom". Filmen 

använder också arkivbilder, vilket ger en äkthet och legitimerar budskapet till åskådare, att det 
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är en verklighetsskildring vi tittar på. Van Sant försöker heller inte att bygga upp Harvey Milk 

som någon Messiah utan fokuserar istället på Milk som en person som ser att det behövs en 

förändring San Francisco och agerar utifrån ett perspektiv som skall gynna homosexuella. Det 

är inte en traditionell biografisk film om en mans eller en kvinnas liv, utan vi inleder istället 

filmen på hans 40 års dag. Van Sant skippar att förklara hur hans barndom var och vad som 

gjorde honom till den man han är idag. Dels för att höja blickarna, fokuset ligger på Milks och 

andras kamp för homosexuellas rättigheter istället för att det skall enbart begränsas till en 

messiah i det här fallet Harvey Milk. 

 

3.5.3 Queerteoretiska perspektiv i Milk  

Filmen återkopplar till queerteorin gällande de två centrala huvudpunkterna i queerteorin som 

handlar om sexuella identiter och ”man” och ”kvinna” som naturgivna, eftersom 

samhällsstrukturen är negativt laddad mot homosexuella i filmen tvingas de till att 

demonstrera och göra uppror. Homosexuella är i filmen också upprörda på grund av den 

mediabild som finns av homosexuella där det heterosexuella framställs som "naturligt" och 

det enda alternativet. Media blir delvis förändrade och rapporterar lite mer oberoende, vilket 

leder till att Harvey Milk får ett samtal från en ung kille i Washington som inte vågar "komma 

ut ur garderoben", varpå han får rådet att åka till områden där homosexualitet är ansett som 

mer accepterat. I praktiken innebär det att han skall överge sina föräldrar som är tydligt 

inställda på att homosexualitet inte är något naturligt. Thomas Waugh är i sin bok inne på att 

satiriska och ironiska inslag utmärker queerfilmer. Det är en uppenbar satir när Milk och hans 

pojkvän Scott skall köpa en lägenhet varpå Milk kysser Scott och sedan hälsar på den som sålt 

lägenheten, som efteråt väljer att torka av sin hand med en näsduk. Men det är också kopplat 

till rädslan för att få aids. Filmen utspelar sig när AIDS-epidemin i USA var som störst och 

rädslan för att få den nådde nya höjder. Till dessa reaktioner på homosexualitet måste man 

också diskutera kristendomens värderingsmässiga påverkan på det amerikanska samhället. 

Mannen ger uttryck för avsky mot homosexuella eftersom han anser att det är onaturligt och 

inte en del av en "manslag" och "gudslag". Satiren framträder här genom att kyrklig musik 

spelas i bakgrunden när Scott och Milk kysser varandra. Maktstrukturerna här är knutna till 

kristendomen – rädslan för att inte komma till himlen, något som Harvey Milk skämtar om 

och menar att han kommer "till helvetet". Kristendomen blir ett redskap för normen att 

skrämma människor att inte "komma ut ur garderoben" och på detta sätt står utvecklingen 

still, vilket Van Sant visar på. Det är ett sätt för Van Sant att bryta ner strukturer genom att 

visa på denna människosyn. Alla karaktärer som är emot utvecklingen är ganska lika av sig, 
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de använder kristendomen för att skrämma upp de som är osäkra på sin sak om homosexuellas 

rättigheter. Likt queerteorin visar filmen på hur homosexuella krävde sina rättigheter och det 

snabbt, hur rörelsen radikaliserades eftersom de kände att de inte kom någon vart. 

Heteronormativitet är tydligt i Milk, inte minst när Carol Ruth Silver som var en amerikansk 

politker som under tiden i San Francisco var den som försvårade mest för homosexuellas 

utveckling och den som också satt på höga positioner i samhället. Hon liksom flera tycker då 

att homosexuella skall assimileras in i det heterosexuella samhället och delas in i kategorier 

precis som alla andra människor gör. Men de delas in i en lägre kategori/klass eftersom de är 

avvikande från normen, normen drar likheter mellan homosexualitet och pedofili. Människor 

ger uttryck för att en del homosexuella lärare skall få sparken eftersom de tror att de är 

pedofiler. Harvey Milk menar att samhället måste skydda de homosexuella för att risken är 

stor att de blir mördade eller brutalt misshandlade, vilket också hände och visas i filmen. 

 

3.5.4 Homosexuella outsiders i Milk 

Rörelsen i Milk är outsiders, eftersom i samhällets ögon så representerar de inte normen, 

samhället har ännu inte utvecklats i den takt som gynnar dem vilket gör att de inte kan 

inkluderas. Den "genomsnittlige" heterosexuelle medborgaren förstår sig inte på de 

homosexuella och stänger dem därför utanför samhällets gemenskap. Eftersom de är utstötta 

så ser de homosexuella en helt annan verklighet än övriga samhället. Vad som dock är 

intressant är att Milk genom sitt inträde in i politiken blir en del av en verklighet, samtidigt 

som han kommit från en annan. Detta återkopplar till en viktig poäng i många av Van Sants 

filmer att människor som kommer från utstötta grupper behöver ha mer inflytande på centrala 

samhällspositioner för att kunna representera och driva sina intressen. Att Harvey Milk skulle 

insett "hur sjuk civilisationen verkligen var, i en civilisation som inte vet att den är sjuk" är 

tydligt. Han drivs framåt av sin målmedvetenhet för att försöka förändra samhället och 

civilisationen och när han ser ut att ha lyckats så blir han mördad, en symbol för att kampen 

måste fortsätta. Man kan också koppla det till en del av gayrörelsen och hur de upplever 

verkligheten, med våldet och hoten. Harvey Milk har hittat sig själv men inte sitt verkliga jag, 

han hittar sig själv när han väl blir politiker och kan påverka saker, då förändras han delvis. 

Han går mot att bli en del av normen, en typisk politiker som tror sig veta allt om allt. 

Däremot så vet han sin bakgrund, men om man skall på nått sätt förklara varför han blev 

mördad så är det en form av girighet. En girighet att försöka få ett stort inflytande och makt 

som gör att han blir mördad. Det har givetvis också sin förklaring i att han inte är van vid 

situationen och blir lite maktgalen. Hans radikala idéer leder tyvärr till hans död. Man kan 
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säga att Harvey Milk levde i en tid där man hoppas på en bättre framtid genom sitt politiska 

engagemang. Man lägger grunden för framtida homosexuella rättigheter. Ett återkommande 

element i Van Sants filmer är att outsidern till slut eller delvis blir en del av normen och 

samhället, vilket även sker i Milk. Ska man beskriva Harvey Milk som en visionär får man 

också se till att få med att han var en hjälte samtidigt som han var en martyr. Visionär kan 

man se honom som eftersom han kämpade för homosexuellas rättigheter, hjälte för att han 

stod upp för människors rättigheter och tyvärr en martyr eftersom han blev en symbol för 

hatet mot homosexuella när han blev skjuten. 
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4. Slutdiskussion 

Baksidan av den amerikanska drömmen  

Det finns i alla Van Sant filmer olika former av outsider-position gentemot samhället, en 

nästintill konspiratorisk syn på utanförskap och karaktärer som är förtvivlade över att befinna 

sig i situationer som samhället placerat dem i. Det finns en överskådande medmänsklighet i 

filmerna, en känsla av gemenskap istället för egoism. Detta framträder dock på olika sätt. 

I Mala Noche drivs karaktären Walt av egoism eftersom han bara måste få sin Johnny. I På 

drift mot Idaho är det likadant, Mikes kärlek till Scott drivs också av en egoism, men 

samtidigt drivs de båda av egoism eftersom de bär en sådan stark ensamhet inom sig. I Good 

Will Hunting finns det en ensamhet och rädslan att inte våga utmana ödet. Här sker dock ett 

litet trendbrott då huvudkaraktären ändå når toppen. Det är den mest kommersiella filmen av 

Van Sant. Karaktären når sin framgång, men det krävs hjälp från samhället i form av terapi. 

Däremot ger terapeuten och senare vår huvudkaraktär uttryck för att samhället ändå svikit 

honom, så det finns hela tiden där en trotsig attityd gentemot samhället. Elephant är rakt 

igenom en konsekvens av samhällsstrukturen – som den tar sig uttryck på en amerikansk 

högstadieskola. Likt tidigare filmer kan man tolka de populära ungdomarna på skolan som 

någon form av överklass och Eric och Dylan som representanter för lägre samhällsklasser. 

Filmen är dock desto tydligare gällande outsiderperspektivet, då den genom killarnas 

dataspelande blir ett sätt för Van Sant att visa på att de avskärmade sig från samhället och när 

de väl genomförde massakern tänkte sig in i en annan verklighet, annars skulle det vara svårt 

att genomföra. När Eric säger "have fun" när de pratat färdigt om hur de ska genomföra 

massakern blir detta också en indikation på hur djupt avskärmade från verkligheten killarna 

egentligen var. I Milk lyckas Van Sant återigen att skildra homosexuella som kämpar emot 

normen. Här går vi också mot ett accepterande av homosexuella. Utifrån mitt syfte och 

frågeställning där jag skulle granska hur outsiderfigurer påverkas av den rådande 

samhällsstrukturen kan vi säga följande: Den utmärkande betydelsen av mitt resultat är att 

Gus Van Sant väljer att porträttera outsiders som kämpar emot samhället. Hans mest 

utmärkande drag som auteur är att framställa homosexualitet och det förtryck som de av olika 

anledningar får utstå. Normen i samhället motarbetar förändring eller tvingar karaktärerna till 

drastiska åtgärder (Elephant) för att de inte passar in. Förklaringen till varför Eric och Dylan 

begick massakern kan förstås som att de var avskärmade från verkligheten, vilket är en tydlig 

koppling till hur outsiderns psyke fungerar. Innerst inne vill alla karaktärer som drivs bort från 

samhället helt enkelt bara bli accepterade, men de blir inte det på grund av den rådande 
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samhällsstrukturen. Man kan med säkerhet säga att analysen fångar in outsiderns psyke, men 

att det inte alltid är lika tydligt, även om det finns en tanke från Van Sant att visa på 

människor och deras problem med att ta sig in i sociala gemenskaper. Det är intressant att 

homosexuellas situation som de porträtteras i Van Sants filmer liknar många andra förtryckta 

grupper i det amerikanska samhället. I slutändan kommer det ner till att kristendomen har haft 

en stor inverkan på det amerikanska samhället vilket motverkat en mer liberal och 

inkluderande utveckling för utsatta grupper. Det låter ganska självklart, nästan lite för enkelt. 

Likt den arabiska våren så går det genom att vara radikal – inom gränser såklart – att förändra 

ett sätt att se på människor, eller för att driva utvecklingen framåt. I Good Will Hunting så är 

det en kille från en lägre klass som tar sig in i finrummet, vad Van Sant menar här är att det 

behövs fler människor av samma sort på dessa positioner. Likt Milk där Harvey när han väl 

kommit in i politiken påverkar eftersom han har gått en hård väg i livet och sett alla problem i 

samhället och talar om försoning. Om man skall se till min studie så visar Van Sants filmer på 

att det är ett strukturellt fel på samhället, hur man delar in människor i kategorier. Van Sants 

filmer visar resultatet av den amerikanska drömmen, ett splittrat samhälle som inte kommer 

till sin rätt. Polisen förekommer i filmerna, där de beskrivs som homohatande och maktgalna. 

De är en viktig del i detta, då de upprätthåller det strukturella problemet istället för att 

beskydda medborgarna. Den amerikanska drömmen hamnar i konflikt med ett mer 

accepterande socialt samhälle som Van Sant efterfrågar, genom hans medmänskliga 

karaktärer som begår fel och som inte är perfekta. Det behövs bara ett stöd från samhället, 

vilket kännetecknar eller kännetecknade Sverige, men som inte varit framträdande i USA. 

Justin Vicari som forskat på Gus Van Sants tematik, ser inte Van Sant som en alltför tydlig 

homosexuell regissör, vilket jag heller inte riktigt gör. Det finns där, hela tiden, men det är 

inga sexscener som visas till skillnad från exempelvis Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder 

är mer radikal när det gäller att porträttera homosexuella, men Van Sant framhåller att det 

också handlar om en klassanalys. Likt min uppsats fokuserar Vicari på homosexualiteten på 

olika sätt och framhåller att det inte alltid är lika tydligt närvarande. I till exempel Elephant 

slår Vicari fast att killarnas liv liknar de homosexuellas kamp, hur de går in i en bubbla 

eftersom de inte är accepterade av normen. Att de bara har varandra och att de ständigt hänger 

tillsammans. Milk och Mala Noche menar han är de mest personliga filmerna då det 

uppenbarligen är personer som varit viktiga i hans liv som han berättar om. Likt Elisabeth 

Sherr Sklar som skrivit om matematik i populärkultur så är Vicari inne på att det inte är några 

direkta gay-teman i Good Will Hunting men att det ändå finns där genom gester och 

anspelningar. Precis som Sklar och Vicari skriver så finns det en tydlig koppling till att Van 
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Sant är en auteur, att det är utmärkande för hans filmskapande. Att prata om känslor på detta 

sätt, att det är två män som sitter och diskuterar inre djupare känslor på det sättet är det också 

tydligt att Van Sant vill framställa dem som sårbara karaktärer som behöver varandra och att 

under fasaden som de båda har så är de väldigt lika. Gus Van Sant ger oss den amerikanska 

drömmens baksida. 
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Play (Ruben Östlund, Sverige 2012) 
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