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Handling
Mississippi 1963. Skeeter, en ung kvinna med författa-
rambitioner, återvänder efter collegestudier till hemsta-
den Jackson och får arbete på den lokala tidningen där
hon får sköta spalten för hushållstips. 

Även om hon själv aldrig har tyckt sig passa in i denna
sydstatshåla slås hon ändå av hur tiden stått still i detta
trångsynta 'community'. Gamla skolkamrater, nu välsitue-
rade hemmafruar, ägnar sig helhjärtat åt sina utseenden,
bridgeluncher och välgörenhetstillställningar. Det verk-
liga arbetet, matlagning, tvätt, städning och framför allt
barnuppfostran, överlämnas med nonchalant hand åt
deras svarta hembiträden.

Som om inte den nedlåtande attityden är demonstrativ
nog lobbar den självutnämnda societetsdrottningen Hilly
Holbrook för ett lagförslag där de svarta anställda ska för-
bjudas att använda samma toalett som sina vita arbetsgi-
vare, och hon ber Skeeter flagga för idén i tidningen.

Skeeter, som tagit intryck av nya jämlikhets- och frihet-
stankar, vänder istället blicken mot de svarta kvinnornas
arbetsvillkor och vill, efter att ha kontaktat en förläggare i
New York, sammanställa en bok med deras erfarenheter
och ur deras perspektiv. Inledningsvis frågar hon Aibileen
- som sedan länge arbetar hos väninnan Elizabeth, och
som tagit hand både om denne som barn och sedan hen-
nes lilla flicka Mae Mobley - om hon vill bli den första att
berätta.

Men i Jackson är rasismen djupt rotad och umgänge
mellan vita och svarta på jämlik basis otänkbart och när
Aibileen till slut går med på att låta sig intervjuas, både
om sorgen efter sin döde son och sina arbetsgivares
mindre smickrande sidor, sker det i smyg. Snart lyckas
hon även värva vännen Minny, som har fått sparken med
buller och bång sedan hon demonstrativt använt Hillys
toalett. 

Hennes plats övertas av den unga Yule Mae som ber
Hilly om ett lån för att finansiera sina söners utbildning
men nekas och som kort därpå avslöjas att ha stulit en
ring och hamnar i fängelse.

Men nu börjar medborgarrättsrörelsen ändå att ingjuta
mod i den svarta befolkningen och fler kvinnor ansluter
sig till Skeeters bokprojekt. Minny vågar sig på en gruvlig
hämnd då hon serverar Hilly en 'chokladpaj' spetsad med
avföring och får sedan anställning hos områdets sociala
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sina hembiträden? Varför blir toalettfrågan en så laddad
fråga?

• Filmen visar den komplexa situationen där de svarta
både är tjänare och ur någon aspekt förtrogen familje-
medlem. Fundera över hur detta tar sig uttryck. På vems
villkor bygger dessa relationer? Gemenskapen hembiträ-
dena emellan blir deras stora styrka. Hur ser den ut? På
vilket sätt kompliceras bilden (som för Skeeter) när man
börjar betrakta tjänarna som vanliga människor, till och
med vänner?

• Idag är de svartas situation inte densamma i USA. De är
förvisso en minoritet och utsätts fortfarande för rasism.
Det finns fortfarande stora sociala skillnader men hierar-
kin i samhället är ändå en annan. Men (den till stor del
vita) över- och medelklassen kan fortfarande betala för
dessa tjänster och nu har rollen övertagits av andra mino-
riteter som (inte sällan papperslösa) latinamerikaner och
asiater. I Frankrike arbetar tusentals filippinska kvinnor
långt borta från egna barn för att passa upp på franska
familjer. I Spanien försöker latinamerikanska kvinnor tjä-
na ihop pengar de kan skicka hem till släktingarna hem-
ma och i Saudiarabien arbetar många kvinnor från länder
som Indonesien, Sri Lanka, Filippinerna och Nepal under
slavliknande förhållanden utan att kunna sätta emot
någonting. Listan kan göras hur lång som helst. Hur tän-
ker ni själva kring dessa arbeten där människor arbetar
under närmast livegna förhållanden? I Sverige har vi haft
en 'pigdebatt' huruvida det är moraliskt ok att ge skatte-
lättnader för att köpa hushållsarbete, det så kallade RUT-
avdraget. Med utgångspunkt i "Niceville", vilka funder-
ingar har ni kring dessa frågor? Finns det något särskilt
laddat kring just hushållsarbete? Vilka frågor väcker fil-
men kring människosyn och människovärde?

• Filmen väcker givetvis frågor om rasism generellt, histo-
riskt och idag. Diskutera hur ni upplever rasismen idag.
Vilka är föremål för nutida rasism och vilka uttryck tar
den sig i USA, Europa, Sverige eller andra delar av värl-
den?

Vems historia?
"Det här handlar inte om mig", försäkrar Skeeter Aibileen.

Initiativet till boken tas av Skeeter, en för tiden modern
kvinna som vill föra fram de svarta kvinnornas röst. Hen-
nes författarambitioner är en drivkraft liksom hennes
egen bakgrund av utanförskap och dåligt självförtroende.
Hon i sin tur fick sin styrka genom Constantine som blev
den verkliga modersgestalten under hennes uppväxt.
Constantine lärde Skeeter att ifrågasätta omvärlden och
att varje morgon ge sig själv en chans och inte låta andra
avgöra vem hon skulle vara.

Skrivandet av boken blir en omtumlande period för
Skeeter, Aibileen, Minny och flera av traktens hembiträ-
den. Avslutningsvis kommer de emellertid att gå ur upple-
velsen med vitt skilda framtidsutsikter. För Skeeter väntar
en karriär i New York medan Minny och Aibileen blir
kvar. Något har krusat den vackra ytan i Jackson men i
allt väsentligt blir allt vid det vanliga.

Biosuccén "Niceville" av Tate Taylor bygger på Kathryn
Stocketts roman "The Help". I USA har filmen följts av en
debatt där bland andra The Association of Black Women
Historians menar att filmen beskriver "en vit huvudper-

FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET. TEL 08-665 11 00. WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

paria, Mrs Celia. Där behöver hon bara kamouflera Celias
usla kokkonst så att hon ska framstå som den perfekta
hustru som maken förväntar sig. 

Skeeter - som också söker svaret på varför hembiträdet
Constantine, som älskade henne som sitt eget barn, för-
svunnit - inser att hennes egen familj agerat lika rasistiskt
som alla andra. Den gamla kvinnan fick sparken sedan
hennes dotter hade haft fräckheten att kliva in genom
huvudingången mitt under en fin damlunch.

Kvinnornas öppenhjärtliga berättelser publiceras till
slut men de förblir anonyma. Det råder emellertid inget
tvivel om att det handlar om Jackson och invånarnas deli-
kata egenheter blir lätt identifierade. Någon riktig skan-
dal blir det aldrig men många har ett intresse av att den
glöms bort så snart som möjligt. Medan Skeeter lämnar
Jackson för en karriär i New York avskedas Aibeleen med
förevändningen att hon har stulit silver. 

Hon vänder huset och en gråtande May Mobley ryggen
för en ny tillvaro. Kanske friare. Kanske kommer hon
skriva sin egen berättelse. 

Slav eller familjemedlem?
"And did you know as a girl growing up that one day
you'd be a maid?"

Skeeters inledande fråga till Aibileen låter som om hon
frågade om vilket yrke som helst. Svaret, "My mama was a
maid. My grandmama was a house slave", vittnar om att
hembiträdet i sydstaternas sextiotal ofta hade ärvt sin
plats och position. Inte bara hade många kvinnor gått i
sina mödrars fotspår. De ingick som en del i möblemang-
et, eller som en del av ett arv. En egendom att överlåtas
de vita emellan. Observera att detta var ganska precis 100
år efter att slaveriet avskaffats.

Det segregerade samhället var en verklighet i det stora
såväl som i det lilla. Händelserna i "Niceville" fokuserar på
den vardagliga rasism som var lika djupt cementerad som
accepterad. Filmens hembiträden behandlas ömsom som
luft, ömsom som slavar men har samtidigt en underlig
särställning då de också tar hand om och kommer nära
värdfamiljens barn. De förväntas kunna anförtros och
bevittna pinsamheter eftersom de underförstått är behäf-
tade med tystnadsplikt i egenskap av sin etniskt och soci-
alt underordnade position.

De vita välbärgade i "Niceville" väntar sig att hembiträ-
det finns till hands så fort de ropar. Gärna ges flera direk-
tiv från olika familjemedlemmar samtidigt så att hembi-
trädet känner sin lojalitet och sin förmåga att prioritera
rätt ifrågasatt.

• Det råder ingen tvekan om maktförhållanden och den
sociala diskrepansen i Jackson. De svarta tjänar de vita
sedan decennier tillbaka utan att det särskilt ifrågasätts.
Att ha ett svart hembiträde eller en svart trädgårdsmäs-
tare är ett självklart privilegium, ja en rättighet. Hembi-
trädena hålls på plats med en överlägsen jargong och
genom att både betona deras betydelse och på samma
gång obetydliga värde.  För en del är skillnaderna inte
tydliga nog och därför föreslår Miss Hilly att hembiträ-
dena ska få en egen toalett, gärna utanför huset. Själv tve-
kar hon inte att köra ut sitt hembiträde Minny i stormen
för att uträtta sina behov och hon tvingar Aibileen att
erkänna hur lycklig och tacksam hon är för ett eget dass
ute på husets baksida. Med vilka medel, små eller stora
gester, utövar de vita sitt övertag mot och sitt förtryck av
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sons vuxenblivande" och att man inte uppskattar att
"svarta kvinnors liv skildras historiskt inkorrekt i syfte att
underhålla."

• Vems historia berättar filmen egentligen? Boken må
inta de svarta kvinnornas perspektiv, men ur vems synvin-
kel är filmen berättad? Vems historia vill man lyfta fram,
Skeeters självförverkligande och revansch eller rasfrågan?
Vilken strategi har filmmakarna för att tillfredsställa både
en vit och en svart publik?

Klischéer med budskap
"Niceville" är en Disneyproduktion som med sitt barn- och
mainstreamvänliga tilltal givetvis vill nå en stor publik.
Temat bäddar för en rädsla att överträda känsliga gränser
och utifrån det har man valt att vara väldigt tydlig. Endi-
mensionell om man så vill.

De vita skildras överlag som osympatiska, inskränkta
rasister medan de svarta är kloka, lojala, gudsförtrös-
tande och alltid med en komisk oneliner på lager, där
karaktären Minny är det mest utstuderade exemplet. Hon
himlar med ögonen, fräser kyckling i kokosfett och tycker
synd om de korkade hjälplösa kvinnorna som egentligen
inte borde få ha hand om sina egna barn. En slags urtyp
för 'mammyn', rejält etablerad på film i och med "Borta
med vinden" 1939. Då Hattie McDaniel som första svarta
skådespelare vann en Oscar, för bästa kvinnliga biroll.

• Hembiträdena I "Niceville" har alltid en varm öppen
famn för barnen och livsvisdomar att dela med sig av.
Styrkan finner de i kyrkan som lär dem att älska sin fien-
de. De vita kvinnorna å sin sida är helt världsfrånvända,
praktiskt och emotionellt inkapabla. Alla förutom Skeeter,
som med rödlockig hårman (rött hår ett säkert tecken på
rebelliskhet) stormar in och vänder upp och ner på kon-
ventionerna. Fundera över hur de vita respektive svarta
kvinnorna framställs. Vad uppfattar ni som stereotypt be-
skrivande av dessa två motsatser? Blir problemet reduce-
rat och förenklat, och på vilket sätt i så fall? Hur blir vår
identifikation och känsla för ansvar utifrån rollerna?

• Fundera över hur ni tycker budskapet formas utifrån
sättet man framställer sina karaktärer? På vems bekost-
nad ska vi roas? Hur ser vi på alla vitas generella ansvar
om hemmafruarna framställs nästan orimligt dumma?
Vilka funderingar kring våra egna fördomar väcker fil-
men?

• "Niceville" är kvinnornas historia och männen förblir
staffagefigurer. Men i den mån de kommer till tals, hur
framställs de?

• Hur en viss grupp människor framställs på film utifrån
ett etniskt eller religiöst perspektiv blir ofta föremål för
debatt. Ett aktuellt svenskt exempel är Ruben Östlunds
film "Play" som både tolkats som rasistisk, och som ett
ställningstagande mot rasism. Regissören hävdar att han
bara håller upp en spegel mot publiken och att det vi kän-
ner har mer med oss själva och våra fördomar att göra.
Hur tänker ni kring denna debatt och denna problematik?
Hur mycket skapar vi själva våra bilder utifrån våra egna
erfarenheter och förutfattade meningar när vi tolkar ett
konstverk? Hur närmar man sig tabufyllda ämnen som
rasism utan att det blir provokativt? Är det överhuvudta-
get ett problem att det blir provokativt eller är det tvär-
tom en väg att sätta fokus på det väsentliga?

• Historier om herrskap och deras tjänstefolk utgör mer
eller mindre en egen genre inom film och teveserier. Den
brittiska "Herrskap och tjänstefolk" har fått en modern
uppföljare (om än förlagd till början av 1900-talet) i det
populära kostymdramat "Downton  Abbey". I Sverige hade
genren sin peak i 30- och 40-talens filmer om hembiträ-
den (lite föraktfullt refererade till som “pilsnerfilmer”)
som utifrån just köksregionerna tog avstamp i frågor
kring makt, klass och genus. Inte kunde man väl bli du
med husan!? Men visst hade de precis som i "Niceville"
hjärtat på rätta stället, var lojala och förnumstigt läxade
upp överklassen om så behövdes. Några kända filmer var
"Vi som går köksvägen" (1932), "Vi hemslavinnor"(1942),
eller "Brita Grosshandlarhuset" (1946). Fundera kring
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genren och vad som skapar en så stor popularitet? På vil-
ket sätt kan dess stereotyper fungera för att åskådliggöra
sociala och ekonomiska strukturer?

Medborgarrätt
Mississippi hade i början av 60-talet några av de hårdaste
raslagarna i hela USA. Vi ser i filmen den officiellt under-
stödda rasismen i form av skilda ingångar på offentliga
platser. Filmens Jackson befäster sin ställning som ett seg-
regationens epicentrum då medborgarrättsaktivisten Med-
gar Evers mördas en kväll mitt framför sin familj av Ku
Klux Klan. Aibileen som just då sitter på bussen uppmanas
tillsammans med alla andra svarta kliva av medan de vita
lovas skjuts hem. Händelsen fladdrar förbi på tv-skärmen
hemma hos Skeeter men hennes mor stänger kvickt av så
det svarta tjänstefolket inte ska få några idéer.

• Vad sätter Skeeters bokprojekt igång i Jackson? Vad ris-
kerar hon, och framför allt hembiträdena, genom att um-
gås och arbeta tillsammans? Hur ser vi rädslan för rasla-
garna manifesteras i filmen?

Medborgarrättsrörelsen hade fått ny kraft i USA i mitten
av 50-talet tack vare sina förgrundsgestalter Martin Lut-
her King och Malcolm X. Det var inte en enskild organisa-
tion utan en flerfrontsrörelse som demonstrerade, manife-
sterade och ibland slogs för likvärdiga medborgerliga rät-
tigheter för svarta medborgare. Enskilda initiativ som när
Rosa Parks 1955 vägrade lämna sin plats åt en vit, och
Martin Luther Kings tal "I have a dream" 1963 var symbo-
liska milstolpar i denna kamp.

• Hur återspeglas i filmen vad som händer utanför Jack-
son? Ta reda på mer om medborgarrättsrörelsen i USA och
vad de drev fram. Vad hände i spåren av raskravaller och
stridigheter? Fundera över tidsperspektiven, vad har hänt
sedan dess? Det finns lagförslag som syftar till att det
bland annat ska krävas pass för att få rätt att rösta i ameri-
kanska presidentval. Något som skulle drabba framför allt
svarta negativt och i förlängningen det demokratiska par-
tiet och den sittande presidenten Obama. Ta reda på hur
lagar indirekt kan fungera segregerande och rasistiskt.

• Läs mer om Martin Luther King och Malcolm X. Vad för-
enade dem och vad skilde dem åt? Fundera vidare över

effekterna av deras respektive hållning till medborgarrätt-
skampen.

Länktips
Författaren, filmproducenten och regissören Nelson
George ger en kort analys av hur de svarta skildras i "Nice-
ville".
http://video.nytimes.com/video/2011/08/11/movies/10
0000000992277/maid-in-the-usa.html
Mer om Medgar Evers
http://www.everstribute.org/tour_museum_room.php

USA, Indien, Förenade Arabemiraten 2011

Producenter: Michael Barnathan, Chris Columbus & Brunson Green

Manus: Tate Taylor efter Kathryn Stocketts roman

Regi: Tate Taylor

Foto: Stephen Goldblatt

Klippning: Hughes Winborne

Originalmusik: Thomas Newman

Produktionsdesign: Mark Ricker

Roller

Aibileen Clark - Viola Davis

Eugenia 'Skeeter' Phelan - Emma Stone

Hilly Holbrook - Bryce Dallas Howard

Minny Jacksons - Octavia Spencer

Elizabeth Leefolt - Ahna O'Reilly

Celia Foote - Jessica Chastain

Charlotte Phelan - Allison Janney

Constantine Jefferson - Cicely Tyson

Missus Walters . Sissy Spacek

Yule Mae Davis - Aunjanue Ellis

Tekniska uppgifter

Speltid: 146 min

Format: vidfilm

Ljud: Dolby Digital

Censur: från 7 år

Svensk premiär: 23 september 2011 

Distribution

Walt Disney Studios, Box 81, 101 23 Stockholm Tel 08-555 445 00,

fax 08-555 445 88

Redaktion

Andreas Hoffsten, Film och Samhälle, Svenska Filminstitutet,

februari 2012

Produktionsuppgifter


