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””privilegium är när du tror att något privilegium är när du tror att något 
inte är ett problem eftersom det inte är inte är ett problem eftersom det inte är 
ett problem för dig personligen.ett problem för dig personligen.””— david gaider

åtta vita män möts vid lägerelden, i baren  
och på badhuset. en charmigt animerad satir  
baserad på intervjuer med personer ur normens 
och privilegiernas epicentrum. vilka är de?  
vad vill de? och finns det fler känslor än  
hungrig, arg, trött och kåt...? naket resonerar 
sällskapet sig fram till sin egen position  
i samhället. mark levengood lånar ut sin röst  
till intervjuaren när dokumentärt ljudmaterial 
möter fiktiva karaktärer. 
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 avsnitt 1

gentlemän, djurgentlemän, djur  ii  burbur  &&
andra förebilderandra förebilder

”Att vara man betyder att...
Det finns liksom ett djur där 
inne... som man... hela tiden 
måste hålla i en... bur.”

Vad betyder det egentligen 
att vara man? Potentialen att 
göra riktigt fula grejer och  
att inte bry sig om sig själv?
 



 avsnitt 2

skam, våld skam, våld 
&& en halvstor balle en halvstor balle

”Porrindustrin är ett bra ex- 
empel på en plats som känns 
jämlik. Man måste inte längre 
ha en liten ministjärt. Det är OK 
att vara fet, gammal och ful... 
Jag tycker att det är schysst.”

Den kollektiva skammen 
ligger över Sällskapet i 
jacuzzin på badhuset.
 



 avsnitt 3

strukturer, normer strukturer, normer 
&&  lite lite ““hbqthbqt””

”Det dåliga med att vara  
en vit man är... att vara en  
vit man. Man tvingas inte  
utsättas för nånting.”

”Man kan få ett ganska 
bekvämt och skönt liv som 
vit man. Och det är ju inte 
enbart bra.”



 avsnitt 4

relationer, begränsningar relationer, begränsningar 
&&  en my little ponyen my little pony

”Jag har aldrig påverkats  
av att jag är en man. Det  
har inte varit något problem 
för mig.”

Finns det fler känslor  
än hungrig, arg, trött  
och kåt…?
 



 avsnitt 5

framgång, rättvisa framgång, rättvisa 
&&  fett soft med unge jufett soft med unge ju

”Jag är inte särskilt impone- 
rad av kvotering. Det finns en 
anledning till att män tjänar 
mer pengar än kvinnor.”

På äventyrscampingen  
i skogen fördjupar sig 
männen i arbetslivet och 
framgång i karriären. 



 avsnitt 6

feminism, trans feminism, trans 
&&  detdet  därdär  n-ordetn-ordet  ocksåockså

”Ordval är inte så viktigt.  
Jag använder till exempel 
N-ordet. Men bara med mina 
vänner. De vet att jag menar 
det på ett positivt sätt.”

”Det känns ju  
fjolligt som man, 
att tycka att man 
är feminist.”

Har feminismen blivit  
kapad och spelar det  
någon roll vilka ord vi  
väljer för att beskriva  
andra?



 avsnitt 7 

makt,makt,  ansvar ansvar 
&&  nånnån  chefchef  somsom  varvar  libaneslibanes

”Det ingår i en privilegierad  
position att försöka mörka  
och gömma strukturella  
problem i samhället.”

Kan det finnas något att  
vinna på att dela med sig  
av makten?



malin erixonmalin erixon
malin@ganzanderes.com
www.ganzanderes.com

om regissörenom regissören |  | producentenproducenten
Malin Erixons tidigare filmer har visats på filmfestivaler världen över –  
till exempel på Sundance Film Festival, på Ottawa International  
Animation Festival, på Nordisk Panorama och på Stockholms Film- 
festival, samt på platser som Studion på Moderna Museet i Stockholm. 
Hon har mottagit ett flertal nomineringar och utmärklelser för sitt arbete. 
2015 blev hon exempelvis nominerad till en Guldbagge för Bästa Kortfilm.

filmografi filmografi ((ett urvalett urval))
Sömnincidenter, 2016
But You Are a Dog, 2014
Benjamin’s Flowers, 2012
Death by Heart, 2005
En Kålmasks Äventyr, 2004

om om producentenproducenten
Mario Adamson har producerat ett antal internationellt hyllade filmer 
såsom den flertaligt prisade dokumentären “Scheme Birds” (bästa  
dokumentär på Tribeca FFS 2019), de animerade kortfilmerna “Still Born” 
(Guldbagge för bästa kortfilm 2015) och “Jag är rund” (premiär på  
Berlinale 2011). Mario har blivit utvald att delta i EURODOC 2019 och är 
en alumnus på Sundance Intitute. Mario är i grunden ljuddesigner/ 
kompositör med en karriär som löper över tre decennier i filmbranshen.

filmografi filmografi ((ett urvalett urval))
Merry Christmas, Yiwu, 2020
Scheme Birds, 2019
Andra stranden, 2018
Still Born, 2014
Jag är rund, 2011

mario adamsonmario adamson
mario@sisyfosfilm.com
www.sisyfosfilm.com



www.ganzanderes.com/sallskapet

presenterad vid:


