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Denna studie undersöker minoritetsgruppers representation och framställning i svenska 

filmer. De studieobjekt som har analyserats är En underbar jävla jul och Sällskapsresan 2. 

Dessa filmer utkom i två olika tidsperioder, den ena 2015 (En underbar jävla jul) och den 

andra 1985 (Sällskapsresan 2). Syftet är att undersöka hur minoritetsgruppers framställs i ett 

medium som är avsett för underhållning, och vad som händer när de olika systemen av 

maktförhållanden och strukturer möts under en och samma arena. Målet är att bidra till en 

ökad uppmärksamhet och engagemang kring fenomenet. Studiens tillvägagångssätt grundar 

sig i diskurspsykologi som teori och metod, samt intersektionalitet som teori. Genom att 

kombinera två stycken teorier kan studieobjekten analyseras på ett djupare plan då de olika 

teorierna kompletterar varandra. Allt material som hämtades från studieobjekten 

transkriberades för att sedan analyseras. Analysen är uppdelad i fyra olika teman; könsroller 

och sexualitet, klass, politik och etnicitet. Tillsammans bidrar dessa teman till att studiens 

frågeställningar besvaras. Studiens resultat påvisade att minoritetsgrupper representeras i 

olika grad och att de ofta tilldelas stereotypa roller. Resultatet visade att svensk film har 

genomgått en förändring över åren, och att den idag innehar en mer öppen dialog gällande 

samhällsrelaterade frågor. 
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This study examines the portrayal of minority groups shown in swedish films. The chosen 
objects are En underbar jävla jul (2015) and Sällskapsresan 2 (1985). The purpose of the 
study is to analyze how minority groups are represented in a forum whose main desire is to 
entertain rather than inform and to examine what occurs when different structures of 
authorities collide. The study’s main ambition is to illuminate and exposure this phenomenon. 
The study will apply discursive psychology as its method and theory along with 
intersectionality. The reason behind is solely to help us get a better understanding and deepen 
our knowledge. The combination of the aforementioned theories will provide a unique 
outlook for the analysis. All material collected from the films were at first hand transcribed 
and later analyzed. The analyses was divided into four different themes; gender roles and 
sexuality, class, politics and ethnicity. The four themes will contribute the answers of the 
study’s main questions. The results concluded that minority groups were often given 
stereotypic features as well as being given little to no exposure in films. However the results 
also showed that swedish movies are evolving and is being more open to discuss and display 
what once was considered prohibited subjects.  
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1. Inledning 

Svenska filminstitutet gjorde år 2015 en undersökning av 30 svenska filmer, med ett resultat 

som visade på att många grupper i det svenska samhället var underrepresenterade. Studien 

kom fram till att 7 procent utav 800 rollfigurer visade sig vara första eller andra generationens 

invandrare. Denna siffra är lägre än i verkligheten, då Sveriges befolkning 2016 bestod av ca 

23 procent utrikes födda samt personer som har två utrikesfödda föräldrar inräknat (Statistiska 

Centralbyrån, 2016). Undersökningen visade på att det inte bara är invandrare som är 

underrepresenterade i svensk film, utan även homosexuella och transsexuella som endast 

utgjorde 1% av alla karaktärer i filmerna som undersöktes (Svenska Filminstitutet, 2015). 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur minoritetsgrupper i svensk film framställs på 

ett djupare plan med klass i åtanke. Minoriteter avser i detta fall de grupper som är 

underrepresenterade i svensk film. 

 

Denna studie undersöker två av de mest sedda svenska filmerna från två olika tidsperioder: 

Sällskapsresan 2 - Snowroller och En underbar jävla jul. Sällskapsresan 2 hade premiär 1985 

och är en av de mest sedda filmerna på biograf i Sverige (Svenska Filminstitutet, 2016) 

medan En underbar jävla jul hade flest antal biobesök bland svenska filmer år sitt premiärår 

2015 (Svenska Filminstitutet, 2016). 
 

1.1. Bakgrund 

Nedan kommer sveriges invandring och politiska tillstånd under 1970- och 1980-talet 

sammanfattas. Informationen är betydelsefull för att undersöka om det går att dra historiska 

paralleller mellan de två studieobjekten, och på vilka sätt dessa i så fall yttrar sig på. Samtlig 

statistik har hämtats från Migrationsverket, Statistiska centralbyrån samt LO, 

Landsorganisationen i Sverige. 

 

1.2. Sverige under 1970-,1980-,1990- och 2000-talet 

Under 1970- och 1980-talet hade Sverige en ökning av anknytningsinvandrare, det vill säga 

invandringen av familjemedlemmar. Under 70-talet kom flyktingarna oftast stötvis, 

exempelvis flyktingar i samband med militärkuppen i Chile 1973. I mitten av 80-talet skedde 

en ökning av antalet invandrare från Irak, Iran, Syrien, Turkiet, Libanon och Eritrea i 
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Västeuropa. Under 90-talet kom det en stor flyktingvåg till Sverige då det utbröt krig på 

Balkan. Sverige fick ta emot ca 100 000 f.d. jugoslaver, då kriget i Balkan drev rekordstora 

mängder på flykt (Migrationsverket, 2016). 

 

Under 1976 skedde ett maktskifte i politiken med en borgerlig regering (SCB, 2016). Under 

sent 70-tal steg den svenska arbetslösheten (SCB, 2009) vilket ledde till ett stort missnöje 

bland de svenska invånarna, vilket bland annat visade sig i 1980 års avtalsrörelse mellan LO 

(landsorganisationen i Sverige) och SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) då en strejk och 

lockout bröt ut (LO, 2014). Ekonomin stabiliserades i Sverige under 1981 och 1982, då 

exporten ökade snabbt, men mot slutet av 80-talet började ekonomin svikta igen (SCB, 2016).  

 

Under 2000-talet ökade invandringen i Sverige, både med flyktingar från krigsdrabbade 

länder, men även invandrare från nyblivna EU-länder. Det blev även en ökning av 

internationella studenter som valde att studera i Sverige. 2006 ökade invandringen återigen på 

grund av en tillfällig asyllag som tillät irakiska barnfamiljer att stanna i Sverige, efter att de 

hade hållit sig gömda på grund av avisningsbeslut. Kriget i Syrien som bröt ut 2011 ledde till 

stora flyktingströmmar, och var fjärde person som invandrade under 2014 kom från Syrien 

(SCB, 2016). Under 2014 skedde det även ett maktskifte i Sverige, då Moderaterna fick 

avträda och Socialdemokraterna fick makten.  
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2. Syfte, mål och frågeställningar 

I detta kapitel presenteras studiens syfte, mål och frågeställningar. Här förklaras 

problemformuleringen och idén till studiens uppkomst. Vidare anges vad studien undersöker 

och studiens mål. Slutligen presenteras studiens frågeställningar som används för att 

genomföra studiens syfte. 
 

2.1 Syfte 

Vi uppsatsförfattare har länge reflekterat över den bristande mångfalden i svensk tv-industri. 

Vi har båda två utrikesfödda föräldrar som har flytt från ett land i krig, vilket gör att detta 

ämne ligger oss varmt om hjärtat. Många gånger har vi upplevt att vi inte kan identifiera oss 

med medias framställning av invandrare, och vi upplever att den bygger på en väldigt 

stereotyp bild som ofta inte stämmer in med verkligheten. Detta har väckt ett intresse hos oss 

att analysera hur olika typer av minoriteter gestaltas, främst utifrån etnicitet, genus och 

sexualitet. Studien kommer även undersöka om, och isåfall vilka klasskillnader som 

förekommer. Syftet är att med hjälp av alla dessa faktorer kunna undersöka vad som händer 

när de olika systemen av maktförhållanden och strukturer möts under en och samma arena. 

Anledningen till att svenska filmer har valts ut som studieobjekt är för att intresse ligger i att 

se hur det svenska samhället framställs på bioduken, för att sedan dra samhälleliga kopplingar 

med hjälp utav diskurspsykologin och intersektionalitet som teori och metod.  

 

2.2 Mål 

Studiens mål är att uppmärksamma hur minoriteter framställs i svensk film, och lyfta upp 

problematiken i att många grupper är underrepresenterade. Det långsiktiga målet är att 

inspirera andra till att fortsätta forska inom detta område. Det finns tidigare studier kring 

mångfald, och hur klass representeras inom svenska realityserier och nyhetsrapporteringar. Vi 

har upptäckt att det finns en forskningslucka kring svenska filmer och serier, två 

dramaturgiska genrer som är avsedda för underhållning.  
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2.3 Frågeställningar 

Genom vår analys hoppas vi får svar på följande frågor: 

 

- Hur framställs minoritetsgrupper i En underbar jävla jul? 

 

- Hur framställs minoritetsgrupper i Sällskapsresan 2?  

 

- Vilka paralleller kan dras mellan respektive film?  
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3. Forskningsöversikt 

Ett stort forskningsfält inom medie- och kommunikationsvetenskap är representation och 

identitet samt dess relation till media. Diskussioner kring minoriteters framställning i media 

är väsentlig då så många som möjligt av samhällets invånare bör inkluderas i 

mediesammanhang. Det har tidigare gjorts studier kring hur representation bildas och 

speglas i reklam och nyhetsrapporteringar. Det är ett fåtal studier som berör svensk film, 

varav en är gjord av Svenska Filminstitutet. År 2015 gjordes det en granskning av 

minoriteters framställning i svenska filmer där undersökningen främst presenterar siffror och 

statistik. Syftet med denna studie är att beröra ämnet på djupet och medverka med ett 

kvalitativt, snarare än kvantitativt bidrag. I detta kapitel kommer all tidigare forskning som 

anses vara relevant för studien presenteras. Kapitlet omfattar studier kring representation, 

svensk film, filmkonsumtion och meningsskapande, klass och media samt en 

diskurspsykologisk studie kring rasism i Australiensisk media.  

 

3.1. Danska nyheters framställning av minoritetsgrupper 

Rikke Andreassen (2015) har gjort en kvalitativ studie som heter “The mass media’s 

construction of gender, race, sexuality and nationality: An analysis of the Danish News 

Media’s Communication about Visible Minorities from 1971-2004” där hon analyserar hur 

olika könsroller, klassgrupper, etnisk grupper och sexuell läggning representeras via de 

danska tv-nyheterna. Andreassen (2015) tar upp hur kunskap och makt formas utav samhällets 

diskursiva metoder och mediernas inflytande när det gäller en individs förståelse och relation 

till omvärlden . Studiens material avser massmedias porträttering av minoritetsgrupper i 

danska nyhetskanaler från 1971 - 2004. De två tv-kanaler som Andreassen (2015) hämtar sitt 

material ifrån är TV2, en kommersiell kanal, och DR, en statlig dansk kanal. Studien har 

endast inkluderat kompletta reportage och nyhetsklipp som Andreassen har lyckat få fram via 

tv-kanalernas hemsida. 

 

 Studiens resultat påvisar att invandring har under alla tider (d.v.s. tiden som studiens material 

avser) förknippats med ekonomisk börda och sociala problem.  Denna synen kom däremot att 

eskalera under 90-talet då allt fler nyheter rapporterade en ogynnsam bild av 

invandrare.  Andreassens (2015) studie visar också att det var inte förrän 90-talet som 
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stereotyper gentemot invandrare började uppstå. Nyhetskanaler började rapportera om 

kriminella invandrare som vandaliserade och vägrade intergrera sig till det danska samhället. 

En politisk diskussion började uppstå där majoritet av politikerna från högern uppmanade att 

Danmark skulle ha strängare lagar och utvisa invandrare som hade gjort sig skyldiga till brott. 

En annan stereotyp som studien påvisade var synen gentemot muslimska kvinnor. Stereotypen 

om att muslimska kvinnor är nedtryckta av sina män, psykiskt och fysiskt, är en fördom som 

har rapporterats redan tidig 70-tal. Denna stereotypen kom att intensifieras under slutet av 90-

talet då allt fler nyheter uppmärksammade muslimska kvinnor som blivit utsatta för övergrepp 

och våldtäkt. 

 

Avslutningsvis drar Andreassen (2015) slutsatsen att uppfattningen av invandrare har 

påverkats genom åren från en positiv inställning till en mer negativ. Hon påpekar att under 

70- och 80-talet fokuserade många nyhetskanaler på reportage som demonstrerade hur 

invandrare blev mer och mer integrerade i det danska samhället medan de under 90- och 00-

talet ändrade nyheternas fokus. Nyheter började sända inslag som visade konflikter som 

uppstod på grund av invandringen, som exempelvis andelen invandrare som var arbetslösa, 

muslimska kvinnor som blev nekade till att bära slöja och invandrade män som åtalades för 

sexuella brott. Andreassens (2015) studie påvisar mediernas makt och hur tittarnas 

verklighetsbild och uppfattning om vad som är viktigt kan komma att påverkas. 

 

3.2. Minoritetsgrupper i svensk film 

Svenska filminstitutet gav order åt undersökningsföretaget Miklo (2015) att mäta och redovisa 

30 svenska långfilmer från 2014 och undersöka vilka mönster som gestaltas när det gäller 

representation av Sverige och det svenska folket. Studien är en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning som analyserade hur karaktärerna i filmerna porträtterades och ifall de följde 

diskrimineringslagen kring kön, etnicitet, religion och sexuell läggning. Den kvantitativa 

delen mäter hur många gånger olika karaktärer (som de har valt att dela upp i 7 kategorier) 

förekommer. Den kvalitativa delen analyserar karaktärernas språk och framställning. 

Rapporten har även gjort en analys av respektive karaktärs ställning och roll i filmerna. 

Studiens resultat påvisar att invandrare är underrepresenterade då endast 7% av karaktärerna 

är utländska eller har föräldrar som är utländska. Majoriteten av dessa utlänningar är 

invandrare från andra skandinaviska länder. Studien visade på att invandrare flitigt framställs 
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som kriminella, och när de inte gör det tillhör de ofta en lägre maktposition med yrken så som 

städare, dörrvakt och servitör (Svenska filminstitutet, 2015).  

 

Homosexuella och bisexuella  visade sig vara underrepresenterade då endast 1% av 

karaktärerna hade en annan sexuell läggning än heterosexuell. Även personer med en 

funktionsvariation framkom i en väldigt liten utsträckning, rättare sagt 1% av alla karaktärer. 

Kvinnor representerade 39% av alla karaktärer, medan männen stod  för 61% av alla 

karaktärer. De båda könen representerades växelvis som normvidgande och normbevarande. 

Studiens slutsats kan summeras upp genom att konstatera att en stor del av den svenska filmer 

som släpptes 2014 spelades av främst vita män och kvinnor, och att många grupper var 

underrepresenterade och oftas syntes i stereotypiska roller (Svenska filminstitutet, 2015. 

 

3.3. Filmkonsumtion och meningsskapande 

Studien “Film och mening - en receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella 

frågor” (Axelson, 2007) har undersökt hur samspelet mellan sociala och psykologiska 

processer ter sig vid filmkonsumtion. Syftet med studien är att på ett empiriskt sätt belysa 

processer och ge exempel på publikens sätt att tänka och berätta om film. Fokus ligger även 

på att skapa en utvecklad och teoretisk förståelse kring filmtolkning, samt att bringa en 

religionssociologisk diskussion kring temat. Studiens teoretiska utgångspunkt återfinns i både 

religionssociologi och religionspsykologi. Som metod har en receptionsanalys tillämpats för 

att kunna analysera åskådares relation till medieinnehåll, i det här fallet spelfilm. Studien är 

både kvantitativ och kvalitativ då den baseras både på intervjuer och en mindre 

enkätundersökning.  

 

Studiens enkätundersökning tydde på att vissa individer i publiken kunde bli djupt berörda, 

samtidigt som filmkonsumtion uppfattades som underhållning och ett sätt att koppla av på. 

Resultatet visade även att filmkonsumtion anses vara en stimulans över diverse reflektioner 

och tankar, samtidigt som det i sociala situationer anses vara diskussions befrämjande. 

Resultatet från grupp intervjuerna visade att spelfilm både befriar och begränsar utrymmet för 

individen att skapa en personlig bearbetning av filmupplevelsen. Utifrån ett 

religionssociologiskt perspektiv visade resultatet att attityden gentemot film inte skiljde sig på 
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ett avgörande sätt. Deltagarna som deltog i intervjuerna bestod av både religiösa samt icke 

religiösa individer och resultatet visade att spelfilm i båda fallen användes som en eventuell 

källa till tankar om existentiella frågor (Axelson, 2007).  

 

Sammanfattningsvis visade studiens resultat att spelfilm kan innefatta gestaltningar av 

existentiella frågor som hos en individ kan stärka de frågor som innefattar moraliska ideal att 

leva efter, livets mening samt skuld och ansvar. Gällande relationen mellan människa och 

Gud tyder resultat att konsumtion av spelfilm har en begränsad räckvidd. Filmmediet tycks 

inte bekämpa eller hota traditionell religion och frågor kring Guds existens och läran om 

verkligheten (Axelson, 2007). 

 

3.4. Framställning i svensk reality tv 

Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson, är båda två forskare på Södertörns högskola. I deras 

artikel “Watching reality from a distance: class, genre and reality television” (2017) tar de 

upp reality tv och dess sociala framställning. Syftet med artikeln är att skapa en ökad 

förståelse för reality tv som genre utifrån kulturella och ideologiska aspekter, samt tillföra en 

mer detaljerad bild av klass i television.  

 

Studien har genomförts med hjälp av en innehållsanalys för att uppnå dess syfte. Studien 

fokuserar på fyra antaganden gällande reality tv. Det första de undersöker är huruvida det är 

en skillnad mellan reality tv och andra genrer, med fokus på klassidentifikation och 

klassrelationer. Det andra de undersöker är om reality tv anses vara något för alla, i den 

mening att arbetarklassen kollar på reality tv i en bredare grad än andra genrer. Det tredje 

antagandet undersöker huruvida reality tv är en chans för arbetarklassen att få sin röst hörd, 

eller om det snarare gör dem mer begränsade. Den sista artikeln undersöker är de problem 

som finns i relationen mellan reality och nyliberala motiv av individualisering och 

ansvarstaganden (Stiernstedt & Jakobsson, 2017). 

 

 Studien konstaterar att det är många från arbetarklassen som deltar i realityserier och påvisar 

att många av deltagarna har jobb inom kultursektorn, inklusive media. Författarna menar att 

detta kan vara ett sätt att främja en karriär inom kultursektorn och att ungdomar i instabila 
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arbetstillfällen vänder sig till reality tv.  Författarna påpekar å andra sidan att klass inte visade 

sig ha en så stor roll som de hade antagit, men att detta skiljer sig från program till program. I 

vissa reality program har klasskonflikter en avgörande roll, och samma slutsats gäller för 

andra medieinnehåll så som filmer, nyhetsprogram, serier och dokumentärer. Studiens resultat 

bekräftar främst tidigare forsknings spekulationer kring realityserier. Författarna poängterar 

vikten med att studier moderniseras och att ny empiriska resultat bekräftar tidigare 

spekulationer (Stiernstedt & Jakobsson, 2017).  

 

3.5. Rasism i media – en diskurspsykologisk analys 

Studien “Modern racism in the media: constructions of `the possibility of change' in accounts 

of two Australian ‘riots'” (Simmons & Lecouteur, 2008) undersöker huruvida uttrycket “the 

possibility of change” har använts i två upplopp som fick stor medieuppmärksamhet i 

Australien. Det ena upploppet involverade den Australienska ursprungsbefolkningen,  medan 

det andra upploppet involverade icke-ursprungsbefolkningen. Upploppen påstås ha grund i 

polisens diskriminering, främst mot ungdomar. Det ena upploppet, som innefattade de 

inhemska australiensarna,  hade sitt fäste i  förorten Redfern - en förort i innerstaden med en 

låg socioekonomisk status som är välkänd för sina problem. Det andra upploppet hade sitt 

fäste i den yttre förorten Macquarie Fields, som likt Redfern har en låg socioekonomisk status 

och likaså sociala problem.  

 

 Studiens syfte är att fokusera på hur upploppets medlemmar framställs,  och hur frasen “the 

possibility of change” används från respektive sida av upploppet. Forskarna har hämtat sitt 

material från diverse artiklar och debatter från tidningar, radio och tv. Det digitala materialet 

samlades in från tre olika TV program och två olika radioprogram, på så sätt fick studien ett 

brett utbud av intervjuer från både politiker och lokala invånare. De artiklar som användes i 

studien hämtades från både nationella och statliga tidskrifter. Allt material gavs ut inom sex 

veckor av upploppen, och innefattar båda sidors uppfattningar, men även utomstående parter. 

Efter att allt material hade samlats in utsågs nio olika fragment som på bästa sätt speglade 

uttrycket “the possibility of change” och dess utveckling i skildringen av vardera sida.   

För att utföra analysen  användes diskurspsykologi som metod, med det tillvägagångssättet 

blev det möjligt för studiens författare att undersöka hur upploppen formulerades och 
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förklarades i media. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur händelser, kategorier eller objekt 

diskursivt konstrueras, och dess funktion. I analysen är terminologi, språklig praxis och 

retorik av stor betydelse (Simmons & Lecouteur, 2008).  

 

Utifrån analysen  kunde författarna konstatera att ursprungsbefolkningen i upploppen ofta 

blev skuldbelagda, medan endast ett fåtal personer som hör till icke-ursprungsbefolkningen 

fick skuld. Studien påvisade hur rasistiska diskurser konstrueras i media genom att visa på hur 

frasen “possibility of change” användes till respektive parts fördel. Framställningen av dessa 

två upplopp fick både politiska och sociala konsekvenser vilket visar vilket stort inflytande 

median har gentemot en individs uppfattning kring gruppidentitet. Genom att upprepa att det 

inte är möjligt att skapa en förändring kan det tolkas som en ursäkt för poliskårens och statens 

handlingar. Diskursiva studier som undersöker hur problem är hänförliga till etnicitet kan 

spela en viktig roll för att betona att problem inte alltid behöver definieras eller behandlas på 

detta sätt (Simmons & Lecouteur, 2008). 
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4. Teori 

I det här kapitlet förklaras studiens teoretiska ramverk för att skapa en övergripande inblick i 

de teorier och begrepp som används. Studiens teori intersektionalitet redovisas ingående. För 

att introducera läsaren för intersektionalitet som teori görs en beskrivning av teorin utifrån 

Nationalencyklopedins definition. För att skapa en djupare förståelse för intersektionalitet 

som teori används boken “Intersektionalitet - Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap” (2005) av Paulina de los Reyes, professor inom ekonomisk historia, samt Diana 

Mulinaris, professor inom genusvetenskap. Karl Marx och Michel Foucaults synsätt rådande 

klass, kön och etnicitet redovisas för att utveckla det intersektionella perspektivet med olika 

dimensioner gällande maktkonstruktion. Läsaren introduceras slutligen till diskurspsykologi, 

som både är en teori och metod, genom en grundläggande förklaring av begreppet “diskurs”. 

Vidare förklaras diskurspsykologi som teori, och vilka olika typer av diskurspsykologi som 

råder.  

 

4.1. Intersektionalitet 

Intersektionalitet som begrepp introduceras i Sverige av postkolonialt inspirerade forskare, 

men härstammar ursprungligen från den antirasistiska feminismen i USA. Begreppet har fått 

en stor spridning både i den politiska debatten gällande diskriminering av kön, klass och 

etnicitet, men även uppmärksammats i den akademiska forskningen. Intersektionalitet syftar 

till att synliggöra typiska situationer av förtryck som skapas i centrum av maktrelationer 

grundade på klass, kön och etnicitet (Nationalencyklopedin, 2017).  

 

Den centrala utgångspunkten inom intersektionella analyser är att individers identiteter, 

erfarenheter och möjligheter är tilldelade utifrån olika positioner i samhället, vilka inte kan 

förstås om de är avskilda från varandra. Kvinnor är därför inte endast kvinnor då 

könsrelationer (precis som etnicitet, klass eller sexualitet) inte är tillräckliga för att förklara 

hur ojämlikhet skapas och på vilket sätt makt utövas (Nationalencyklopedin, 2017).  

Maktutövande grundas i samverkande relationer av förtryck som både är socialt konstruerade, 

men som även tar sig skilda uttryck i olika sammanhang. Detta innebär att det inte går att 

definiera vilka relationer som värderas högst och vilka som har underordnad betydelse på 

förhand. Perspektiv som detta kan liknas med en kunskapsteoretisk positionering gällande 
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besvären med att utveckla maktanalyser utifrån homogena och hierarkiskt ordnade kategorier. 

Ett intersektionellt perspektiv öppnar för möjligheten att upplösa gränserna mellan de olika 

sociala maktordningar, och riktar uppmärksamheten på hur dessa bildar, omvandlar och 

ingriper varandra. Detta är möjligt genom att avfärda antagandet att det finns ett flertal 

maktordningar som är är oberoende av varandra (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

4.1.1. Intersektionell motstånds-diskurser 

Intersektionalitet ställer frågor gällande den maktstruktur som rensar de traditionella 

gränserna i den feministiska analysen och den politiska praktiken. Idén bakom 

intersektionalitet kan spåras till olika tankar inom den kritiska forskningen. Marxismen, 

postkolonialismen och poststrukturalismen, black feminism och antirasistisk forskning bidrar 

till viktiga insikter om hur ojämlikhet och makt i växande processer konstrueras, där 

individens  möjlighet till agerande inramas av strukturella villkor. Intersektionaliteten utgår 

ifrån att ideologier, individer, diskurser, allmänt accepterad kunskap, diskurser och materiella 

villkor är involverade i en ständig sammansättning av makt och underordnad  (De los Reyes 

& Mulinari, 2005).  

 

Den rådande kunskap som finns gällande kön och dess konstruktion utifrån maktstrukturer i 

samhället leder ofta till diskussioner om vilka relationer som ska prioriteras, samt om 

svårigheten att kombinera flera maktstrukturer i empiriska analyser. Det finns en uppfattning 

bakom sådana invändningar som innefattar makt som ensidig och fixerad kring en rad 

uppsättningar av relationer (såsom patriarkala relationer, etnicitet, klass) och en typ av 

stridigheter (manligt/kvinnligt, arbete/kapital) vilka får ett större förklaringsvärde än andra. 

De los Reyes och Mulinari (2005) menar att denna typ av syn leder till en normativ ställning 

som möjliggör för samhället att på förhand fastställa vilken typ av relationer av 

överordning/underordning som värderas högst, och vilka som har en oväsentlig betydelse.  De 

poängterar även att en ensidig förståelse av kön, klass och etnicitet leder till en splittrad 

kunskap som inte beaktar hur olika typer av makt konstruerar varandra.  Genom att reducera 

sociala positioner och göra dem till inskränkta kategorier bidrar till att individer blir blinda för 

interaktionen mellan diverse över- och underordningar i det sociala livet. 
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 De los Reyes och Mulinari (2005) menar att ett intersektionellt perspektiv är ett viktigt 

analysredskap för att problematisera den komplexa konstruktion en makt innefattar utan att 

fastna i ett tänk där allt kategoriseras. Förutom intersektionen, finns det ett flertal olika 

faktorer som mellan diverse maktstrukturer skapar ojämlikhet och maktpositioner, bland annat 

individers handlingar, strategier och institutionella regelverk. Dessa är väsentliga 

beståndsdelar i processer som gör etnicitet, klass, kön och sexualitet till meningsbärande 

kategorier.  Genom att tillämpa ett intersektionellt perspektiv möjliggörs en problematisering 

av hur skapandet av kategorierna även innehåller ett förhållningssätt inför de andra. Att 

“skapa” kön är inte möjligt utan att i samma veva “skapa” klass, sexualitet och etnicitet (De 

los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

4.1.2. Gränsdragning mellan vi och dem 

Föreställningar kring etnicitet har en viktig funktion i skapandet av gränsdragningen mellan 

“vi” och “dem”. Detta innebär gränsdragning mellan dem som tillhör en nation, de som anses 

vara auktoriserade till att sätta krav på nationens välstånd, och sedan de andra som tillhör 

andra platser och därav är annorlunda dömda. När “de andra” inte längre befinner sig på ett 

långt avstånd, utan istället vistas i närheten, blir dessa gränsdragningar ännu viktigare (De los 

Reyes & Mulinari, 2005). Med andra ord kan detta inträffa när exempelvis ett land får ta emot 

stora flyktingströmmar. 

 

Sociologen Minoo Alinia (2004) problematiserade utvecklingen av identitetsskapande och 

tillhörighet samt dess motsägelsefulla former, genom en analys av den kurdiska diasporan i 

Sverige. Diasporan betonar rummets betydelse för den ojämlika struktur när allt fler 

människor måste organisera sin försörjning, och sitt liv, utifrån samhällets norm som 

fastställer olika kriterier gällande politisk medverkan och social tillhörighet som grundar sig 

på etnicitet och nationalitet. När medborgerliga rättigheter istället binds till nation och 

etnicitet, får bristen av dessa ogripbara värden synliga effekter för diasporan.  
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De los Reyes och Mulinari (2005) skriver följande: 

Strukturella analyser av maktens konstruktion har alltmer kommit att ersättas av teorier vars 

avsikt är att förklara processer som skapar makt och ojämlikhet på olika samhällsnivåer. Makt 

och maktrelationer blir på detta sätt något som görs i och genom den sociala interaktionen 

människor emellan, i stället för att betraktas som det oundvikliga resultatet av fasta och 

oföränderliga strukturer som styr människornas liv och valmöjligheter (De los Reyes & 

Mulinari, 2005:23) 

 

Med ovanstående citat menar De los Reyes och Mulinari (2005) att allt mer fokus läggs på att 

förklara de processer som skapar makt och ojämlikhet, vilket leder till en annan syn på makt 

och maktrelationer. De anser att makt på så sätt blir något som skapas genom sociala 

interaktioner, istället för att vara resultatet av låsta strukturer som styr människors liv. De los 

Reyes och Mulinari (2005) poängterar å andra sidan att individers agerande inte alltid betyder 

att strukturella relationer bortses: Att lyfta fram individernas agerande behöver dock inte leda 

till att strukturella relationer ignoreras. Att historisera subjektet, det vill säga att placera det i 

ett tidsmässigt och rumsligt sammanhang, innebär med nödvändighet även att förankra 

hans/hennes handlingsmöjligheter i ekonomiska relationer, dominerande ideologier och 

samhällets organisering (De los Reyes & Mulinari, 2005:23).  

 

Charles Tilly (2000) introducerade begreppet “beständig ojämlikhet” och fokuserar på hur 

systematiska skillnader mellan individer och grupper skapas och bevaras i olika historiska 

perioder. Tilly menar att skapandet av ojämlikhet är relationellt i den mån att den förekommer 

i individers och gruppers sociala interaktion, och då den bara förekommer i en mindre 

utsträckning relaterat till individuella val och beslut. Tilly har sin utgångspunkt i att 

makthavarna strävar efter att lägga beslag på värdeskapande produkter genom kontroll, 

slutenhet och utfrysning. De relationella olikheter som skapas mellan kategoriers motsatspar 

såsom svart/vit, man/kvinna m.fl fungerar även som organisatoriska lösningar för att bibehålla 

maktresurser som grund för underordning och uteslutning (Tilly, 2000). Huvudpunkten i 

Tillys (2000) analys är att uppmärksamma den kumulativa, det vill säga växande, verkan av 

diverse typer av processer och sociala relationer som både genererar och upprätthåller 

ojämlikhet.   
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4.1.3. Klass, kön och etnicitet 

Crompton och Mann (1986) menar att klass, kön och etnicitet avser relationer med bärande 

former som är för samhällets organisering och fördelning av materiella och symboliska 

resurser på institutionell och individuell, men även strukturell nivå. De los Reyes och 

Mulinari (2005) hävdar att dessa relationer sätter upp gränser för individens 

handlingsutrymme, oavsett vad denne har för avseénden eller preferenser. Det är omöjligt att 

välja bort könstillhörigheten, likaså att bortse från klasspositioner eller ställa sig utanför 

etniska uppdelningar. Dessa synsätt är intressanta att ha i åtanke i studiens analys då det finns 

möjligheter att göra en analys både på individuell och strukturell nivå (De los Reyes & 

Mulinari, 2005).  

 

De los Reyes och Mulinari (2005) använder Marx (1934, 1976) och Focaults (1972, 1979) 

synsätt för att förklara skillnader mellan klass, kön och etnicitet samt sexuell identitet och 

funktionshinder. Foucault menar att maktutövandet inte bara är en samhällelig norm, utan att 

det även skapar en legitim ordning genom utmärkningen av individer och grupper som inte 

följer samhällets normer och därför betraktas som avvikande. Marx å andra sidan menar att 

maktutövandet är kopplat till det utnyttjande som möjliggörs av samhällets uppdelning mellan 

kapital och arbete. Foucault har med andra ord sin utgångspunkt i utmärkning/stämpling 

medan Marxs utgångspunkt ligger i utnyttjandet (De los Reyes & Mulinari, 2005).  

 

Det är viktigt att påpeka att alla som tillhör en underordnad grupp inte alltid betraktas som 

avvikande. I ett ojämlikt samhälle är underordnade grupper vanligt förekommande och därför 

“normala”, så länge de anpassar sig till situationen och inte försöker förändra den hierarkiska 

ordningen. Foucault menar att kvinnor, arbetare och invandrare inte är avvikande identiteter, 

utan istället är underordnade identiteter som endast blir avvikande om de vägrar acceptera sin 

position och på så sätt stör maktordningen. Sammanfattningsvis går det att konstatera att 

Marx i första hand syftar till att förstå på vilket sätt ojämlikhetsrelationer skapas och 

reproducerar, med en utgångspunkt i individens position i produktionen. Foucault å andra 

sidan är intresserad av att utforska subjektets konstruktion i relation till samhällets attityder 

gentemot normer och avvikelser. Hans fokus ligger på individens förvandling till subjekt i 

relation till de normer som finns i samhället i olika historiska sammanhang (De los Reyes & 

Mulinari, 2005). 



16 
 

 

De los Reyes och Mulinari (2005) kommenterar Foucaults teorier genom att poängterar vikten 

i att åtskilja stigmatiseringens direkta och indirekta effekter, samt samt de relationer som är 

stigmatiseringens grundpelare. De anser att det inte finns uppenbara empiriska kopplingar 

mellan grupptillhörighet baserat på avvikelser samt stigmatisering, och bristen på symboliska 

och ekonomiska resurser. Däremot menar de att bristen av diskursiva och materiella resurser 

kännetecknar ojämlika sociala relationer som är baserade på klass, kön och etnicitet. Vidare 

menar De los Reyes och Mulinari (2005) att den stigmatisering som följer de som väljer att 

ställa sig utanför heteronormen, funktionsförmåga, ledande politiska åsikter etc inte kan skapa 

grupptillhörigheter och sociala identiteter som i sin tur kan reproducera exkludering i 

generationer. 

4.1.4. Kritik mot intersektionalitet 

Det har uppstått en del debatter kring intersektionalitet och vad det står för. Nina Lykke 

(2003) har argumenterat för begreppets relevans i sin artikel för Kvinnovetenskaplig tidskrift, 

där hon bland annat nämner att intersektionalitet rymmer en möjlighet att bemöta den dubbla 

utmaning som svensk feministisk teoribildning står inför. Lykke (2003) skriver att 

förekomsten av kvinnoförtryck förminskas genom att andra former av förtryck lyfts upp och 

får ökad uppmärksamhet. Samtidigt har det påpekats om fokus endast läggs på kön så 

kommer kvinnors olika situeringar inte tas till tillräckligt stor hänsyn. Lykke (2003) menar att 

intersektionalitetsbegreppet är givande för att kunna möta båda tendenserna och dess två 

motpoler. Statsvetarna Maria Carbin och Sofie Tornhill (2004) argumenterar i sin artikel 

“Intersektionalitet - ett oanvändbart begrepp?” för att intersektionalitet inte är kopplat till ett 

specifikt problem eller maktförståelse. De anser att begreppet framstår som “en tom markör” 

och är därför skeptiska till hur intersektionalitet kan stå för sig själv och användas som en 

teoretisk ram, vilket både Lykke (2003) och De los Reyes m.fl. talar för.  

 

Carbin och Tornhill (2004) kritiserar intersektionalitetens metaforik, där de menar att 

begreppet är en metafor för en vägkorsning. Vägkorsningen har en mitt där vägarna som leder 

fram till korsningen inte längre kan skiljas åt. Vägkorsningen har en nollpunkt vilken används 

som en metafor för intersektionalitet där vägarna tilldelas olika faktorer såsom kön, ras, klass 

och sexualitet. Carbin och Tornhill (2004) menar att metaforen även tyder på att vägarna som 

leder till korsningen är avgränsade och möjliga att skilja från varandra, dvs. att det går att 
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välja vilken väg som man vill färdas på. Metaforen anses vara missvisande enligt Carbin och 

Tornhill, då det leder till en förvirring som får betydelse för den teoretiska användbarheten. 

Vidare anser de att metaforen och dess vägar konstrueras oberoende av varandra fram till 

själva mötesplatsen, och är därför skeptiska till Lykke som lyfter upp två tendenser (Carbin & 

Tornhill, 2004). 

 

Carbin och Tornhill (2004) avslutar sin artikel med att poängtera att om tanken om kön som 

kategori konstitueras i ständiga processer där etnicitet, sexualitet och klass samverkar, bör det 

inte vara möjligt att välja bort det ena eller det andra. De menar att intersektionalitet, likt De 

los Reyes m fl, bör användas som ett verktyg för att utmana maktsitueringar inom feministisk 

kunskapsproduktion. Carbin och Tornhill (2004) anser att risken finns för att intersektionalitet  

inte kommer användas för att diskutera frågor om inkludering och exkludering inom 

feministisk teoribildning. Intersektionalitet har ofta använts i feministiska sammanhang, och 

därför debatterats mycket i just det sammanhanget. Som nämnt ovan, finns det många olika 

tankar och åsikter kring hur, och i vilken situation intersektionalitet bör användas. Denna 

studie fokuserar på representation i svenska filmer, där fokus läggs på både etnicitet, klass, 

kön och sexualitet. Alla dessa typer har utsatts för diskriminering och underordnad. I enlighet 

med Foucault, blir alla de personer som inte följer samhällets normer, och ifrågasätter 

maktstrukturen, avvikande. Enligt Nationalencyklopedins definition går det att tillämpa 

intersektionalitet på flera olika typer av förtryck som skapas i centrum av maktrelationer. Det 

är därför aktuellt att använda intersektionalitet som teori i denna studie trots att inte endast 

genus står i centrum. 

 

4.2. Diskurspsykologin 

Diskurspsykologin växte fram under 1990-talet och är en inriktning inom diskursanalysen. 

Teorin utvecklades utifrån den kritik som kognitivismen bemötte och de två forskare som 

anses vara de två förespråkarna för diskurspsykologin är Derek Edwards och Jonathan Potters 

(B. Angelöw, T. Jonsson & J. Stier, 2015). 

 

 I vardagligt syfte kan ordet diskurs avse ett samtal eller en konversation, men inom 

diskurspsykologin har ordet en annan betydelse. En diskurs är ett verktyg som används för att 

förstå eller tala om världen. Diskurspsykologin ser på diskurs som en social praktik som är 
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skapande och inte avser en exakt spegelbild av världen. Diskurser formar och formas av olika 

händelser och strukturer.  

 

Diskurspsykologin ser texter och språkbruket som konstruktioner av världen och dess 

struktur. Diskurserna anses vara en avspegling av olika maktstrukturer men samma diskurser 

bidrar även till att forma och vidareutveckla maktstrukturerna. Genom att analysera 

språkbruket kan man se avspeglingar av den yttre världen. Diskurspsykologi analyserar 

språkbruket som förekommer inom en diskurs men också i vilken kontext (d.v.s. var och hur) 

diskursen tog vid. Det är detta som skiljer diskurspsykologin från andra diskursteorier 

(Winther, Jörgensen., & Phillips, 2000). 

 

Jonathan Potters och Margaret Wetherells är två centrala forskare inom diskurspsykologin 

som var bland de första som använde diskurspsykologin som ifrågasättande av kognitiv 

psykologi i deras studie Mapping the language of racism. Denna undersökning är en av de 

mest omfattande empiriska studie som har gjorts inom diskurspsykologin. Potters och 

Wetherells menar att det finns många studier som påvisar hur vanligt det är med individers 

variationer i tal (d.v.s. där människor motsäger sig själva). Dessa variationer kan vara 

konsistenta eller inkonsistenta och utgör i själva verket ett variabel tillstånd. Forskarna menar 

att det är hur och var dessa variabel används som retoriska strategier som gör att 

diskurspsykologin skiljer sig åt gentemot exempelvis kognitiv psykologi (Potter & Wetherell, 

1987). 

 

Potter och Wetherell menar att “fenomen bara får mening genom diskurs”.  En individs 

verklighet och världsbild skapas utifrån diskurser. Detta tyder på att uppfattningen av “jaget” 

är diskursivt subjekt och att personer inte bara är bärare av diskurser utan också använder 

diskurser som en form av resurs. Diskurspsykologin fokuserar på individens retoriska 

strategier, vilket innebär att personen spelar en framträdande roll. Diskurspsykologin sätter 

människors agerande, deras sociala praktik i centrum, samtidigt som teorin implicerar hela 

tiden på andra större samhälleliga systematisering av diskurser som personer uppger eller 

omformar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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4.2.1. Olika typer av diskurspsykologin 

Det finns en del skillnader inom diskurspsykologin när man pratar om metod och teori. 

Forskaren Vivien Burr delar in dessa skillnader på två olika sätt i sin bok introduktion till 

socialkonstruktionismen. Burr menar att det skiljer mellan “analys av diskurser” och 

“diskursanalys”. Burr förklarar analys av diskurs som följande: 

 

 Analys av diskurser syftar på de angreppssätt som identifierar de 

diskurser som människor bygger på och sedan analyserar  

hur varje enskild diskurs ger mening åt världen utifrån ett bestämt  

perspektiv (Jörgensen & Phillips, 2000, 112). 

 

Hon förklarar diskursanalys däremot som följande: 

 

Diskursanalys betecknar den grupp av angreppssätt som fokuserar  

på hur text och tal är retoriskt organiserade i den sociala interaktionen 

 och härmed underbygger konstruktioner av den sociala världen 

 (Jörgensen & Phillips, 2000, s112). 

 

Vi kan konstatera  att vår studie är en diskursanalys om vi utgår från Burrs definition av 

begreppet. Burr själv har medgett att hon har överdrivit med båda begreppens beskrivning för 

att göra det lättare att förstå skillnaden mellan dom (Jörgensen & Phillips, 2000). De tre stora 

grenar inom diskursanalys är diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Denna 

studie kommer tillämpa den sistnämnda teorin då den tittar både på språkbruket och i vilken 

kontext diskursen har framförts. Inom diskurspsykologin så fokuserar man inte bara på det 

lingvistiska strukturen hos en diskurs utan här intresserar man sig på den retoriska strukturen 

och hur text och tal leder till en social handling. Vi anser därför att vår studie kommer 

inhämta en djupare förståelse till hur dessa diskurser gentemot minoritetsgrupper sker och 

inom vilken kontext. Studiens intresserade är att veta vad som händer när olika 

maktförhållande och maktstrukturer möts på en arena. Därför känns diskurspsykologin som 

den mest relevanta teorin för vår studie (Jörgensen & Phillips, 2000). 
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5. Metod 

För att undersöka hur minoritetsgrupper framställs i svenska filmer används diskurspsykologi 

som metod. Tillsammans med intersektionalitet som teori går det att avläsa flera 

maktstrukturer inom en diskurs, såsom klass och etnicitet. Studien utgår från två svenska 

filmer från två olika tidsperioder, En underbar jävla jul som utspelar sig i nutid, och 

Sällskapsresan 2 som utspelar sig på 1980-talet. Anledning till att två olika tidsperioder 

används i studien är för att kunna göra en tidshistorisk jämförelse. Både En underbar jävla 

jul och Sällskapsresan 2 är två svenska drama-komedier som ger en inblick i vardagliga 

konflikter. För att begränsa materialet så har olika scener valts ut från vardera film. Dessa 

scener har transkriberats för att sedan avkoda dess budskap med hjälp av diskurspsykologi 

samt intersektionalitet. Utifrån diskurspsykologin som metod är det möjligt att undersöka hur 

diskurser kring representation av minoritetsgrupper inrättas, medan intersektionalitet som 

teori fulländar studiens analys och metod. 

 

5.1. Material 

En vetenskaplig metod är en planmässig strategi som andra forskare tydligt ska  kunna 

använda och upprepa för att själva kunna erhålla samma resultat. Metod och systembyggnad 

är grundkärnan i all vetenskap. Vi har valt att göra en kvalitativ studie där syftet är att 

undersöka dilemmat kring representation och utanförskap utifrån två studieobjekt. 

Analysmetoden hos kvalitativa studier innebär att fokus ligger på studier av enstaka 

studieobjekt för att få en djupare kunskap kring studieobjektets egenskaper och uppkomst. 

Detta innebär att kvalitativa studier är induktiva och kan inte generaliseras till andra fall, 

däremot kan studierna ge upphov till hypoteser. Dessa hypoteser kan senare komma att prövas 

och valideras genom en kvantitativ metod för att på så sätt generaliseras till andra fall. En 

annan unik ståndpunkt inom kvalitativ forskning gentemot kvantitativ är att forskaren ofta 

befinner sig i den sociala verklighet som undersöks. Som forskare försöker man inte bara 

undersöka en individs handling utan intresse ligger också i att förstå handlingens uppkomst 

och kontext (Rienecker & Stray Jorgensen, 2014) 
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5.1.1. Insamling av material 

Sällskapsresan 2 är en svensk komedifilm som hade biopremiär 1985 i Sverige. Filmen är den 

andra av sex filmer i Sällskaps-serien. Filmens huvudroll, Stig-Helmer Olsson, spelas av 

Lasse Åberg som även har regisserat filmen tillsammans med Peter Hald. Handlingen grundar 

sig på att Stig-Helmer beger sig till alperna i Schweiz för att njuta av en skidsemester 

tillsammans med norrmannen Ole Bramserud som spelas utav Jon Skolmen. Väl på plats 

bemöter Ole och Stig-Helmer familjen Jönsson, byrådirektören Kerstin och hennes väninna 

Lotta, samt den pratglade fabrikören Brännström och hans fåordige kamrer Hedlund från den 

norrländska landsbygden. Under filmens gång får tittaren följa Stig-Helmers och hans försök 

till att lära sig åka slalom, vinna Lottas hjärta och handskas med olika personligheter som ofta 

på Stig-Helmers bekostnad står för filmens komedi. Filmen lockade till sig ca 1,5 miljoner 

biobesökare och är därmed den nionde mest besökta svenska filmen någonsin (Svenska 

filminstitutet, 2016). 

 

En underbar jävla jul är en svensk familjekomedi som hade biopremiär 2015. Filmen 

regisserades av Helena Bergström och var 2015 den mest bio-besökta svenska filmen med 

nästintill 600 000 biobesökare. Filmen handlar om det homosexuella paret Oscar (spelas utav 

Anton Lundqvist) och Simon (spelas utav Anastasios Soulis) som väntar barn tillsammans 

med deras bästa vän Cissi (spelas utav Rakel Wärmländer). Detta är en hemlighet som Oscar 

och Simon har valt att undanhålla från familjen. Drama och konflikter uppstår när Oscar och 

Simon tvingas dela med sig av nyheten om att de väntar barn efter att ha undanhållit det i 

nästan ett år. De bestämmer sig för att berätta om nyheten över jul, en högtid som är avsedd 

för kärlek och tolerans. I filmen är båda parters familjer närvarande, däribland Oscar föräldrar 

Monica och Ulf, mormor Gunn-Britt, syster Sofia och systerdotter Ebba. Simons familj består 

av mamma Carina tillsammans med hennes yngre sambo Rami, samt Simons pappa 

Millitiades och lillebror Alex (Svenska filminstitutet, 2015).   
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5.2. Diskurspsykologi som metod 

I boken diskursanalys som teori och metod anges det några gemensamma angreppssätt som 

diskurspsykologin har inom forskningsmetoden. Nedan har tre gemensamma steg listats som 

alla diskurspsykologiskt studier innefattar  (Jorgensen & Phillips, 2000): 

 

1. Problemformulering: Forskningsfrågorna ska inriktas utifrån produktionens betydelse. 

Inom diskurspsykologin vill man veta hur betydelser konstitueras i de diskurser eller 

repertoarer som individer bygger på som resurser för att uttala sig om den yttre världen. 

 

2. Val av samspel: Forskaren ska läsa om sitt material om och om igen för att nå en djupare 

förståelse. Två eller tre studieobjekt kan ge lika mycket valid fakta som sex eller tio 

studieobjekt. Inom diskurspsykologin ligger intresse i individens språkbruk då forskare främst 

tittar på retoriska mönster och i vilken kontext språkbruket användes. 

 

3. Insamling av naturligt förekommande material: Här är man mer intresserad över att 

forska inom naturligt förkomna diskurser än diskurser som forskarna själva har skapat. Dessa 

diskurser kan förekomma inom vardagssamtal, vetenskapliga texter och medietexter. 

 

5.2.1. Transkription 

Det finns olika typer av transkriptionssystem och inget system kan visa allt. Vissa kan vara 

mer detaljerade och kan ge en mer mikrolingvistisk analys. Denna studie syftar främst till att 

få en övergripande bild av språkbruket hos respektive film samt veta i vilken kontext språket 

användes. Av den orsaken kommer vår studie använda sig av en enklare transkriptionssystem 

som exempelvis visar pauser och överlappningar mellan olika talare. Vi kommer använda oss 

av en enklare version av Gail Jeffersons system som Potter och & Wetherell ofta använde i 

sina studier (Jorgensen & Phillips, 2000). 
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5.2.2. Tolkningsrepertoar och kodning 

Diskurser ses som “tolkningsrepertoarer” i Potter och Wetherells modell. Här undersöker man 

centralt på hur dessa tolkningsrepertoarer används som strategier och resurser i social 

interaktion. En individ konstruerar sin världsbild utifrån diskurser och dessa bilder utgör den 

handling och ideologisk praktik en individ har i sin vardag (Jorgensen & Phillips, 2000).  

Utifrån vår transkribering kommer vi tematisera vår text. Med tematisering menas att hitta 

gemensamma nämnare, upprepningar eller identiteter som kan kopplas till inte bara studiens 

huvudteori utan också vara öppen gentemot andra teorier som kan tänkas förekomma. Ett sätt 

att komma igång med kodningen är att börja leta efter krispunkter. Med krispunkt menas de 

tecken som indikerar på att diskursen, eller tolkningsrepertoaren, har tagit en vändning. Dessa 

krispunkter kan vara uppstånd till konflikter och kan identifieras då oftast en av deltagarna 

försöker ta tillbaka sitt påstående, börja tveka eller upprepar sig. En annan teknik som 

diskurspsykologin hänvisar till för att komma igång med analysen är att leta efter byte av 

pronomen (exempelvis från “ni” till “du” eller från “jag” till “vi”). Byte av pronomen under 

en diskurs kan vara tecken för förskjutning. Om exempelvis en person ändrar pronomenet 

“vi” till “jag” under en diskurs kan detta innebära att personen försöker förskjuta en 

subjektsposition till en annan (Jorgensen & Phillips, 2000). 

 

5.3. Tillvägagångssätt 

Ett analysschema används för att koppla teorin med studiens empiri. För att kunna göra detta 

måste studieobjektet brytas ner i olika fragment, och sedan analyseras utifrån 

diskurspsykologi och intersektionalitet. Då studien utgår ifrån filmer har olika scener valts ut 

baserat på krispunkter. Varje scen transkriberas utifrån Jeffersons system. I den transkriberade 

texten är det möjligt att med hjälp utav diskurspsykologin och intersektionalitet börja 

analysera och avkoda språkbruket, som exempelvis användningen av pronomen (“jag” till 

“vi”). Studieobjekten kommer att analyseras var för sig, vilket innebär att frågeställningarna 

tillämpas på en film i taget. Den sista frågeställningen besvaras genom att leta efter lik- och 

olikheter mellan filmerna. 
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5.4. Metodkritik 

Det finns en del kritik riktad mot diskursanalys, främst rörande dess objektivitet. Många 

kritiker menar att en diskursanalys är svår att hålla objektiv, då forskaren är en del av den 

diskurs som denne beskriver. Det blir en utmaning för forskaren att hålla sina egna 

värderingar borta vid analysen gång, vilket är väsentligt för att studien ska behålla dess 

trovärdighet. För att analysen ska bli så objektiv som möjligt måste forskaren främmandegöra 

sig inför materialet som ska analyseras, på så sätt avslöjas de självklarheter som går att hitta i 

texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  Forskare har även formulerat en problematik 

kring en diskursanalys tillvägagångssätt. Det finns en del steg som måste avklaras i en 

diskursanalys:  materialet ska transkriberas, kopplas till teori för att sedan analyseras utifrån 

en diskursanalys med analysverktyg som forskaren själv har valt ut. Det är väsentligt att 

forskaren redovisar alla steg noggrant i studien för att kunna visa hur analysens slutsats är 

kopplad till empirin, annars finns det en stor risk för att studiens öppenhet går förlorad 

(Bergström & Boréus, 2005). 

 

Med tanke på den kritik som har riktats mot diskursanalys, är det viktigt att vi som författare 

påminner oss själva att vara neutrala och sparar våra egna personliga åsikter och värderingar 

till diskussionskapitlet där vi får lov att reflektera och diskutera kring studiens resultat.  

Diskursanalys som metod har även försvarats av forskare som menar att det finns en fördel i 

att analysera språket då den inkluderar en kontext och möjliggör för forskaren att dra 

paralleller till andra sammanhang (Bergström & Boréus, 2005).   

 

5.5. Metodreflektion 

 Denna studie har ett syfte att undersöka framställning av minoritetsgrupper i svensk film och 

analysera de diskurser som förs. Vi som författare har haft ett kritiskt öga mot framställningen 

av minoritetsgrupper i media överlag. Vår kritiska hållning har förstärkts av tidigare forskning 

då den påvisar att minoritetsgrupper är underrepresenterade och ofta stereotypiskt gestaltade. 

Vår ställning kan leda till att studiens empiri och vetenskapliga tolkningar präglas utav vår 

egna uppfattning. Då studien utgår från att kritiskt granska de diskurser som förekommer 

anser vi att vår kritiska ställning kan vara till fördel. Kjørup (2016) nämner fördelen med att 

ha ett “outsiderperspektiv” i en studie då detta kan bidra till ett annat perspektiv. De personer 
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som står utanför normen kan upptäcka dessa avvikelser lättare än andra. I detta fall är vi två 

individer som ofta har upplevt en orättvis gestaltning av invandrare därför kan vår kritiska 

ställning bidra till ett annat perspektiv. En viktigt aspekt är att studien undersöker ett flertal 

minoritetsgrupper vilket är ett medvetet val då vi inte bara är intresserade av framställningen 

av invandrare, utan även andra minoritetsgrupper som Svenska filminstitutet tar upp i sin 

rapport (Miklo, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

6. Analys 

I detta kapitel presenteras studiens analys. Filmerna kommer att analyseras utifrån 

diskurspsykologiska begrepp såsom krispunkt, tolkningsrepertoar, byte av personliga 

pronomen och omformuleringar. Vidare kommer intersektionalitet användas för att tolka 

maktstrukturer och dess samspel. Analysen är uppdelad i olika teman: Könsroller och 

sexualitet, klass och etnicitet. Ovannämnda teman har valts då alla fyra förekommer mer eller 

mindre hos varje film. Dessa teman kommer att tydliggöra hur de språkliga resurserna har 

använts i scenerna och hur diskurserna konstitueras. 

 

6.1. Könsroller och sexualitet 

Samhället är fyllt av normer som påverkar interaktionen människor sinsemellan. De 

samhälleliga normerna skapar inte bara förtryck, utan även ett maktutövande. I filmen En 

underbar jävla jul finns det ett flertal karaktärer som anses vara normbrytande, vilket i sin tur 

har lett till att ett flertal problematiska scener uppkommer i filmen (Miklo 2015). I en scen 

diskuteras homosexualitet där karaktärerna uttrycker sina åsikter kring giftermål bland 

homosexuella. Samtalet börjar med en diskussion kring huruvida karaktärerna Oscar och 

Simon, som är förlovade, ska bära klänning eller smoking på sitt bröllop. Varje karaktär har 

sin egna uppfattning om vad som är rätt eller fel och en tydlig krispunkt uppstår när 

rollfigurerna delar med sig av sina synpunkter (Jorgensen & Phillips, 2000). Dialogen mellan 

karaktärerna började väldigt lättsamt, men övergick snabbt till ett tabubelagt samtal. 

Lättsamma skämt utbryter när Ebba frågar om Simon är Oscars fru, för att sedan ta en 

skiftning. Sofia, som är en av deltagarna i samtalet, upprepar sina svar till något som kan 

efterlikna ett mer politisk korrekt svar. Hon börjar med att säga att varken Oscar eller Simon 

kommer bära en klänning på bröllopet, för att sedan snabbt omformulera sig:  

 

Nej det kommer nog ingen av dem att ha. Ja, om de inte vill ha klänning förstås, 

för då går det också jättebra… jag menar bara att om de skulle vilja ha någonting 

annat så går det också jättebra. Om de vill ha frack eller slips… 

 

En krispunkt uppstår när Sofia tar tillbaka sitt påstående, och istället kommer med en 

bortförklaring (Jorgensen & Phillips, 2000). Detta leder till att samtliga karaktärers 
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tolkningsrepertoar påverkas av samtalet. Karaktärernas världsbild konstrueras utifrån 

vardagliga diskurser som ovan. Gunn-Britt, som är den äldsta deltagaren i samtalet, uttrycker 

sina traditionella åsikter kring hur ett bröllop ska vara konstruerat. Hon uttrycker tydligt att att 

män ska smoking och kvinnor ska ha klänning i enlighet med samhällets könsroller. Gunn-

britt säger omedelbart ifrån när någon av de andra deltagarna uttrycker åsikter som inte 

överensstämmer med hennes egna. En beständig ojämlikhet uppstår när Gunn-Britt visar 

upphov till att vilja kontrollera och sätta stopp för andras åsikter (Jorgensen & Phillips, 2000). 

 

En underbar jävla Jul uppvisar ännu en scen där tydliga könsroller framkommer.  Monica 

börjar dialogen med att fråga Carina vad hon jobbar med, varpå Carina svarar att hon jobbar 

som logoped. Under samtalet kommer det fram att Carina och hennes pojkvän Rami träffades 

via jobbet, då han ville bli av med sitt läspande. Dialogen får en vändning när Ebba frågar om 

Rami är lesbisk, var på Sofia svarar att Cecilia är lesbisk samtidigt som hon pekar på henne. 

Detta leder till en krispunkt i samtalet då Cecilia motvilligt blir utpekad. Sofia antog 

antagligen att Cecilia var lesbisk då hon är ensamstående och även har genomgått en 

insemination. Sofias antaganden bygger på samhällets förväntningar av kvinnor. En kvinna 

förväntas ha blivit gravid på naturlig väg, om hon inte har blivit det, och dessutom är 

ensamstående får hon genast en stämpel som avvikande (De los Reyes & Mulinari, 2005).  

 

I textens språkbruk går det även att identifiera en uppdelning mellan vi och dem. Denna 

bemärkelsen görs när Monica påpekar att hon blir alldeles mörkrädd av alla nya ord som 

dyker upp ur Ebbas mun: ”Förlåt, det är så mycket ord som snoppar…snappas upp här ikväll. 

Man blir alldeles mörkrädd”. Detta insinuerar att Monica anser att ordet “lesbisk” är ett ord 

som får henne att känna sig mörkrädd, i synnerhet när hon får höra det från hennes barnbarn. 

Hennes reaktion kan liknas vid när en förälder hör sitt barn svära eller säga ett fult ord. I 

samtalet flikar även Monica in där hon förklarar för Ebba att en person inte är lesbisk bara för 

att denne läspar, varpå hon sedan fortsätter och säger “om man inte har en jävla otur!”. 

Monica försöker skämta bort hela samtalet, men hennes mening bär på ett budskap vilket 

tyder på att homosexualitet är något dåligt. Både Cecilia, Simon och Oscar står utanför 

samhällets normer vilket leder till att det blir svårare för dem att skapa sociala identiteter,  

men även att de sätts in i problematiska gruppsammanhang med olika förväntningar (De los 

Reyes & Mulinari, 2005).  
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I sällskapsresan förekommer det inga karaktärer som har någon annan sexualitet än 

heterosexualitet. Ingen dialog eller prat om homosexuella eller andra sexualiteter förekommer 

i filmen. Detta tyder på att normen är att en kvinna ska vara tillsammans med en man och alla 

andra alternativa relationer existerar inte och faller utanför normen. Däremot går det att se 

tydliga maktskillnader och differenser mellan män och kvinnor (De los Reyes & Mulinari, 

2005). I sällskapsresan är det männen som står för svordomarna och de porträtteras som mer 

fula i munnen. När männen interagerar med kvinnorna i filmen minskar användandet av 

svordomar betydligt, men däremot kunde de männen använda svordomar frekvent när de 

samtalade med varandra. Här nedan är ett tydligt exempel på hur en dialog mellan två manliga 

karaktärer i filmen kunde se ut: 

 

Brännström: Hedlund, nu får du fan öppna truten och snacka lite med tjejerna! 

Stå inte stum som en fisk och stirra som du brukar. 

Hedlund: Jag kan väl inte hjälpa att jag är blyg eller? 

Brännström: Blyg? Fan du är ju sjukligt tyst! Du borde gå i terapi för det där. 

Hedlund: Ja men vad fan ska jag säga då? 

Brännström: Men helvete Hedlund. Allt möjligt! Låt käften klappa. Du vet, väder 

vind och hur dyrt det har blivit här i Schweiz.  

 

Framställningen av kvinnorna i sällskapsresan är väldigt enformig. När de kvinnliga 

karaktärerna interagerar med varandra i filmen är samtalets främsta ämne att prata om män 

och relationer. Det framkommer inga samtal om karriär, jobb, utbildning eller andra 

samtalsämnen som ofta är relaterade till personliga framgångar. Istället pratas det mycket om 

familj, vänner och män. Kvinnorna är ofta underordnade under filmen medan männen ofta 

porträtteras som överordnade. Dessutom finns där fler manliga karaktärer som har en aktiv 

roll än vad det finns kvinnliga. Kvinnorna porträtteras som vältaliga, fint klädda samtidigt 

som de gärna småflörtar med de manliga karaktärerna. Det finns inga banbrytande kvinnliga 

karaktärer som exempelvis en sportig kvinna som anses vara mer pojkflicka i sitt beteende. 

Kerstin bryter däremot den stereotypiska framställningen som Sällskapsresan 2 ger. Hon är 

den enda aktiva kvinnliga karaktären som har ett högt uppsatt yrke. Däremot pratar hon sällan 

om sitt jobb, personliga drömmar och framgångar.  
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 Under en scen från filmen går det att tyda att kvinnorna själva väljer att placera sig in i den 

bilden av kvinnor som framställs. I scenen syns Stig-helmer, Ole, Lotta och Kerstin sitta på 

toppen av ett berg för att njuta av en lyxig picknick. 

 

Ole: Fint äventyr det här var va? Vi människor behöver lite äventyr. 

Lotta: Aa, små pojkar behöver mer äventyr än små flickor.  

Ole: Njaa… tycker du killar är barnsligare än tjejer? 

Lotta: (nickar instämmande) Mmm, tycker jag. 

Ole: äsch! 

 

I ovanstående scen har Lotta tydliga fördomar kring hur män och kvinnor är. Hon identifierar 

sig själv med vad hon anser vara den rätta normen, en förståndig kvinna som inte slösar sin tid 

på leksaker. Lotta vill poängtera hur löjligt det är med män som behöver stimuleras med för 

mycket äventyr. Detta syns tydligt i hennes språkbruk då hon använder ord som små flickor 

och små pojkar.  Orden flickor och pojkar kan i detta sammanhang tolkas som nedvärderande 

då det är ord som hänvisar till barn. Ordens vikt och tolkning får en annan mening på grund 

av dess kontext (Jorgensen & Phillips, 2000). 

 

6.2. Klass 

Klasskillnader kan speglas på olika sätt. Vid interaktion kan detta speglas genom en tydlig 

konstruktion av “vi” och “dem” (De los Reyes & Mulinari, 2005). Vid mötet mellan Simons 

och Oscars föräldrar uppstår en krispunkt. Föräldrarna hade träffats en gång tidigare då 

Simons pappa Millitiadis städade Oscars föräldrar Monica och Ulfs hotellrum. Nu träffades 

föräldrarna åter igen i en annan kontext och det blir synligt att Monica inte vet hur hon ska 

hantera situationen. Detta framkommer tydligt då hon inte kan avsluta sina egna meningar och 

ofta omformulerar sig. Vidare uttrycker Monica sina åsikter om lönerna inom städyrket, varpå 

hon säger “Jag tycker SÅ synd om er”.  Genom att syfta på “er” använder sig Monica av en 

passiv sats. Helt plötsligt uttrycker hon sig om en hel grupp, och inte bara om personen hon 
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för dialogen till (Jorgensen & Phillips, 2000). Utifrån diskursen är det tydligt att Monica ett 

flertal gånger försöker ta kontroll över samtalet men misslyckas varje gång. Det är ingen som 

besvarar Monicas kommentarer utan istället ökar Monicas frenetiska försök till att styra upp 

samtalet varje gång hennes kommentarer bemöts med tystnad. Detta visar tydligt på hur 

Monica försöker stärka sin roll i mötet med Millitiades. Första försöket sker när hon försöker 

ge sin version över hur första mötet mellan henne och Millitiades hade gått till. Monica 

förfinar minnet av mötet och försöker få sig själv att framstå som en bättre person genom att 

påpeka äran att ha Millitiades som städare. När hon upptäcker att sättet hon uttrycker sig på 

inte går hem hos resterande karaktärer, försöker hon ännu en gång ta kontroll över samtalet. 

Stora delar av dialogen bygger på antaganden, främst grundade på klass. Det som sker är att 

Millitiadis genast kategoriseras, och en klar uppdelning uppstår. Monica markerar tydligt sin 

plats som överordnad men misslyckas då ingen av de övriga karaktärerna ger henne den 

uppmärksamhet hon söker. Hon visar upp ett behov av bekräftelse när hon ofta betonar det 

faktum att hon och sin make övernattar på Grand Hotel. Monica ger sig slutligen på ett tredje 

och sista försök till att försöka styra upp samtalet när hon väljer att hastigt avsluta samtalet 

med att säga att det är dags för att få i sig lite alkohol. De los Reyes och Mulinari (2005) 

menar att ett möte mellan två individer som befinner sig i samma rum, med olika världsbilder, 

kan bli fientligt.  

 

I Sällskapsresan 2 utspelas scener som tyder på klasskillnader mellan karaktärerna. Faktum är 

att de klasskillnader som framkommer inte framställs som extrema, men en kategorisering 

uppstår ändå. Den Norrländska fabrikören Brännström och hans tystlåtne bokförare Hedlund 

har ansökt om ekonomiskt stöd för sitt företag, och möter sedan utvecklingsfondens 

byrådirektör Kerstin under en jobbresa till alperna. Här framställs Brännström och Kerstin på 

väldigt olika sätt. Brännström framställs som tafatt och grov i mun då han använder mycket 

svordomar, medan direktören Kerstin som kommer i från Stockholm framställs som 

motsatsen till Brännström. När Kerstin tillsammans med resterande medarbetare på 

utvecklingsfonden tar upp Brännströms ärende skrattar de genast bort det och avbryter för att 

kolla på slalom.  

 

När Brännström möter Kerstin och hennes väninna Lotta, framställer sig kvinnorna som 

frisörer. Brännström bjuder hem vännerna på middag i husvagnen som han bor i. Här framgår 

ett exempel på en klasskillnad då Brännström troligtvis inte har en ekonomisk stabilitet och 
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därför väljer att bjuda hem kvinnorna på middag i husvagnen, istället för på en restaurang.  

Väl under middagen startar Brännströms bokförare dialogen med att konstatera att “Det har 

blivit dyrt här i Schweiz”, varpå Lotta svarar “Tycker du? Jag tycker att det är som hemma i 

Sverige”. Hedlund tar genast tillbaka sitt påstående och bekräftar istället Lottas åsikt. I denna 

scen väljer Hedlund att anpassa sig efter Lotta, vilket tyder på att han inte vill att det ska 

framstå som att han kommer från en lägre klass än de resterande karaktärerna. I följande scen 

väljer Kerstin och Lotta att göra narr av Brännström och Hedlund då Lotta med en tillgjord 

norrländsk dialekt säger “Snus, hemkört och lingondricka!”, varpå en skrattande Kerstin flikar 

in med “Utvecklingsbidrag!”. Det faktum att väninnorna gör Brännström och Hedlund till 

åtlöje bekräftar den rådande över- och underordnande positioneringen. I detta fall, ur ett 

klassperspektiv, tillhör Kerstin och Lotta en högre klass, medan Brännström och Hedlund - 

som görs till narr , tillhör en lägre klass. 

 

6.3. Etnicitet 

Första gången Oscar och Simons föräldrar möts är när Simons pappa Millitiades städar Ulf 

och Monicas hotellrum. Här är föräldrarna fortfarande omedvetna om den relation de har till 

varandra. Monica konfronterar Millitiades över en äppelskrutt som ligger i papperskorgen, 

varpå Ulf säger “Det var ju för fan jag som åt äpple igår kväll när vi kom hit”. Monica tar då 

tillbaka sitt påstående, och menar på att det låg flera äppelskruttar där, redan vid det skedet 

uppstår det en krispunkt. 

 

Ja, men det låg ju många äppelskruttar där. Men då får jag verkligen be om 

ursäkt för att jag lät lite irriterad. Men jag är inte rasist. Jag förväntar mig exakt 

samma arbete av dig som om du skulle vara en svensk städare. 

 

Dialogen får en vändning när Monica väljer att förklara sig genom att förtydliga att hon inte 

är en rasist, vilket hon förstärker genom att fortsätta med att förklara att hon förväntar sig 

samma arbete av en svensk städare. Vid det här laget har ytterligare en krispunkt uppstått 

samtidigt som Monica har kategoriserat och tydliggjort parternas positioner. När Monica 

lämnar rummet tar Ulf upp sin plånbok och ger Millitiades en sedel. I samma veva säger han 

“Jag ber om ursäkt för min fru, hon är verkligen ingen rasist i vanliga fall”. Ulf tar tillbaka 

Monicas påstående att hon inte är en rasist, då han väljer att upprepa hennes ord samtidigt 
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som han lägger till “i vanliga fall” (Jorgensen & Phillips, 2000). Detta skapar en ovisshet då 

hans formulering tyder på att Monicas uttalande var rasistiskt menat, men att hon i andra 

situationer inte anses vara rasist. Det faktum att Ulf räcker fram pengar till Millitiades 

förstärker klasskillnaderna parterna emellan. Här framgår det tydligt att Ulf är en överordnad 

och använder sin auktoritet för att trycka ned Millitiades.  

 

 I En underbar jävla jul förekommer det en scen som påvisar de fördomar som finns kring 

klass, politik och framförallt etnicitet. Samtliga karaktärer är samlade kring matbordet och en 

krispunkt utbryter när Gunn-Britt berättar att hon enligt valbarometern är Sverigedemokrat. I 

denna konversation symboliserar ordet “Sverigedemokrat” något som får några av de andra 

karaktärerna att känna sig illa till mods. Detta kan kopplas till den rådande politiska 

situationen i det svenska samhället där Sverigedemokraterna har starka åsikter kring 

invandring (Sverigedemokraterna, 2017). Politik, men även ordet “Sverigedemokrat” i sig, 

kan ofta uppfattas som negativt laddat och känsligt att prata om. Gunn-Britt berättar 

händelsen om valbarometern som om det vore ett påhitt, något Monica tycks instämma när 

hon utropar “Att de vågar”. Rami visade tydligt att han kände sig illa till mods då han häpet 

stirrar på Gunn-Britt efter hennes uttalande. För att undvika en konflikt armbågar Carina 

honom lätt, varpå Rami motvilligt sänker ner sin blick och fokuserar på maten. Stämningen 

förvärras när Gunn-britt medger att hon gjorde om testet och att det visade samma resultat. 

Detta är ett tydligt exempel på vad som händer när två maktstrukturer möts. Det ena parten 

vill gärna vara överordnad, medan den andra automatiskt hamnar i ett underläge (De los 

Reyes & Mulinari, 2005). Det framkommer tydligt att Rami hamnar i ett underläge då han är 

en invandrare och utifrån hans reaktion går det att se tecken på att han känner sig obekväm. 

Ramis reaktion stärker i sin tur Gunn-Britts överläge.I denna dialog har alla karaktärer olika 

tolkningsrepertoarer, det vill säga uppfattningar om världsbilden och hur en diskurs tolkas 

(Jorgensen & Phillips, 2000). Ramis reaktion bygger på hans egna tolkningsrepertoar som han 

har av partiet, som märkbart skiljer sig från Gunn-Britt och Monicas tolkningsrepertoar. 

 

I samma scen försöker Millitiades lätta på stämningen genom att uppmärksamma gruppens 

olikheter och lyfter fram alla de olika karaktärerna. Avslutningsvis säger han “Skål, för att 

inte vara en tråkig blek svensk” medan han kollar på Ulf och Monica, varpå han fortsätter 

med att han inte menar något ont om dem. Här går det att läsa av en rivalitet mellan 
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föräldrarna, samtidigt som en maktskiftning sker. De som tidigare var överordnade i diskursen 

blev istället underlägsna (De los Reyes & Mulinari, 2005). Millitiades ger en pik till Ulf och 

Monica då han kollar på dem samtidigt som han menar att utlåtandet inte är illa menat om 

dem. Det faktum att ursäkten endast riktades mot Ulf och Monica kan tyda på att ett dolt 

budskap döljer sig i uttalandet. Denna korta del av konversationen visar att det är mycket som 

kan tolkas utifrån respektive persons kroppsspråk och det som inte sades högt. Trots att Gunn-

Britt aldrig uttryckligen sa något rasistiskt eller kränkande mot någon så reagerade alla 

runtom precis som om hon hade sagt något kränkande eller rasistiskt. Detta eftersom alla delar 

en liknande tolkningsrepertoar kring sverigedemokraterna (Jorgensen & Phillips, 2000). Här 

är det tydligt att det uppstår en gruppering mellan karaktärerna. 

 

Till skillnad från En underbar jävla Jul, förekommer det inga större diskussioner som 

innefattar etnicitet bland rollfigurerna i Sällskapsresan 2. I en scen förekommer det en diskurs 

mellan herr Jönsson och en tysk man. I scenen försöker den tyska mannen tränga sig före herr 

Jönsson i liftkön, varpå herr Jönsson utbrister “liftwaffe”. Han fortsätter att uttrycka sin ilska 

genom att säga att han “inte kan förstå hur man kunde vara så stöddig när man har förlorat två 

världskrig”. Här uttrycker sig herr Jönsson på ett politisk sätt då han genast kopplar ihop den 

tyska mannen med två världskrig. Scenen går även att tolka utifrån ett perspektiv som bygger 

på ursprung, då det är två olika etniciteter som möts. Dialogen blir genast fientlig och en 

rivalitet uppstår då en individs världssyn hotar den andra (De los Reyes & Mulinari, 2005). 

Genom sitt uttalande menar herr Jönsson att den tyska mannen inte har någon auktoritet att 

beté sig på detta sätt pågrund utav Tysklands politiska historia. I denna scen framgår det 

tydligt att ett lands politik och makthierarki även påverkar människors syn och attityd 

gentemot varandra. Politik är ett känsligt område och kan påverka människor på djupet även 

en lång tid framöver. Trots att mannen försökte tränga sig i liftkön, använder herr Jönsson 

politik som en sköld för att kunna beté sig illa tillbaka.  

 

I sällskapsresan förekommer det inga större variationer av etniska grupper. Samtliga 

karaktärer har en väst-europeisk härkomst och den enda aktiva karaktären som har en utländsk 

härkomst är norrmannen Ole Bramserud. Genom hela filmen framställs Ole som en tafatt och 

spexig karaktär som ofta tillsammans med Stig-Helmer får stå för humorn under filmens 

gång. En stor del av humorn består av att Stig-Helmer och Oles görs till åtlöje och utsätts ofta 

för pinsamma situationer. Precis som hos En underbar jävla Jul så är det utlänningen som får 
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stå för humorn och underhållningen. Skillnaden är att i Sällskapsresan så är norrmannen i 

kompanjon med Stig-Helmer. 

 

I sällskapsresan får den Schweiziska befolkningen inte mycket filmtid. De få gånger då 

lokalbefolkningen visas, skildras de som primitiva och inneha ett till synes enkelt levnadssätt. 

Ett exempel är när Stig-Helmer anländer till skidskolans första lektion. Alla karaktärer är 

ivriga med att åka skidor och åker snabbt iväg med skidläraren medan Stig-Helmer befinner 

sig ensam kvar och tittar lite förskräckt ut över skidbacken. Plötsligt dyker en äldre dam klädd 

i svart klänning och en sjal virad runt huvudet. Damen håller en stor trälåda och åker smidigt 

nerför backen medans Stig-Helmer stirrar häpet efter henne. Visserligen ger scenen en komisk 

ton men det går att diskuterar varför den äldre damen inte tog bilen eller ett annat smidigare 

färdmedel än ett par gamla skidor. Scenen kan ge en bild av att alla invånare använder sig av 

skidor för att ta sig runt i byn. 
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7. Resultat 

I detta kapitel kommer de resultat som studien har påvisat att presenteras. Resultatet är 

indelat utifrån studiens frågeställningar och sammanfattar vad analysen har undersökt. En 

kort sammanfattning förekommer som ett sista stycke under varje frågeställning. I kapitlet 

kommer de budskap och koder som framkom under analysen att uppvisas och vidareutvecklas. 

Det är här de olika maktstrukturerna introduceras och studiens frågeställningar besvaras. 

 

7.1. Hur framställs minoritetsgrupper i En underbar jävla jul? 

I En underbar jävla jul förekommer det en rad olika minoritetsgrupper. Olika skillnader 

mellan karaktärerna, såsom etnisk tillhörighet och klasskillnader förekom och en stor del av 

filmen skildrade homosexuella. Filmens krispunkter centrerades kring Simon och Oskars 

relation och dess påverkan på resterande karaktärer. Både Simon och Oskar bröt den 

stereotypiska bilden av hur homosexuella framställs i filmer, d.v.s. ofta med väldigt påtagliga 

feminina drag och gester (Miklo, 2015). Varken Simon eller Oskar var klädda i vad som anses 

vara feminina kläder såsom kjol eller klänning det märktes dock att resterande karaktärer hade 

en traditionell bild och attityd gentemot homosexuella. Ett tydligt exempel på detta var när 

Cecilia, Sofia och Gunn-Britt diskuterade parets utstyrsel på det framtida bröllopet. I början 

av diskussionen framgår det att alla karaktärerna anser att män ska ha kostym på sitt bröllop 

och inget annat. Sofia däremot tar snabbt tillbaka sitt påstående när hon inser att påståendet 

kan nedvärderas och tolkas som kränkande. Hon ändrar därefter sitt påstående till ett mer 

politisk korrekt svar. Denna diskussionen kan spegla många personers värderingar och åsikter 

kring homosexuella. Det faktum att filmen skildrar en diskussion kring homosexualitet tyder 

på en öppen attityd gentemot sexualitet som ämne. Ett intersektionellt perspektiv gör det 

möjligt för att upplösa gränser mellan olika sociala maktordningar, och fokuserar på hur dessa 

konstruerar, omvandlar och ingriper varandra (Nationalencyklopedin, 2017). Detta 

genomgående fenomen som uppstår i filmen En underbar jävla jul. Detta syns i samspelet 

mellan de olika karaktärer som besitter skilda värderingar. Diskussion kring sexualitet börjar 

bli allt mer tolerant i dagens samhället men kan enligt många fortfarande klassas som ett 

känsligt ämne. 
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I filmen skildras det även klasskillnader, medel- och överklass. Skillnaderna blev som 

tydligast när karaktärerna interagerade med varandra. Den karaktär som var mest öppen och 

mest skrytsam kring sin ekonomi var Monica. Det finns ett flertal olika faktorer som skapar 

maktstrukturer och ojämlikhet, bland annat en individs handlingar och strategier (De los 

Reyes & Mulinari, 2005). Genom sina kommentarer försökte Monica bekräfta sin status och 

roll, det var ett sätt för henne att visa makt och auktoritet. Hon kunde flera gånger påpeka att 

hon tillsammans med Ulf hade sovit på Grand Hotel, en hotellkedja som är känd för sina 

lyxiga sviter, och att hon var mer än villig att separera sig själva ifrån de andra. Genom att 

separera sig själva skapade även karaktärerna kategoriseringar, vilket i sin tur påverkade dess 

förhållningssätt gentemot varandra (De los Reyes & Mulinari, 2005). Monica och Ulf kunde 

ofta säga en sak men mena något annat. Monica uttryckte flera gånger hur hon tyckte synd om 

Millitiades för att han jobbade som städare, detta var ett sätt för henne att bekräfta sig själv. 

Det förekom även fördomar från de övriga karaktärerna gentemot Monica och Ulf. Millitiades 

antog att Ulf finansierade trions (Simon, Oskar, Cecilia) ekonomi, i synnerhet deras 

vinkällare. Vid ett flertal tillfällen besvarade inte Millitiades Monica och Ulfs nedlåtande 

kommentarer. Det fanns dock ett par tillfällen då han tydligt ville markera sin egna status. Ett 

exempel är när Millitiades frågar Ulf hur många jobb han har samtidigt som han ger tillbaka 

dricksen som han fick vid deras första möte på hotellet. Millitiades kommenterar att Ulf 

behöver pengarna mer då han bara har ett jobb. Detta är ett sätt för Militiades att stärka sin 

maktposition inom gruppen och få sig själv att framstå som bättre.  

 

Under filmen uppstod det även tydliga skildringar gentemot kultur och etnicitet. En krispunkt 

uppstår redan vid filmens början då Monica börjar hävda att hon inte är rasist och förväntar 

sig exakt samma arbete av Millitiades som hon gör av en svensk. Genom att uttrycka sig på 

detta sätt klargjorde Monica de etniska skillnaderna parterna emellan. Här framstår det en 

tydlig kategorisering där den ena parten vill bekräfta sin auktoritet. Diskurspsykologin anser 

att en individ konstituera sin världsbild utifrån de diskurser som förs i personens omgivning. I 

filmen representerar Monica och Millitiades två helt olika tolkningsrepertoarer som efter att 

ha interagerat med varandra har säkerligen kommit att påverka varandras världsbild. 

Hädanefter kan karaktärerna ha varandra som referens i andra sammanhang när diskurser 

kring etnicitet och klass uppstår. Även om detta fenom inte visas under filmens gång anser 

Potter och Wetherell att detta kommer sannolikt ske i framtida diskurser (Jorgensen & 

Phillips, 2000). Det förekommer även kommentarer från Millitiades sida som kan kopplas till 
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etnicitet och kultur. Vid ett tillfälle skålar Millitiades “för att inte vara en tråkig, blek svensk”, 

där han syftade på att just Monica och Ulf är tråkiga och bleka svenskar. Filmen uttrycker en 

hel del rivalitet mellan parterna, och karaktärerna använder etniska och kulturella skillnader 

för att hävda sig själva.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta ämnen är öppna för diskussion men 

utifrån respektive karaktär går det att tyda olika värderingar kring temat. Filmen inkluderar 

många personers perspektiv och maskerar dessa värderingar genom komiska utslag. En 

underbar jävla jul kategoriseras som en svensk komedi samtidigt som filmen ger upphov till 

aktuella samhälleliga diskussioner. Dessa samhällsrelaterade frågor är kring homosexualitet, 

etnicitet, politik och klass. 

 

7.2. Hur framställs minoritetsgrupper i Sällskapsresan 2? 

Det framkommer en del könsskillnader i Sällskapsresan 2. De största skillnaderna hittades i 

respektive talspråk. Männen framställdes ofta som grova i munnen med ett ordförråd som 

innefattade många svordomar, medan kvinnorna porträtteras som vältaliga. När kvinnor och 

män interagerade med varandra syntes en stor förändring i männens retorik. De gick från att 

vara grova i munnen, till att bli mer vältaliga runt kvinnliga karaktärer.  

 

En annan stor skillnad som förekom i Sällskapsresan 2 var hur könsrollerna porträtterades. I 

filmen förekom det nio aktiva manliga karaktärer, men bara tre aktiva kvinnliga karaktärer. 

Sällskapsresan gav en väldigt likformig bild av kvinnor. Alla tre aktiva kvinnliga karaktärer 

var till synes väldigt lika. Kvinnorna var ofta sminkade och iordninggjorda under filmens 

gång samtidigt som de var väldigt ivriga om att diskutera utbudet av männen som fanns 

tillgängligt. Den här framställningen gav ett intryck om att kvinnor är väldigt ytliga och måna 

om hur deras utseende och beteende ska uppfattas utav andra. Filmen gav ingen omväxling av 

andra typer av kvinnor som exempelvis en driven karriärskvinna. Eftersom att kvinnorna 

framställdes på ett och samma sätt präglades även de andra karaktärernas förhållningssätt 

gentemot kvinnorna utifrån dess porträttering.  
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Det framkom klasskillnader i filmen, men inga extrema som tyder på fattigdom eller extrem 

rikedom. Detta kan kopplas till den socialistiska politiken där klassklyftan mellan fattiga och 

rika ska vara minimal, och möjligtvis till hur Sverige såg ut under 80-talet. Trots detta går det 

att läsa av en kategorisering bland karaktärerna som bygger på klass. Den tydligaste scenen 

som visade på det var när fabrikören Brännström och hans bokförare Hedlund bjöd ut Kerstin 

och Lotta på middag, men inte på en restaurang utan i deras husvagn. Brännström och 

Hedlund framställdes som tafatta norrlänningar från den svenska glesbygden som Kerstin och 

Lotta gjorde narr av. Det faktum att Brännström hade sökt efter utvecklingsbidrag var något 

som ofta framkom i filmen. Männen framställdes i många scener som socialt underlägsna och 

allt annat än förnäma, det förekom även att ekonomi nämndes i deras samtal. 

Politik hade en passiv roll  i filmen, men det fanns vissa utslag med en politiskt underliggande 

mening. Politik kunde användas som en sköld till att bete sig illa, eller för att förstärka den 

egna maktpositionen. Ett exempel var när herr Jönsson använde Tysklands politiska nederlag 

för att ställa en tysk man till svars efter att han hade trängt förbi sig i liftkön. Det var mycket 

som inte kunde uttydas under filmens gång, däremot går det att utföra tolkningar utifrån de 

som inte sades eller visades.  

 

I Sällskapsresan 2 förekom det ingen större mångfald då samtliga karaktärer hade en 

västeuropeisk härkomst. Den enda karaktären med en utländsk härkomst var norrmannen Ole 

som ofta tillsammans med Stig-Helmer fick stå för filmen komiska utslag. Ole var den enda 

utlänningen som hade en aktiv roll i filmen. Visserligen syntes lokalbefolkningen under 

filmens gång men sällan hade de en aktiv roll d.v.s lite till ingen talan. De få tillfällen som 

lokalbefolkningen syntes i filmen gestaltades de ofta som väldigt främmande och primitiva. 

Detta kan kopplas med de föreställningar som finns kring etnicitet och har en viktig funktion i 

skapandet av “vi” och “dem”. Genom att framställda ett folk, eller ett land, som främmande 

och primitivt skapas en distans gentemot “dem” (De los Reyes & Mulinari, 2005). Filmens 

brist på mångfald kan bero på diverse olika faktorer, exempelvis att människor med utländsk 

bakgrund i Sverige inte hade råd att resa utomlands, i det här fallet på skidsemester. Det kan 

också ha berott på att Sverige ännu inte hade genomgått några större flyktingvågor, utan dessa 

kom först under mitten av 80-talet. Det är viktigt att påpeka att trots att filmen släpptes 1985 

så tar det en lång tid för samhällsförändringar att utvecklas och synas i medier, i synnerlighet 

medier som är avsedda för underhållning. En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att 
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teknologin inte var lika utvecklad då som nu. Idag finns det sociala medier som bidrar till att 

artiklar och nyheter sprids snabbt, vilket påskyndar samhällsförändringar.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att Sällskapsresan 2 är en film som inte bjuder på 

några större variationer bland minoritetsgrupper. Kvinnorna framställs likformiga och utifrån 

ett traditionellt perspektiv. Männen är grova i munnen när de interagerar med varandra och 

ingen större mångfald framkommer med undantag för norrmannen. Filmen är väldigt passiv i 

sin framställning av olika minoritetsgrupper. Det är inte mycket som visas utan istället går det 

att analysera mer utifrån det som inte sägs eller visas 

 

7.3. Vilka paralleler kan det dras mellan respektive film? 

I En underbar jävla jul tar minoritetsgrupper en större plats då handlingen kretsar kring 

karaktärernas olikheter. Även filmens komedi bygger på de olika gruppernas differenser. En 

underbar jävla jul vågar tänja på gränserna mer än Sällskapsresan 2 och är inte rädd för att 

skämta om etnicitet eller sexualitet. I sällskapsresan får tittaren aldrig se någon med annan 

sexuell läggning och ingen av karaktärerna för någonsin en dialog om homosexualitet. 

Sexualitet är ett ämne som aldrig dyker upp under filmens gång. En möjlig faktor till detta kan 

vara att det svenska samhället har förändrats från 80-talet till idag. Samtalsämnen som innan 

ansågs vara tabubelagda har idag blivit alltmer accepterade. I En underbar jävla jul däremot 

uppenbaras två aktiva homosexuella roller där de dessutom ska bli föräldrar genom en 

surrogatmamma. Detta påvisar att homosexuallitet har fått en allt mer godkännande roll i 

samhället. Det är inte längre skambelagt. De diskurser som istället framkommer kring 

sexualitet hos en underbar jävla jul är i hur stor utsträckning en individ får vara homosexuell. 

I filmen accepteras Simon och Oscars sexuella läggning, men det uppstår krispunkter när 

paret berättar att de väntar barn med en surrogatmamma. Detta fastställer att samhället 

fortfarande sätter gränser på attityder gentemot homosexuella och dess rättigheter. Så fort det 

blir tydligt att Simon och Oskar bryter mot samhällets norm kring sexualitet uppstår det 

krispunkter. Detta tyder att det är accepterat att en person är homosexuell så länge personen 

inte hotar maktstrukturen och avviker sig alltför mycket från normen.   
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I En underbar jävla jul framkommer det en tydlig överklass vilket saknas i Sällskapsresan 2. 

Klasskillnaderna bidrar till större kontraster och konflikter i En underbar jävla jul, än vad de 

gör i Sällskapsresan 2. I En underbar jävla jul syns skillnaderna tydligast när karaktärerna 

interagerar med varandra, främst mellan Monica och Millitiades. Monica använder ett talspråk 

som ofta kan tolkas som nedvärderande. I Sällskapsresan 2 syns dessa skillnaderna tydligast 

när Kerstin och Lotta gör narr och skrattar åt Brännström och Hedlund. Detta kan tolkas som 

att klyftan mellan klasserna har ökat eller så var det ett aktivt val att i Sällskapsresan 2 visa en 

mer socialistisk politik där karaktärerna är likvärdiga. Det förekommer inte heller någon 

variation av olika familjer i Sällskapsresan 2 som det gör i En underbar jävla jul. Detta kan 

bero på att framställningen av en ensamstående mamma eller ett homosexuellt par kan 

betraktas som alltför normbrytande.  

 

En viktig punkt som bör nämnas är att karaktärerna i En underbar jävla jul befinner sig under 

ett och samma tak till skillnad från karaktärerna i Sällskapsresan 2. Detta faktum utlöser fler 

krispunkter då karaktärerna tvingas interagera med varandra oftare. Dessutom hinner många 

av karaktärernas diskussioner inte svalna innan nästa krispunkt uppstår. Detta medför till att 

en spänning mellan karaktärerna byggs upp innan den når sin klimax.  

 

I En underbar jävla jul förekommer det en större variation av mångfald då det finns flera 

aktiva roller som är utländska, Millitiades med sönerna Simon och Alex, samt Rami. Till 

skillnad från Sällskapsresan 2 får de utländska karaktärerna en större roll och utgör en större 

del av handlingen. Studien omfattar bara två studieobjekt men en markant skillnad 

förekommer i filmernas framställning. Som nämnt tidigare, kan detta bero på den rådande 

samhällssituationen från respektive tidsperiod. En underbar jävla jul inkluderar många 

samhällsrelaterade frågor, och vågar även inkludera ämnen såsom politik. Filmen skildrar ett 

flertal aktuella ämnen med humor som verktyg för att uppmärksamma dessa. Hos 

Sällskapsresan 2 får politik, eller samhällsrelaterade frågor överhuvudtaget, inte någon större 

plats i filmen. Institutionella regelverk har en viktig roll inom skapandet av maktpositioner 

och ojämlikheter. Politik är därför relevant att nämna i denna studie då det är en del i den 

process som gör etnicitet, klass, sexualitet och kön till meningsbärande kategorier (De los 

Reyes & Mulinari, 2005).  
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Skildringen av utländska individer i En underbar jävla jul visade en annan sida av invandrare. 

Enligt svenska filminstitutets (Miklo, 2015) undersökning visar det att invandrare oftast 

framställs som kriminella eller individer med sämre levnadsförhållande. Det framkom även 

ofta att invandrare hade yrken som städare, butiksbiträde eller servitör. Det är allra vanligaste 

är att invandrare inte har någon aktiv roll och endast syns i bakgrund. Millitiades och Rami 

bryter delvis mot denna stereotypiska bild, då de båda hade en aktiv roll i filmen. Däremot går 

det att tyda vissa stereotypiska drag såsom att Millitiades jobbar som städare och Rami som 

telefonsäljare. Sällskapsresan 2 var väldigt stereotypisk på så sätt då den enda aktiva 

utländska rollen var norrmannen Ole. Svenska filminstitutets (Miklo, 2015) undersökning 

påvisade att majoriteten av de karaktärer med utländsk härkomst ofta kom från andra 

Skandinaviska länder.  

 

Sammanfattningsvis går det fastställa att En underbar jävla jul bryter mot de normer och 

stereotyper som tidigare forskning har stadgat. Filmen är normbrytande inom de diskussioner 

som förs i samhällsrelaterade frågor så som politik, etnicitet, sexuell läggning och klass. 

Sällskapsresan 2 är däremot en film som inte ger en varierad gestaltning av minoritetsgrupper. 

Flera av de samhällsrelaterade frågorna uppmärksammas inte i filmen och detta kan ha varit 

ett aktiv val. I sådana fall kan det som inte syns eller hörs ha en mer kraftfull inverkan. En 

sådan inverkan kan påverka en individs världsbild. Tidigare forskning hänvisar vikten av 

representation i medier för att undvika segregation och medföra en rättvis bild av samhället 
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8. Slutdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka framställning i svenska filmer, och vad som händer när de 

olika systemen av maktförhållanden och strukturer möts under en och samma arena. Detta är 

en kvalitativ studie där två svenska filmer från olika tidsperioder har använts som 

studieobjekt. För att kunna genomföra studien användes intersektionalitet som teori och 

diskurspsykologi som teori och metod. Diskurspsykologin gjorde det möjligt för studien att 

undersöka hur diskurser kring representation och minoritetsgrupper bildas inom film. Vi 

instämmer med Simmons & Lecouteur (2008) argumentation kring fördelarna med att ha 

diskurspsykologi som teori och metod, då den omsluter inte bara en diskurs språkbruk utan 

diskursens kontext och formulering är minst lika viktig.  

 

Valet att använda intersektionalitet som hjälp-teori, har kompletterat studiens analys och 

fulländat metoden. Teorin har varit grundläggande för att kunna känneteckna vad som händer 

i sammanhang där maktförhållanden har olika karaktärer. För att fullända studiens syfte räckte 

det inte med endast en diskurspsykologisk utgångspunkt. Intersektionaliteten har använts för 

att vidareutveckla vad som händer i mötet mellan dessa fenomen. En viktig komponent är att 

vi transkriberade dialoger från filmer och inte intervjuer som annars är vanligt inom kritisk 

diskursanalys. Detta har lett till att denna studien skiljer sig från tidigare forskning som har 

gjorts. Dessutom är det viktigt inom forskningsvärlden att alltid uppdatera empiri och 

fastställa tidigare forskning genom nya metoder och utgångspunkter.  

 

Studiens resultat visade att Sveriges filmindustri har utvecklats gällande representation och 

inkludering av minoritetsgrupper. Studien omfattar endast två studieobjekt, men utifrån 

Svenska filminstitutets rapport (Miklo, 2015)  går det att dra slutliga paralleller. En av dom är 

att minoritetsgrupper är underrepresenterade och det går tyda att grupperna har tilldelats 

stereotypiska roller. Vi tror att filmindustrin är påväg mot en förändring. Denna förändringen 

går tolka om man jämför En underbar jävla jul och Sällskapsresan 2. Den äldsta filmen, det 

vill säga Sällskapsresan 2, uppfyller alla faktorer som Svenska filminstitutet (Miklo, 2015) 

anger som stereotypiska drag för minoritetsgrupper. En underbar jävla jul lyckas däremot 

bryta denna stereotypiska bild genom att förändra synen och framställningen av homosexuella 

på vita duken. Det faktum att filmen inkluderar två homosexuella karaktärer gör att filmen 

tillhör den 1% av svenska filmer som har med karaktärer med annan sexuell läggning än 
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heterosexuell (Miklo, 2015). Utifrån denna jämförelse går det att konstatera att diskussionen 

kring sexualitet har blivit mer öppen och accepterande. 

 

Vår studie har sitt huvudsakliga syfte i att undersöka framställningen av minoritetsgrupper i 

svensk film, men intresse ligger även att veta hur filmerna kan reflektera det svenska 

samhället. Axelssons (2007) studie påvisar hur filmer kan påverka mottagaren och även 

komma att förändra en individs existentiella uppfattning. Visserligen har denna studie inte 

undersökt hur mottagarna uppfattar de dolda budskapen som förekommer, men det går att 

argumentera för att det som visas i filmer påverkar en individs samhällsbild.  

Rikke Andreassens (2015) studie visade på att attityder gentemot mångfald har ändrats från 

positiv till negativ. Vår studie påvisade istället att invandrare gick från att ha en passiv roll till 

en aktiv roll med stereotypiska inslag. Det går att diskutera vad som anses vara en positiv eller 

negativ utveckling: att synas i bakgrunden, eller att få en aktiv roll med vad som anses vara 

stereotypiska drag som ofta inte representerar verkligheten. Fredrik Stiernstedt och Peter 

Jakobssons (2017) studie visade ett resultat där klass inte hade en stor roll i reality-tv, men att 

klasskonflikter kan ha en avgörande roll beroende på vad för slags reality program det handlar 

om. Stiernstedt och Jakobsson (2017) menar att samma antaganden gäller för de flesta typer 

av tv-program såsom drama serier, filmer och dokumentärer. Vår studie fick fram ett liknande 

resultat som Stiernstedt och Jakobssons (2017) tidigare forskning, då klass förekom i en större 

och bredare utsträckning i den ena filmen än i den andra. 

 

En relevant framtida studie hade kunnat vara att göra en kvantitativ studie som omfattar fler 

studieobjekt för att kunna dra fler paralleller till det svenska samhället. Detta bidrar även till 

ett större och säkrare underlag för studiens hypotes och resultat. Det finns också en 

forskningslucka kring hur minoritetsgrupperna upplever sin porträttering i medier, främst 

film. En kvalitativ studie kan tillämpas där man analysera vilka effekter den stereotypiska 

representationen i medierna ger. Studier om representation är väsentlig för demokratin och för 

att upplysa om framställningen av minoritetsgrupper. Genom att engagera sig i sådana frågor 

går det att förhindra orättvisor, och ge undertryckta grupper en chans till att få sin röst hörd. 
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