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Klass har existerat i det svenska samhället i flera århundraden och även i dag finns det tydliga 

klassmarkörer i samhället, trots existensen tycker vi personligen att samhället pratar mindre 

om klass. I varje mänsklig relation finns det alltid ett aktivt maktförhållande, för att lyfta fram 

samhällets tydliga klassmarkörer och maktrelationer görs en fallstudie, som i den här studien 

är serien Störst av allt. Serien utspelar sig i en centralort utanför Sveriges huvudstad, 

Stockholm, och det grundläggande narrativet handlar om varför huvudkaraktären Maja 

Norberg har varit delaktig i en skolskjutning.  

 

När både klass och makt analyseras använder vissa forskare ett intersektionellt perspektiv. 

Studien grundar sig i ett feministiskt teoretiskt ramverk och fallstudien analyseras med hjälp 

av en multimodal kritisk diskursanalys. Frågeställningarna som används för att analysera 

materialet och för att visa hur klasskillnader och maktrelationer ser ut idag utifrån serien Störst 

av allt är: “Hur gestaltas klasskillnader och maktrelationerna diskursivt ur ett intersektionellt 

perspektiv i Störst av allt?”, “Hur är karaktärernas relation till makt och hur förflyttas den 

mellan karaktärerna?” och “Hur påverkas maktpositioner beroende på karaktärens genus och 

etnicitet?” 

 

Analysen visar att tydliga klasskillnader och maktrelationer speglas i scenmiljö, attribut och i 

lexikala val. En tydlig intersektionell samverkan som återspeglas i studiens valda scener är en 

samverkan mellan klass och etnicitet. Vem som har makten av karaktärerna kan bero på klass,  
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kunskap, genus eller ägande av produkter som någon annan karaktär är beroende av. 

Slutdiskussionen klargör att den intersektionella samverkan kan återspeglas i antingen fördel 

eller nackdel hos karaktärerna. Maktrelationerna konstrueras på olika sätt och det finns alltid 

en strävan efter att ha makten i sina egna händer. Klasskillnaderna är tydlig i serien, det finns 

karaktärer som vill bevara klasstrukturen och det finns karaktärer som vill leva i ett klasslöst 

samhälle.  
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ABSTRACT  

 
Authors: Louise Åström and Karolina Palo 

Title and subtitle: “Our family has people who take out the garbage for us. We do not have to 

do it by ourselves. ”A multimodal critical discourse analysis of class representations and 

power relations in the series Quicksand from an intersectional perspective  

Language: Swedish 

Pages: 45 

 
Social classes have been existing in Swedish society in a couple of centuries and even today 

there are obvious class markers in Swedish society. Despite the existence of social classes today 

we discuss less about class. In every human relation there are always power relations.  To be 

able to emphasise class markets and power relations in Swedish society this study will be using 

a case, which is the series Quicksand. The series Quicksand takes place in a county town 

outside of Stockholm. The fundamental narrative is about why the main character Maja 

Norberg has been involved in a school shooting.  

 

When analysing both class and power relations the intersectional intercommunion is commonly 

used. Consequently, the intersectional perspective has a big role in this study. This study is 

based on a feminist theoretical framework and the case is analysed with the multimodal critical 

discourse analysis method. The questions that we use to analyse the material are “How are the 

class distinction and the power relations framed from an intersectional perspective in 

Quicksand?”, “How are the characters’ relation to power and how does it move between 

them?” and “How are the power positions affected due to the characters’ gender and 

ethnicity?”  

 

The analysis of this study shows that class distinctions and power relations are reflected in 

settings, attribute and lexical choices. The most common intersectional intercommunion was 

between class and ethnicity. Which of the characters may be due to class, gender, knowledge 

or ownership of a product that someone else is dependent on.  
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The end discussion shows that the intersectional concurrence can both be an advantage or a 

disadvantage among the characters. The power relations are constructed in different ways and 

there are always an aspirations and combat to be in power. The class differences are pointed 

out in Quicksand. There are some characters that will keep the class distinction and there are 

characters that want to live in a classless society.  
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1. Introduktion  

Uppsatsens rubrik “Vår familj har folk som tar ut soporna åt oss. Vi behöver inte göra det 

själva” är taget från en scen ur serien Störst av allt (Netflix, 2019), och avslöjar en av seriens 

många teman; klasskillnader och maktrelationer. Introduktionskapitlet presenterar seriens 

handling, genre och teman som studien kommer att fördjupa sig i.  

 

Maja Norberg som är huvudkaraktär i serien studerar sista året på Djursholms gymnasium, en 

av Stockholms mest kända skolor för överklassen. Seriens åskådare introduceras till Maja 

direkt i första scenen i samband med en skolskjutning. Maja är häktad för att hon är misstänkt 

för mord, medhjälp till mord och anstiftan till mord. Serien utspelar sig från Majas perspektiv 

och åskådarna får följa med Maja i hennes minnesresa med Sebastian Fagerman och deras 

kärleksfulla relation som senare fylls av alkohol och droger. Åskådarna observerar relationens 

övergång till destruktiv och manipulativ från Sebastians sida, som slutligen lett till 

skolskjutningen. 

 

Bakom den sorgliga historien som spelas upp i serien i form av en dysfunktionell 

kärleksrelation finns det en till om hur maktrelationer förändras med tiden och hur 

maktpositioner beror på klass, genus och etnisk identitet. Korsningen mellan klass, genus och 

etnicitet blir intressant för oss att studera i serien när den framställer relevanta processer i 

dagens svenska samhälle. Serien blir mer intressant för oss att analysera när den är baserad på 

författaren Malin Persson Giolitos (2016) fiktiva kriminalroman med samma titel och kan ses 

som en tydlig illustration av Nordic Noir, den så kallade skandinaviska deckargenren. 

Narrativen i Nordic Noir handlar ofta om svåra liv, kärlek, brott och död. Det är vanligt i genren 

att det är komplexa berättelser där olika typer av brott berättas i större sammanhang, där ett 

skadat samhälle oftast visas upp. Det är vanligt med en stark kvinnlig karaktär i Nordic Noir, 

där kvinnan ofta är sympatisk och komplicerad men även engagerad i samhällsfrågor och dolda 

maktrelationer (Vestrheim, u.å: 12-17). Serien Störst av allt är en intressant fallstudie för att 

studera gestaltningar av klass och makt, samt den sociala orättvisa som finns i dagens svenska 

samhälle. 
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För att undersöka ovanstående element kommer ett intersektionellt perspektiv appliceras med 

hjälp av det feministiska teoretiska ramverket. En multimodal kritisk diskursanalys kommer att 

användas för att analysera materialet för att få fram en helhetsbild av hur klass och makt 

framställs tillsammans med den sociala orättvisa som uppstår av den intersektionella 

samverkan. Pierre Bourdieus begrepp: symboliskt, socialt och ekonomiskt kapital kommer 

också att ta hänsyns till i analysdelen. Det är både en utmaning och en förutsättning att fördjupa 

sig i denna typ av problematik utifrån en serie med begränsningar. Skaparna av serien har valt 

att synliggöra stereotypa orättvisor beroende på kön, genus, klass och etnicitet vilket därigenom 

leder till att det finns ett tydligt maktspel i serien som påverkar händelseförloppet.  

1.2 Problemformulering 

Klasskillnader har existerat i det svenska samhället i århundranden och även idag finns det 

tydliga klassmarkörer i samhället, trots existensen tycker vi personligen att samhället i dag 

diskuterar mindre om klass. Vid vidare undersökning om klasskillnader är det tydligt att 

forskare är oense om klassbegreppets existens (Karlsson, 2000: 57). Serien publicerades år 

2019 och anspelar på stereotypa karaktärer från en fiktiv bok. Det är intressant att analysera 

Störst av allt eftersom klasskillnader och maktrelationer är tydligt definierade både i serien och 

i det svenska samhället. Vilka underliggande diskurser som påverkar dessa förflyttningar av 

klass och makt. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan underliggande ideologier och 

idéer undersökas för att förstå detta som inte är uppenbart vid första anblick. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att analysera hur maktrelationer och klass gestaltas i serien Störst 

av allt genom att applicera ett intersektionellt perspektiv. 

 

●     Hur gestaltas klasskillnader och maktrelationerna diskursivt ur ett intersektionellt 

perspektiv i Störst av allt? 

 

●      Hur är karaktärernas relation till makt och hur förflyttas den mellan karaktärerna? 

 

●      Hur påverkas maktpositioner beroende på karaktärens genus och etnicitet?   
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2. Bakgrund  

I det här kapitlet presenteras bakgrundsinformation som åskådaren behöver för att få en 

grundläggande förståelse kring analysmaterialet. Vi redovisar studiens huvudteman: 

klasskillnader, maktrelationer tillsammans med den intersektionella samverkan. Populärkultur 

som forskningsfält och en beskrivning av angivna karaktärer från serien Störst av allt.  

2.1 Sociala skillnader i det moderna svenska samhället  

I det svenska samhället har klass alltid funnits, klass är sociala skillnader. Skillnader mellan 

människor: kulturella, materiella eller sociala. Det som skiljer sig med tiden när begreppet klass 

kommer till tal är hur samhället benämner begreppet eller hur begreppet görs begripligt 

(Holgersson, 2011: 11). Det svenska samhället har förändrats de senaste århundraden, med 

alltifrån ökad välfärd, bättre utbildningsmöjligheter och ökade inkomster. Förändringarna har 

bidragit till att både nya och gamla skiljemönster har tillkommit i syfte till klassernas olika 

levnadsvillkor skriver Karlsson (2005: 1-12). Det svenska samhällets välfärdssystem ska se till 

att alla medborgares levnadsförhållanden uppnår en viss standard; alla individer oavsett ålder, 

etnicitet, genus eller social ställning ska behandlas lika. Dessa faktorer är ofta förklaringar till 

olika skillnader i samhället, till exempel upplevelse i arbetssituationer, val av utbildning, 

konsumtionsmönster, sociala attityder, den sociala mobiliteten samt individens egna 

identitetsskapande (Karlsson, 2005: 1-12). 

2.2 Kort introduktion till den intersektionella samverkan  

För att lyfta fram hur social uteslutning eller socialt privilegium förekommer i olika sociala 

positioner brukar forskare använda begreppet intersektionalitet (Romero, 2018: 1-2). 

Begreppet intersektionalitet handlar om att individen är uppdelad i flera olika 

siktningsdimensioner i över eller underordning. När forskare analyserar intersektionalitet 

innebär det att undersöka när olika sociala skiktningar eller maktrelationer samverkar eller skär 

igenom varandra. När det gäller etnisk sikt tillsammans med klass ses ofta en samhörighet, en 

samhörighet i underordning (Edling & Liljeros, 2019: 177-188).  

2.3 Maktrelationer  

Det finns flera dimensioner av makt, Börjesson och Rehn (2011: 10) nämner tre olika 

maktbegrepp, maktens tekniker, maktens subjekt och maktens upplevelser. Maktens tekniker 

handlar om maktens olika sätt att framträda i vår omgivning. Maktens subjekt är det olika 
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maktpositionerna som är tillgängliga i våra liv och maktens upplevelser är som det låter, hur 

makten ger sig tillkänna.  Det enklaste förhållandet inom makt är mellan två människor, där 

den ena personen har en uppenbar makt över den andra och kan tvinga personen till att göra 

något. Det finns flera aspekter som spelar roll i maktens subjekt (Börjesson och Rehn, 2011: 

18-20).  

2.4 Populärkultur 

Studiens fall är serien Störst av allt, en kriminaldramaserie i kategorin populärkultur; vilket är 

studiens forskningsfält. Termen populärkultur definierar vad som är populärt bland den breda 

allmänheten. Termen sägs utgöra kulturprodukter som film, tv, radio, mode, litteratur och 

musik. Ovannämnda kulturprodukter är påverkande faktorer i vårt sociala liv och det är genom 

dessa faktorer samhällets individer skapar tolkningar och kunskap om oss och vår omvärld. 

Populärkultur är en bidragande faktor till människors tankar, idéer och attityder (Lindgren, 

2009: 9-17).  En ytterligare definition av populärkultur avseende medier är att den ska vara 

lättförståelig, lättillgänglig och omtyckt av många. Populärkultur kan bidra till att bevara en 

speciell tidsanda eller förändra olika föreställningar om vad som är specifikt kvinnligt eller 

manligt (Jarlbro, 2006: 99).   

2.5 Netflix  

Serien Störst av allt publicerades på streaming webbplatsen Netflix. Plattformen grundades i 

USA 1997 och i början av året 2016 sträckte sig Netflix till 130 länder. Samma år uppgick 

användare siffran till 87 miljoner. Netflix strategi grundar sig i att ha en bred tillgänglighet av 

olika filmer och serier för att anpassa sig till alla mikro-målgrupper som möjligt (Barker & 

Wiatrowski, 2017: 1-2). Netflix är i huvudsak ett lager av innehåll, såsom filmer, dokumentärer 

och TV-serier, både egenproducerade och andra redan befintliga produktioner (Netflix, u.å.-b).  

2.6 Nordic Noir 

Nordic Noir är en skandinavisk genre som används för att kategorisera skandinaviska 

deckargenrer: romaner, filmer och TV-serier. För att romaner, filmer eller TV-serier ska 

placeras i genren ska narrativet innehålla kriminalitet eller mord, berättelsen ska bryta mot det 

trygga samhället. Huvudpersonen i genren har ofta en stor samhällsroll men besitter personliga 

problem som påverkar huvudkaraktärens handlingar. Historierna baseras på samhällskritik. 

Istället för en heroiserande hjälte till huvudperson används en antihjälte som inte alltid passar 
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in (Nationalencyklopedin u.å.-d). Miljön i Nordic Noir utspelar sig vanligen i dyster, kalla 

landskap där känslan genomsyras av isolering och ensamhet Vestrheim (u.å: 15).  

2.7 Karaktärer och dess förhållande till varandra  

Här beskrivs karaktärerna olika mycket i syfte till huvudroll och biroll. Vi som skribenter har 

valt att beskriva karaktärerna i den utsträckning som läsaren behöver för att förstå analysdelen.   

 

Maja Norberg är seriens huvudkaraktär, hon är en nybliven 18-åring som studerar sista året på 

Djursholms Allmänna Gymnasium. Maja är uppvuxen i en överklassmiljö tillsammans med sin 

ordningsamma familj. Maja är ansvarsfull i skolan och jobbar extra på lovdagar. Maja 

framställs till början som lycklig med Sebastian, tills deras relation påverkas av Sebastians 

destruktiva mående.  

 

Sebastian Fagerman är Majas pojkvän. Sebastian är också uppvuxen i överklassen, oftast 

ensam hemma i ett stort hus på Djursholm. Hans pappa syns sällan till och hans mamma har 

inte varit med under Sebastians uppväxt. Sebastians liv utspelar sig kring Maja, alkohol och 

droger. Sebastian är deprimerad med en manipulativ personlighet.  

 

Claes Fagerman är Sebastians far som sällan syns till. Han är missnöjd med Sebastian och bryr 

sig inte om honom. Claes misshandlar Sebastian både psykiskt och fysiskt vilket visar att Claes 

saknar empati och ett bra faderskap.  

 

Amanda Steen är Majas bästa vän. En positiv och omtänksam person, med stora ambitioner till 

att rädda världen. 

 

Samir Said är nära vän med Maja. Samir bor i en liten lägenhet i förorten tillsammans med sin 

familj som anlänt till Sverige från Syrien. Samirs bakgrund påverkar hur vissa gymnasielever 

behandlar Samir. Samir har valt att studera på Djursholms Allmänna Gymnasium för att 

utveckla hans kunskaper som senare vill gynna hans möjligheter i framtiden.  

 

Labbe Sagercrona är Sebastians bästa vän och även i en kärleksrelation med Amanda Steen.  
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Margareta Sagercrona och Georg Sagercrona är föräldrar till Labbe. Både Margareta och 

Georg kommer att synas och analyseras i scenen: middagsbordet i kommande analysdel.  

 

Dennis Oryema är en kille i gymnasieklassen som gör festerna extra spännande enligt 

Sebastian. Dennis är mörkhyad som försörjer sig genom att sälja droger.   

 

Christer Svensson - Christer är lärare på Djursholms Allmänna Gymnasium.  

 

 

  



 

 7 

3. Tidigare forskning  

Nedan följer flertal studier av tidigare forskare inom studiens forskningsområde. Tidigare 

forskning som presenteras är om klass i TV, makt i TV, genren Nordic Noir samt om genus 

och etnicitet i kriminaldraman.  

3.1 Klass i TV 

Tidigare forskning av Behm-Morawitz, Miller och Lewallen (2018) visar att porträtteringen av 

olika klasser i TV har en tydlig skillnad. Forskarna har analyserat hur representationer av olika 

klasser ser ut idag under bästa sändningstid i amerikansk TV. Behm-Morawitz, Miller och 

Lewallen (2018: 212) refererar till Leistyna och Alper (2005) som skriver att arbetsklassen har 

fler inslag av negativ representation. Stereotypa karaktärsdrag för arbetarklassens individer är: 

dåligt utbildade, brist på kunskap och ett dåligt föräldraskap. Därmed finns det en mängd 

kritiska analyser att överklassens representation framställs mer fördelaktigt: välutbildade, 

kunniga och ett bättre föräldraskap (Behm-Morawitz, Miller & Lewallen, 2018: 212).  

 

Lynn C. Spangler (2000) har undersökt hur olika klasser representeras i amerikansk television 

och hur den speglar verkligheten. Lynn C. Spangler (2000) refererar till Jon Meacham (2012) 

som förklarar den amerikanska drömmen som personer som arbetar hårt och på rätt sätt 

kommer slutligen nå belöning av en säker, bekväm och trygg framtid.  

 

Spangler (2000) nämner flera serier som adresserar olika representationer av olika klasser till 

exempel Gossip Girl, The Honeymooners och The Middle, den sistnämnda serien är 

grundläggande för forskaren i studien. Alla serier har en gemensam nämnare, hur karaktärer 

når den amerikanska drömmen, genom att jobba för det. Narrativet i serien The Middle handlar 

om svårigheter i att faktiskt nå den ”amerikanska drömmen” (Spangler, 2000: 470-471).  

  

Att spendera tid framför TV:n blir alltmer vanligt och det betyder att fler påverkas av det medier 

producerar ut till oss. Det är något som återspeglas i vårt verkliga samhälle eftersom det 

människor tar in från medier påverkar vår kunskap som vidare påverkar hur våra tankar och 

idéer ser ut. Till exempel vår uppfattning om ojämlikheter och ideologier i koppling till 

klasstrukturer. Medier är en stor faktor till hur klassers betydelse är konstruerade socialt i 

dagens samhälle. Sociala grupper konstrueras ofta av gemensam nämnare som pengar, 
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arbetspositioner och livsstilar. Dessa har förstärkts med hjälp av dagens medier (Spangler, 

2000: 470-471).  

3.2 Makt i TV-serier  

Rowe och Collins (2009: 182) har gjort en innehållsanalys av en amerikansk TV-serie från 

plattformen Hbo vid namn The Wire som producerades år 2002. Forskarna analyserar hur 

maktstrategier är utformade mellan de ledande grupperna. Hur poliserna och gatugängen 

porträtteras i serien och hur de utnyttjar sin makt genom rank, lagar, lojalitet, styrka och rykte 

för att uppnå fullständig makt. Forskarna menar att alla individers relation och interaktion 

påverkas i viss mån av olika utövningar av makt. I innehållsanalysens teoridel beskriver 

forskarna hur fiktiva berättelser kan förklara hur makt fungerar i den faktiska verkliga världen. 

Med hjälp av The Wire vill de undersöka om seriens berättelser kan hjälpa dem att förstå hur 

människor interagerar med varandra genom makt. Forskarna har undersökt om makt genom 

våld, manipulation, pengar, status, intelligens och verbala uttryck kan få karaktärerna att uppnå 

sina mål. Det sker även en undersökning om ras, genus och etnicitet kan ha en bestående 

ledande faktor till resultatet (Rowe & Collins, 2009: 183). 

  

Resultatdelen av Rowe och Collins (2009) visar att maktstrategierna inom vardera grupper 

används. Gatugängen använder ren styrka och hot för att erhålla sin maktposition. Medan 

polisen använder lagen och sin polisbricka för att uppnå maktposition. Forskarna kommer fram 

till att manusförfattaren av serien gärna vill belysa att lojalitet, tillgång och rang är något som 

används som en strategi för att åstadkomma makt. Vilket också är något som sker i det verkliga 

livet (Rowe & Collins, 2009: 191).  

 

I en annan studie av Idrus, Hashim & Raihanah (2013) studerar forskarna hur TV-drama kan 

påverka ideologiska perspektiv av verklighet idag. Det kan handla om livsstil, idéer, åsikter, 

klädmärken eller etniska grupper. Studien fokus är att studera hur de verbala diskurserna kan 

påverka maktpositioner. Personerna som analyseras kallas för ”dominant knower”. Dessa 

personer vinner konversationer där de är oense med andra parter genom att besitta kunskap, 

inom exempelvis kultur och religion. Människor som dessa kan utöva en sorts maktposition. 

De vill med sin studie bidra med kunskap om hur makt utövas i populärkultur (Idrus, Hashim 

& Raihanah, 2013: 330) 
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Forskarna har metodiskt valt ut scener ur ett TV-drama som fokuserar på karaktärer och deras 

relationer till varandra. Idrus, Hasim & Raihanah (2013: 330) använder kritisk analys som 

analysverktyg i studien. Med hjälp av kritisk analys kan forskarna undersöka dynamiken i 

texten och omsluta en analys av både det verbala språket och gester utan talan. 

  

Med sitt material kommer forskarna fram till att i verbala diskurser sker det en maktkamp. 

Personen kan besitta makt genom att använda sig av olika formuleringar eller användning av 

tyst tal, att istället uttrycka sig i form av blickar eller kroppsspråk. De avslutar sin forskning 

med förklaringen att det verbala språket och gester används för att skapa maktpositioner i de 

utvalda scenerna (Idrus, Hashim & Raihanah, 2013: 334). 

3.3 Nordic Noir  

I en studie av Isabel Pinedo (2018) undersöks det hur skildringen av den kvinnliga 

subjektiviteten förändras när den danska serien Forbrydelsen, som producerades år 2007 görs 

i egen tappning av USA, The Killing år 2013. Från att vara en dansk TV i allmänhetens tjänst 

till amerikansk kommersiell TV.  Pinedo (2018) undersöker hur nyinspelning i USA tolkar 

postfeminist och nyliberalism och om den amerikanska versionen, The Killing, begränsar den 

feministiska framgången i USA.   

  

Precis som i Forbrydelsen är berättandet och narrativet centrerat kring en stark kvinnlig 

karaktär i amerikanska versionen, The killing. Det är tydlig hur den kvinnliga huvudkaraktären 

i The killing försvagas och är underlägsen som en dålig modersfigur, som motsäger grunden i 

originalserien. Den danska serien Forbrydelsen är genren Nordic Noir som fokuserar 

vänsterkritik mot den globala kapitalismen och könsproblem. Pinedos (2018) analys illustrerar 

hur den kulturella miljön i samhället förmedlar ett outtalat feministiskt kreativt inflytande på 

produktion. I Skandinavien finns det större kulturell jämställdhet jämfört med USA, vilket 

reflekteras i nyinspelningen The Killing (Pinedo, 2018: 1-2).  

  

Pinedo (2018) kommer fram till att The Killings version av originalserien inte fyller genren 

Nordic Noir. I skandinaviska program inom Nordic Noir framställs beteende och normer i 

större sammanhang för kvinnor. Där USA istället avbildar kvinnor mer som föremål för de 

specifika könsrollerna som fortfarande. Som till exempel i The killing framställs den kvinnliga 

huvudkaraktären som en starkare kvinna som prioriterar arbetet och därmed uppfattas som en 
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dålig mamma. I skandinavisk Nordic Noir har klassystemet en tydlig påverkan och köns 

ideologier ses som en möjlig faktor till varför kvinnor blir antingen offer eller brottslingar 

(Pinedo, 2018: 12-13).  

  

I en studie av Anne Marit Waade (2017) från Aarhus University i Danmark har hon forskat om 

melankoli i genren Nordic Noir. Karaktärer, landskap, ljus, musik och känslor är olika element 

i studien som analyseras, och dessa element kategoriserar skandinaviska kriminalromaner. 

Nordic Noir kan enligt Marit Waade (2017: 381) kategoriseras i en viss melankoli, vilket är 

synligt i handlingen, miljön, audiovisuella element och i de komplexa känslomässiga 

karaktärerna. Denna tidigare forskning analyserar melankoli i brottsserier med fokus i 

forskningsområdet känslor i TV-drama och allmän samtida kultur. Forbrydelsen, Bron och 

Wallander används av Waade (2017: 381-383) för att påvisa känslor och kultur i Nordic Noir.  

  

Forskaren beskriver innehållet i Nordic Noir och skandinavisk brottslighet som komplexa 

mäktiga kvinnor, feminiserade manliga antihjältar och i vissa fall socialt och känslosamma 

dysfunktionella huvudpersoner. I Nordic Noir visas antihjälten ofta upp som ensam utredare 

samtidigt som rollen har svårt att balansera privatliv med arbetsliv. Arbetslivet påverkar och 

utmanar kärleksrelationen, karaktärsdragen är vanligen känslosamma, traumatiska med en 

kämpaglöd. Karaktären kan även besitta melankoliska tankar och dåliga matvanor (Waade, 

2017: 384).  

3.4 Representation av genus och etnicitet i kriminaldraman 

Parrott & Parrott (2015) studerar hur offer och brottslingar framställs beroende på stereotyper 

av genus och etnicitet i kriminaldraman. Forskarna använder sig av kultivationsteorin för att 

studera porträtteringen av brottsoffer. Forskarna har refererat till en studie av Fbi i USA som 

visar att det är mörkhyade män som är majoriteten av brottsoffer, på andra plats placeras vita 

män och därefter vita kvinnor. Studien förklarar hur representationen av stereotypa 

framställningar kan studeras med hjälp av kultivationsteorin. En teori som förklarar hur medier 

över ett längre tidsspann kan komma att påverka tittarnas sociala verklighet (Parrott & Parrott, 

2015: 72). 

  

Parrott and Parrott (2015) studerar stereotyper, som används av flera olika källor och av olika 

människors personliga uppfattningar beroende på kultur och medier. Amerikanskt 
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kriminaldrama har porträtterat ut det ideala offret som en vit kvinna, vilket leder till att 

mottagaren uppfattar det stereotypa offret som en vit kvinna. Forskarna har även valt att studera 

skönlitterära kriminaldraman då det kan komma att hjälpa fler att undersöka framställning av 

kön och etnicitet i framtida populärkultur (Parrott & Parrott, 2015: 79) 

 

Resultat av studien visar ett vanligt förekommande av att manliga karaktärer är brottsliga och 

våldsamma medan kvinnorna ansågs vara offer för våldsamheten. Vid djupare analys, gjordes 

en jämförelse av manliga och kvinnliga karaktärer i kriminaldraman som är offer för brott. De 

analyserade könen kvinna och man samt olika etniciteter. I analysen kom forskarna fram till 

att vita kvinnor var främst representerade som offer av våld och sexuella övergrepp.  Det här 

ledde till diskussionen att framställning av den stereotypa vita kvinnan kan påverka 

uppfattningar om förekomsten av brottslighet som riktas mot kvinnor i den verkliga världen 

(Parrott & Parrott, 2015: 71).  

 

Forskarna Rhineberger-Dunn & Rader (2017) studerar hur medier och kriminallitteratur 

framställer olika representationer av stereotypa grupper. I deras analys kommer forskarna fram 

till att mörkhyade karaktärer inte får samma intellektuella expertis eller kunskap, jämfört med 

vita karaktärer. De mörkhyade saknar både maktposition och högre klass. I några avsnitt får 

mörkhyade karaktärer inte den intellektuella kunskapen de besitter inom deras 

kunskapsområde (Rhineberger-Dunn & Rader, 2017: 206).  

  

Forskarna kommer fram till att vita karaktärer representerar högre status inom arbete samtidigt 

som mörkhyade karaktärer inte får samma intellektuella arbeten inom exempelvis medicin, 

polis eller kultur. Rhineberger-Dunn & Rader (2017: 219) studies resultat visar att det finns en 

tydlig ojämlikhet mellan mörka och vita karaktärer.  

3.5 Sammanfattning tidigare forskning  

Då vårt valda forskningsområde berör breda begrepp såsom klass, makt, intersektionalitet, 

genus, etnicitet och samhällets struktur och normer presenterades en överblick av tidigare 

forskning.   

  

Tidigare forskning visar att det finns en tydlig skillnad av porträtteringen av olika 

samhällsklasser i TV. Arbetarklassen presenteras negativt och överklassen får ständigt positiv 



 

 12 

framställning. Forskning om makt i TV-serier visar att alla individers relation och interaktion 

påverkas av maktutövningar och det visar sig att människor interagerar genom makt, både 

fysiskt och verbalt. Tidigare forskning som belyser genren Nordic Noir, visar att den kvinnliga 

huvudkaraktären, känslor, miljö, klass och könsideologier speglas på ett och samma sätt. 

Tidigare forskning om etnicitet och genus i kriminaldraman belyser att vanligen framställs den 

vita kvinnan som det ideala offret samtidigt som det är mannen som är våldsam. Mörkhyade 

karaktärer har inte samma intellektuella expertis eller kunskap som vita karaktärer. Det visar 

också att filmer och seriers porträttering av genus och etnicitet påverkar tittarnas sociala 

verklighet (Parrott & Parott, 2015: 72).  

3.6 Forskningslucka och vårt bidrag med studien  

När vi påbörjade vår sökning om tidigare forskning inom populärkultur som fält insåg vi att 

det inte finns någon publicerad forskning om serien Störst av allt då den hade premiär femte 

april 2019. Vid vidare sökning om klass och makt i TV-serier finns det tidigare forskning som 

presenterats ovan. Tidigare forskning inom Nordic Noir är studier som undersöker landskap 

och känslomässiga aspekter som skapas av miljö och omgivning i genren eller jämförande 

studier mellan skandinaviska serier med amerikanska serier. Vid avsmalning har vi sett att det 

inte finns någon publicerad forskning om korsningen mellan klass och makt ur ett 

intersektionellt perspektiv i genren Nordic Noir vilket blir vår forskningslucka. Med vårt bidrag 

vill vi visa upp våra tolkningar angående den nominerade dramaserien i genren eftersom den 

poängterar samhällskritik som är vanligt i genren Nordic Noir (Nationalencyklopedin u.å.-d). 

Fallstudien om Störst av allt blir djupgående när teoretiska och metodologiska begrepp 

kombineras i analysen. 
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4. Teoretiskt ramverk 

 

Studiens teoretiska ramverk grundar sig i en feministisk teori. Teorin tillsammans med vår 

metod kommer att hjälpa oss att analysera vårt valda material. I det här kapitlet följer en 

övergripande förklaring av det feministiska perspektivet och därefter beskrivning av begreppen 

som kommer att analyseras vid gestaltning av serien.  

4.1 Feministisk teori  

Feministisk teori är en normativ teori som växte fram under 1900-talet i samgång med 

kvinnorörelsen. Teorin har ett flertal inriktningar och det många feminister har olika synsätt i 

ämnet. Vi som skribenter har valt att grundligt försöka beskriva feministiska teorins 

ståndpunkt. Basdefinitionen hos feminister är att de uppmärksammar kvinnors underordning i 

samhället och diskrimineringar som uppstår av kön och genus (Freedman, 2003: 7). Feminister 

strävar efter förändringar i den ekonomiska, politiska, kulturella och sociala ordningen.  

 

Det finns också en strävan i att framhäva hur genus är kopplat till maktstrukturer skriver 

Svedberg och Kronsell (2003). Dessa maktstrukturer synliggörs av samhällets feminina och 

maskulina könsstrukturer. När det gäller feministisk teori i praktiken finns det ett fokus i att 

ifrågasätta det som är vanligt och normalt i det stereotypa samhället. Bakomliggande normer 

analyseras för att lyfta fram det som tagits för givet, könsordningen ska synliggöras (Svedberg 

och Kronsell, 2003: 1-7). 

 

Den feministiska teorin används i studien för att möjliggöra användningen av begreppen som 

kommer analyseras i senare skede för att framhäva ojämlikheter och förmåner utifrån den 

intersektionella samverkan. Serien utspelas som tidigare nämnts från Majas perspektiv vilket 

kan innebära att serieskaparnas framställning av scener kan bli vinklade utifrån ett feministiskt 

perspektiv.  

4.2 Intersektionalitet som begrepp 

Intersektionalitet som fenomen har haft en stor betydelse för den feministiska teoribildningen.  

Den samverkan som finns mellan olika sociala relationer studeras i intersektionella analyser, 

så som genus, sexualitet, klass, och etnicitet. För att upplysa om att både förtryck och 
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exploatering har olika dimensioner som möjligen förstärker varandra. Det är dessa 

samverkningar och maktrelationer som kan utläsas i serien Störst av Allt. 

 

Varken begreppen klass eller genus kan förklaras utan att ge en förståelse för inverkan som 

radikala skillnader har på förtryck eller privilegier i samhället. Intersektionalitet kan 

argumenteras för att vara nyckeln till förståelse för hur jämställdhet, privilegium och förtryck 

fungerar (Romero, 2018: 1-2). Det är samverkan som skapar ett system av olika 

diskrimineringsformer eller förmåner som i sin tur påverkar individens handlingsmöjligheter 

och erfarenheter (Mulinari & Esseveld, 2015: 57).  

4.3 Genus som begrepp 

Två begrepp som har en stor utgångspunkt i den feministiska teorin är kön och genus. Genus 

som den socialt konstruerade förståelsen av könsskillnader, till exempel könsidentitet och olika 

typer av relationer. Medan begreppet kön ses som den biologiska skillnaden i könsegenskaper 

mellan man- och kvinnokroppar (Nationalencyklopedin, u.å.-c). Genus är begreppet som 

vanligen kommer att användas i vår studie. Inom samhällsvetenskaplig forskning används 

begreppet genus för att förklara de urskiljningar som finns i idéer, handlingar och 

föreställningar som formar människors sociala kön. Genus används vid beskrivning av 

könsegenskaper: manligt, kvinnligt, maskulint och feminint samt relationer mellan dessa. 

Genus visar att det fysiologiska skillnaderna mellan könen är att kvinnokroppen och 

manskroppen ser olika ut. Att tänka i genusformer bidrar även till att skapa skillnader, hålla 

isär könen och förändra maktstrukturer (Nationalencyklopedin, u.å.-c). 

4.4 Klass som begrepp 

Cromptom (2014) beskriver begreppet klass som ett begrepp med flera betydelser. I ett vanligt 

tal handlar det ofta om social rang eller prestige. Klass kopplas till hierarki, att vara högre eller 

lägre än någon annan person eller grupp. Där en tydlig del ofta handlar om livsstil eller 

konsumtionsvanor (Cromptom, 2014: 31). Ett ytterligare perspektiv att prata om klass handlar 

om materiella ojämnlikhetsstrukturer som därigenom speglas i resurser, både i makt och i 

ekonomiska resurser. Några exempel på olika resurser är: kapital, produktion, kvalifikationer, 

nätverk och färdigheter. Klassificeringar är vanligt även i ett modernt samhälle, en vanlig 

grundläggande pelare för klassificering är yrke. Klasstrukturer ligger till grund för individens 

klassmedvetande, som därefter resulterar i klasshandling (Cromptom, 2014: 31-33). 
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När klass gestaltas visuellt och lexikalt i utvalda scener kommer begreppet att analyseras i form 

av livsstil, ekonomiska resurser och materiella ojämlikhetsstrukturer som framkommer både i 

maktrelationer samt sociala relationer.  

 

Karaktärernas olika samhällspositioner i att vara lägre eller högre kommer också att analyseras. 

Lägre samhällsposition benämns som arbetarklass och högre position som överklass. 

Nationalencyklopedin (u.å.-a) beskriver att individer i arbetarklassen saknar högre utbildning 

eller chefsposition. Benämningen av arbetarklassen tillkommer vid beskrivning av livsvillkor 

som skiljer sig från tjänstemännens och företagares. Vanligtvis arbetar individer i 

arbetarklassen med avlönat kroppsarbete. Individer i överklassen beskrivs av 

Nationalencyklopedin (u.å.-e) som antingen infödda i klassen eller individer med inverkan över 

ekonomiska aspekter eller familjer med stora kapitaltillgångar.  

4.5 Symboliskt, socialt och ekonomiskt kapital av Bourdieu  

Några begrepp av teoretikern Pierre Bourdieu (1984) behöver vår studie använda för att 

fullfölja analysen. Bourdieus teoretiska inriktning strävar efter att ge en förklaring till 

mekanismerna bakom den sociala reproduktionen. Det handlar om hur individer utökar eller 

bevarar sin egen position i den sociala strukturen. Därmed leder Bourdieus teorier till att bevara 

klasstrukturen. Klass är ett begrepp som har en betydelse för hur individens tanke- och 

handlingssätt skapar homogena dispositioner (Bourdieu, 1984: 101). 

 

Begreppen symboliskt, ekonomiskt och socialt kapital använder Bourdieu i en av sina teorier. 

Dessa tre aspekter har betydelse för samhällsklassernas positioner. Karlsson (2005) refererar 

till Jönsson m.fl (1993) som skriver att det som känns igen som värdefullt är det symboliska 

kapitalet. En form av det symboliska kapitalet är det kulturella kapitalet som innefattar den 

legitima kulturen och utbildning. Har individen kunskaper i konst, litteratur, språk eller klassisk 

musik besitter individen ett kulturellt kapital (Karlsson 2005: 15).  

 

Karlsson (2005) refererar till Gresser (1996) vid beskrivning av det ekonomiska och sociala 

kapitalet. Det ekonomiska kapitalet beskrivs enkelt, det är individens ekonomiska tillgångar. 

Socialt kapital handlar om tillgång i sociala anknytningar, till exempel kontakter som är 
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gynnsamma för individen. Skillnaden från det symboliska och det sociala kapitalet är att det 

sociala kapitalet är beroende av verkliga personer (Karlsson, 2005: 15-16).  

4.6 Maktens dimension och maktrelationer  

Det finns en tydlig existens av makt och underliggande maktdiskurser i vårt samhälle. 

Diskurser finns i attityder, beteendemönster och i rumsliga dispositioner. Det är helheten av 

diskurser som skapar de sociala relationerna. Makten präglar all social interaktion. Makt 

handlar om att skapa en social förändring eller att få någon att göra något, i både stor eller liten 

skara. Makt är en asymmetrisk relation menar Edling och Liljeros (2019). Det måste 

förekomma ett beroende mellan två parter för att en maktrelation ska uppstå. Det är det så 

kallade beroendeförhållandet som skapar en möjlighet i att utöva ett maktövertag. Den person 

som är minst beroende har mest makt (Edling & Liljeros, 2019: 19-20). Denna maktrelation är 

ständigt närvarande, men konsekvenserna av den är en annan öppen fråga. Personen som har 

kontroll över produkten som den andra efterfrågar kan styra förhandlingen genom att belöna 

eller bestraffa personen genom att reglera tillgängligheten. Om en individ befinner sig 

underordnad i en dimension men överordnad i en annan kan orättvisorna motverka varandra 

eller jämna ut sig (Edling & Liljeros, 2019: 177-188).  

4.7 Samhällets strukturer och normer 

Strukturer är samhällets mönster som gör ett avtryck hos individers handlingsutrymme som 

uppkommer och konstrueras via olika maktförhållanden. Människan har varierande potential i 

samhället beroende på hur individen positioneras i förhållande till strukturerna. Människor har 

olika möjligheter i att antingen bli ett objekt för andras maktutövning eller i att själv utöva makt 

(Björk & Hedenus 2015: 22-26). 

 

Normer däremot har en annan betydelse i samhället, normer grundar sig i föreställningar och 

regler som visar vad som är viktigt, värdefullt och önskvärt i vårt samhälle. Normer är 

nödvändiga i samhället, normer är en variant av oskrivna regler som visar hur människor ska 

integrera med varandra. Utan normer hade samhället inte haft en gemensam uppfattning om 

vad som är ett riktigt godtroende handlande eller vad som är oetiskt och brottsligt. Däremot har 

inte normer alltid en positiv effekt, normer kan vara en begränsning för grupper och individer 

vilken även kan leda till att ojämlika strukturer i samhället bevaras, framförallt ojämlika normer 

kring genus (Björk & Hedenus 2015: 22-26). 
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4.8 Etnicitet 

Begreppet etnicitet har använts i många årtionden men även idag är etnicitet något som är 

kulturellt främjande; grupper med minoritetsstatus, immigranter, migranter, eller grupper med 

lägre klass. Etnicitet innefattar kulturella och sociala relationer mellan minoritet och majoritet 

(Olsson, 2005: 29-36). Etnicitet innebär en samhörighet till en etnisk grupp. Centralt i en grupp 

är själv-identifikationen, den kan ses som en förändring i relation till ekonomiska, sociala, 

historiska och politiska processer. Det är sociala processer som förklarar förhållandet mellan 

etniska grupper. Därmed tillhör etnicitet grupprelationer och social klassificering 

(Nationalencyklopedin, u.å.-b).  

 

I serien Störst av allt finns det karaktärer med olika etniciteter. Vi har valt att benämna 

karaktären Dennis som mörkhyad med anledning av hans utländska bakgrund. Mörkhyad enligt 

Svenska Akademiens (2009) ordbok beskrivs ” som har mörk hy särsk. om person av annan 

ras än vit”. Vi skribenter lägger ingen värdering i karaktärens benämning utan refererar till 

Svenska Akademiens beskrivning.  

4.9 Sammanfattning av teoretiska begrepp  

Här följer en förklaring för hur teoretiska begrepp kommer att appliceras i analysen med hjälp 

av multimodal kritisk diskursanalys. Våra två största teman är klasskillnader och 

maktrelationer. Den här studien kommer att analysera hur klasstillhörighet och klasskillnader 

spelar roll i karaktärernas handlingar. I och med att det finns en pågående maktrelation i alla 

förhållanden kommer maktens existens, underliggande maktdiskurser, hur makten tenderar att 

förhålla sig och hur den förflyttar sig mellan karaktärerna att analyseras.  

 

Ett perspektiv som ligger till grund för vår studie och analys är den intersektionella samverkan. 

Till följd av den intersektionella samverkan kommer studien att fördjupa sig i karaktärernas 

bakgrund och personlighetsdrag. Därigenom kommer samverkan i genus, etnicitet och klass att 

analyseras, samhällets strukturer och normers inverkan på klasskillnader och maktrelationer 

kommer också analyseras. Tre begrepp om kapital av teoretikern Pierre Bourdieu tillämpas för 

att stärka analysdelen: socialt, ekonomiskt och symboliskt kapital.  
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5. Metod och material 

 

I det här kapitlet presenteras multimodal kritisk diskursanalys förkortat MCDA, som är valda 

metoden till studien. MCDA kommer att presenteras i följd av dess teman och begrepp. 

Studiens material, tillvägagångssätt, urvalsmetod och analysschema presenteras också i kapitel 

fem.  

5.1 Material 

Störst av allt är materialet som analyseras i uppsatsen. Serien är producerad och skriven av 

produktionsbolaget Flx och serien hade premiär på plattformen Netflix år 2019 som en 

originalserie. Sex avsnitt är tillgängliga på Netflix, varav alla är cirka 45 minuter långa (Netflix 

u.å-a, 2019). Produktionsbolaget Flx ägs av Felix Herngren, Pontus Edgren och Sf Studios och 

är idag Skandinaviens mest växande produktionsbolag (Flx, 2019). Netflix benämner att 

användarna rekommenderas att vara från 16 år för att ta del av serien Störst av allt, därmed ska 

informationen som presenteras i studien vara begriplig för målgruppen (Netflix u.å-a).   

5.2 Urvalsmetod och tillvägagångssätt  

Studiens urvalsmetod är baserat på ett strategiskt urval även kallat målstyrt urval i kvalitativ 

forskning. Vi har valt scener som är relevanta för studiens forskningsfrågor, syfte och ändamål, 

Med andra ord har vi som skribenter strategiskt valt fall som är relevanta för att besvara 

studiens forskningsfrågor (Bryman, 2016: 496).  

 

Vi kommer att ta del av varje avsnitt från serien Störst av allt och sedan välja ut tre scener som 

berör studiens teman för att sedan analysera utvalda scener djupare. Det strategiska urvalet kan 

hjälpa oss att utveckla vår analys och senare bidra till en helhetsbild av klasskillnader, 

maktrelationer och den intersektionella samverkan. Första scenen som analyseras är från 

avsnitt tre och börjar vid tidpunkt 14:13 och avslutas vid tidpunkt 18:06, andra scenen är från 

avsnitt fem, scen: 17:50 till 19:06, sista scenen som analyseras är från två olika frekvenser från 

avsnitt sex, scenen från 31:51 till 33:00 som sedan fortsätter 44:55 till 45:47.  

 

För att använda denna typ av tillvägagångssätt bör vi kort nämna några meningar om 

representationer. Stuart Hall (u.å: 15) förklarar fenomenet genom att representationer är en 

väsentlig del av processen i vilken mening eller betydelse det är som egentligen förmedlas 
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mellan kulturella medlemmar. Vilket inkluderar språkanvändning, tecken eller bilder som står 

för eller representerar något. Det som författaren, konstnären eller talaren förmedlar med sina 

personliga ordval behöver inte innebära att individen gör samma tolkning. Därför är det en 

viktig aspekt att vara medveten om att serieskaparna av Störst av allt förmedlar klasskillnader 

och maktrelationer genom stereotyper på ett sätt i valda element i form av lexikala val och 

visuella tecken. Dessa element gör att mottagaren får en viss uppfattning av både klasser och 

maktrelationer.  

5.3 Multimodal kritisk diskursanalys 

Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) är både en metod och teori med syfte att studera 

och avslöja underliggande ideologiska tolkningar och maktstrukturer. Studien baseras på 

MCDA som metod. Med hjälp av MCDA kan serieskaparnas val av språkliga och grammatiska 

resurser övertyga om egna ideologier. Med hjälp av metoden kan underliggande värderingar 

exponeras som vanligtvis inte skulle upptäckas vid endast läsning eller betraktande. De dolda 

ideologier som kan vara gömda i visuella eller språkliga diskurser kan upptäckas och 

ifrågasättas. Multimodal kritisk diskursanalys fungerar att applicera som metod i vår studie 

eftersom vi vill undersöka de underliggande ideologiska budskap som förmedlas genom rörliga 

bilder i serien. Machin och Mayr (2012: 9) menar att visuella tecken och element kan meddela 

olika underliggande budskap och idéer, som försöker påverka tolkningar, representationer av 

samhället och idéer hos mottagaren. MCDA analyserar hur kommunikation sker beroende på 

den sociala konstruktionen. De menar att visuell kommunikation så väl som språk, blir både 

formad och formar sociala samhället idag. 

  

Genom att undersöka lexikala val i texter kan underliggande principer och tankar som inte är 

medvetna framhävas (Machin & Mayr, 2012: 30). När visuell kommunikation analyseras 

handlar det om att förstå elementen i bild, såsom objekt och attribut. Dessa två begrepp kommer 

att presenteras och förklaras i nästa kapitel. Det handlar om hur individuella objekt, attribut och 

element i bilder har möjligheten att tillkännage diskurser som inte kanske uppfattas vid första 

anblick (Machin & Mayr, 2012: 31). 

5.4 Analysverktyg och analysschema  

För att analysera vårt material använder studien sig av ett analysschema som underlättar 

analysprocessen. Analysschemat är designat utifrån olika begrepp som vanligen används när 
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metoden multimodal kritisk diskursanalys appliceras: visuella och verbala språkliga diskurser. 

Analysschemat är designat som ett hjälpmedel för oss författare så att strukturen blir enhetlig 

genom analysen och så att varje scen blir bearbetad på samma sätt. Det ger oss också möjlighet 

att alltid förhålla oss till samma beskrivning av begreppen när vi är två som analyserar. Vid 

bearbetning av analysen kommer analysschemat att finnas i utskriftsformat bredvid oss för lätt 

åtkomst. Analysschemat är bifogat i nästa stycke och i referenslistan.  

Bilaga 1. Åström och Palo, 2020 

5.4.1 Attribut och scenmiljö 

Attribut betraktar hur idéer och värderingar kommuniceras genom olika objekt, vilka diskurser 

de möjligen kommunicerar och hur de i så fall gestaltas. Vid analys bör varje objekts betydelse 

undersökas för att få en förståelse för vad det är som förmedlas till mottagaren.  Till exempel 

attribut som kläder kan skildra olika meningar (Machin och Mayr, 2012: 51-52).  

 

Scenmiljö precis som attribut studerar kommunikationen i bild och text, vilka allmänna idéer 

och värderingar som kommuniceras. Skillnaden med scenmiljön är att den inte fokuserar på 

enskilda objekt utan den generella helheten av en viss omgivning. Tillsammans arbetar attribut 

och scenmiljö ihop för en mer detaljerad analys av bild och text (Machin & Mayr, 2012: 52).  
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5.4.2 Kameravinklar och distans  

Relationerna mellan karaktärer kan också påverkas utifrån valda kameravinklar. Olika 

positioner kan skapa skiftande associationer hos karaktärerna och betraktaren. Vertikal vinkel 

kan skapa associationer om överordning eller underordning, till exempel om vinkeln är riktad 

nedifrån personen skapar det en högre status och en fysiskt starkare position. Vinkeln ovanifrån 

ger intryck av svaghet och saknad maktposition (Machin, 2007: 114).  

 

Distans i bild och text kan ha olika betydelser och vidare ge olika tolkningar av situationen. 

Till exempel kan distansen av positioneringen beteckna olika sociala relationer. Är personen 

placerad långt från kameran kan det uppfattas att ett avstånd ska hållas från personen, att det 

till exempel finns en viss otrygghet och viljan att hålla sig borta. En närmare placering till 

kameran kan tolkas som trygg eller vänlig person (Machin & Mayr, 2012: 97). 

5.4.3 Kroppshållning 

Kroppshållning kan berätta mycket om en persons karaktär; om personen är inbjudande, 

trevlig, varm eller otrevlig som arg, aggressiv och kall. Det går att studera värderingar i 

diskurserna och hur de kan uppfattas genom uppförande och beteende. Hur karaktärernas olika 

kroppshållningar kan konnotera personens identitet (Machin & Mayr, 2012: 74). En persons 

blick blir också en del av kroppshållningen. Till exempel kan en person med en avslappnad 

kroppshållning, armarna utåt öppna med en lugn blick skapa en välkomnande varm känsla 

(Machin & Mayr, 2012: 70).  

5.4.4 Lexikala val, överlexikalisering och värdeladdade ord 

Lexikala val är ett begrepp som kan analysera underliggande meningar och värderingar i valda 

ord i texter. Det kan vara ord som antyder en viss auktoritär makt i sammanhanget. Machin och 

Mayr (2012: 42) använder sig av begrepp som antyder att personen har kunskap, influerar oss 

och formar makt över oss. Exempelvis kan en forskare använda sig av termer som låter 

professionella som kan övertyga mottagaren att forskaren är kunnig inom sitt område och blir 

därmed tillförlitlig. I själva verket behöver inte forskaren vara erfaren, men kan framstå som 

sådan då forskarens text är skriven professionellt och auktoritärt. 

 

Överlexikalisering är ett analysverktyg som betyder att det finns ett överflöd av särskilda ord 

och synonymer i en text, vilket kan antyda att det finns underliggande värderingar av ideologier 
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som framställs och upprätthålls. Till exempel hur synonymerna manlig sjuksköterska och 

kvinnlig doktor används. De ställer frågan om varför det behövs förklaras vilka genus som 

tillhör titlarna, att till exempel ”kvinnlig” är ett överflödigt ord att skriva innan doktor. Det kan 

antyda till förutfattade tankar och ideologier om att yrket doktor är ett manligt yrke och 

sjuksköterska är ett kvinnligt yrke (Machin & Mayr, 2012: 37).   

 

Värdeladdade ord beskriver hur människor väljer att kommunicera beroende på valda ord. Ord 

kan ha känslomässiga betydelser och kommunicera olika värderingar (Machin & Mayr, 2012: 

58).  

5.4.5 Sammanfattning av metodologiska begrepp  

För att tydliggöra analysen presenteras en beskrivning av hur de metodologiska begreppen 

kommer att användas. När vi som skribenter analyserar attribut och scenmiljö vill vi konstruera 

visuella diskurser och tecken i serien som föreskriver den intersektionella samverkan. För att 

bryta ner och hitta underliggande tolkningar och värderingar studeras beteende, rörelser, ting 

och miljöer i serien, som medvetet eller omedvetet skapats av serieskaparnas ideologier och 

idéer mellan karaktärerna samtidigt som klasskillnader och maktrelationer förklaras. 

  

Med hjälp av kameravinklar studeras vilka känslor som förstärks. Som exempelvis att snabba 

kameravinklar vid diskussioner förstärker ett intryck av stress. Karaktärernas distanseringar, 

kroppshållningar och blickar kommer också analyseras i serien. Till exempel om Sebastians 

kroppshållning förmedlas olika när han pratar med Maja gentemot Samir. 

  

När det gäller de metodologiska begreppen av språkliga diskurser kommer lexikala val, 

överlexikalisering och värdeladdade ord att analyseras: om olika lexikala val förstärker 

maktrelationer, klasskillnader eller den intersektionella samverkan.  

5.5 Kritik på MCDA 

Studiens angivna metod multimodal kritisk diskursanalys har fått kritik mot sig, eftersom det 

är en kvalitativ analysmetod som tillåter forskare att observera utifrån egna allmänna idéer och 

värderingar. Många forskare är kritiska mot tillförlitligheten den kvalitativa analysmetoden 

använder sig av. Begreppen kan ses som verktyg för att ifrågasätta idéer, attityder och 

värderingar. Det här kan betyda att forskare väljer medietexter från ett godtyckligt perspektiv 



 

 23 

som ska passa in i analysen. Metoden är selektiv för att analysen inte ska besvaras partisk eller 

påverkas av analytikernas egna åsikter och tankar MCDA (Machin, 2007: 208).  

  

Machin (2012: 210) refererar till en forskare som tydligt har uttalat sin kritik mot MCDA, 

Widdowson (1995) som menar att multimodal kritisk diskursanalys inte är någon analysmetod 

utan snarare ett medel för att tolka uppfattningar och ge stöd för egna preferenser som kommer 

att stärka den egna analysen.  

5.6 Självreflektion 

För att besvara kritiken om tolkningsmetoden multimodal kritisk diskursanalys följer här med 

en självreflektion som visar att vi förstår vår ställning till våra tolkningar. Vi som författare av 

studien är två vita kvinnor vid namn Louise, 25 och Karolina 23 år, som kommer från var sin 

sida av Sverige och studerar tillsammans i Jönköping på medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet. När kritiken mot MCDA kopplas till en 

tolkningsmetod bör vi beakta att våra färgade föreställningar och ideologiska värderingar kan 

komma att påverka vårt resultat. Våra familjer har uppfostrat oss efter deras allmänna 

ideologiska idéer som vidare påverkat vår uppväxt. Därmed har vi från början egna 

grundläggande värderingar, tankar och tolkningar om samhället. Våra tankar och tolkningar 

kan skilja sig från varandra, vilket kan generera i att vi kommer se på studien ur olika vinklar. 

Det är svårt att hålla sig helt objektivt till analysen och inte analysera från en egen position när 

MCDA är en tolkningsmetod. Analysschemat gav oss möjlighet att analysera scenerna från var 

sitt håll men samtidigt förhålla sig till samma beskrivning av begreppen, vilket bidrog till att 

vi inte blev påverkade av varandras åsikter. Efter enskild analys diskuterade vi tillsammans vad 

vi kommit fram till och kunde därefter sortera ut och utveckla analysmaterialet.  Studien har 

varit lärorik för oss båda, samhällsklassernas existens i dagens samhälle tillsammans med de 

tydliga maktrelationerna som råder i har väckt ett flertal funderingar även på personliga plan.  
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6. Analys och resultatredovisning  

Nedan följer studiens analys och resultatredovisningen. Analysen är strukturerad med studiens 

teman som rubriker: Klasskillnader, maktrelationer och intersektionell samverkan. Serien 

kommer att analyseras både visuellt och lexikalt. När utvalda scener analyseras används de 

metodologiska begreppen som presenterades i analysschemat: scenmiljö, attribut, 

kameravinklar, distans, kroppshållning och lexikala val i form av överlexikalisering och 

värdeladdade ord. För att introducera läsaren följer en kort introduktion till scenerna för att ge 

läsaren en större förståelse för analysmaterialet. Citaten som är indragna kommer från valda 

scener från Störst av allt.  

6.1 Analys scen ett: middagsbordet (avsnitt tre, scen: 14:13 – 18:06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Introduktion till scenen  

En nobelpristagare har varit på Djursholms gymnasium och föreläst i aulan, eleverna fick 

chansen att ställa frågor. Maja, Sebastian och Amanda åker till Labbes landställe. På landstället 

är Samir, Labbe och Labbes föräldrar Georg och Margareta och Georg håller i en rundtur för 

att visa upp landstället. Det är mestadels en konversation mellan Georg och Samir där Georg 

beundrar Samirs kulturella kunskap samtidigt som Sebastian inte får den uppmärksamhet som 

han önskar. Efter rundturen äger en middag rum; middagen är scenen som kommer att 

analyseras.  
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6.1.2 Klasskillnader  

Det finns tydliga klasskillnader i ovanstående scen, både visuellt och lexikalt. Vid analys av 

scenmiljön tillkommer en förståelse för karaktärernas handlingar och positioner. Scenen tar vid 

i en matsal runt ett stort dukat matbord. Matsalen är möblerad med stora antika möbler och 

dekorationer i guld som till exempel saltkar, pepparkvarn, kandelaber och kronan i taket, vilket 

påvisar sig som något dyrt. Mängden guld kan symbolisera storhet eller även yttre faktorer till 

skryt. Den stora matsalen tillsammans med rummets dekorationer bidrar till känslan av storhet 

och rikedom vilket direkt kopplas till överklassen.  

 

Georg sitter vid bordets kortsida, till höger om honom sitter Sebastian och på vänster sida, 

Samir. I anspelning till bibeln kan placeringarna påvisa strukturella klasskillnader för att 

personen som sitter på höger sida ses högre rankad än personen till vänster. Middagen serveras 

av en servitris, det antas eftersom kvinnan som serverar är den enda i scenen som bär ett 

förkläde. Familjen visar upp sin välfärd och att de lever med ett högt kapital. Det finns 

klasstrukturer som synliggörs i utvalda värdeladdade ord. I en konversation mellan Georg och 

Samir används kommunism som en negativ klang.  

 

Georg “Samir, jag hörde om ditt lille uppträdde i aulan, vi har närt en kommunist vid vår barm” 

 

Samir “nej asså jag ställde bara en fråga”  

 

Georg “Det är bra Sammie, man ska ifrågasätta allt!” 

 

Georg kallar Samir för kommunist, vilket betyder att Samir vill att egendomen i samhället ska 

vara jämt fördelat i ett klasslöst samhälle. Georgs lexikala val “närt” och “barm” är ordval som 

inte vanligen används år 2019 utan var vanligare förr i tiden vilket visar på bred kunskap vilket 

visar att Georg har ett kulturellt kapital. Georgs lexikala val av “lille uppträdde” är en 

underminering av kommunism. Konversationen övergår i att Georg och Margareta frågar hur 

det går för Samirs mamma, Samir säger att det går bra och att hon jobbar på Huddinge Sjukhus. 

Sebastian tar över uppmärksamheten och startar en dialog med Samir.  

 

Sebastian “Det är underligt rätta mig om jag har fel, men jag kan verkligen svära på att du har sagt 

att din morsa jobbar som advokat. Labbe, när Samir började allmänna visst sa han då till alla att hans 

morsa jobba som advokat? Hon kanske har två utbildningar, det vore jävligt fantastiskt” 
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Samir “Pappa är advokat och mamma är läkare” 

 

Sebastian “Så pappa är advokat? Så han kör inte taxi? Labbe, när vi var på Stureplan där för 

någon månad sen, sa inte du att det var Samirs farsa som körde hem oss?” 

 

Maja avbryter Sebastian och säger att det inte spelar någon roll vad Samirs föräldrar jobbar 

med.  

 

Sebastian “Men Okej förklara för mig då, hur det kommer sig att alla som kör tunnelbana och städar, 

eller förlåt Sammie, som kör taxi och är undersköterskor alla dem är egentligen läkare å advokater å 

fucking jävla kärnfysiker.” ”Finns det ingen i hela Syrien eller Irak som jobbar på Ica?” 

 

Georg “Nu räcker det Sebastian!”  

 

Sebastian “Vadå? Man skulle väl ifrågasätta.” 

 

Yrkena sjuksköterska och taxichaufför uttrycks med en negativ klang från Sebastian. När Maja 

lägger sig i konversationen väljer Sebastian att fortsätta genom att påvisa att Samir har ljugit. 

Det är inte väsentligt för Samir att ljuga när Maja redan har påpekat att det inte spelar någon 

roll.  

 

Georg och Margareta tycker det är synd att det svenska samhället inte tar vara på resurserna 

som faktiskt finns när Samirs mamma besitter läkarkunskap men istället får arbeta som 

sjuksköterska. Sebastian påpekar att Samir vid tidigare tillfälle sagt att hans mamma jobbar 

som advokat men att det nu visar sig att hon är sjuksköterska. Sebastian frågar därmed om 

Samirs mamma har två utbildningar trots att han vet att Samir ljuger. Utbildning har här en 

koppling till överklassen. Margareta tar över dialogen och ger Sebastian en förklaring.  

 

Margareta “Sebastian, du ska lyssna riktigt noga nu! Dom flyktingar som tar sig hela vägen till 

Sverige de är ofta personer med ordnad ekonomi och ja hög utbildning [samtidigt som Margareta 

pekar på Samir]. Det är för att det krävs pengar för att lyckas med det. Inte mycket pengar i din värld 

Sebastian, men du borde ändå kunna förstå det.  

Jag har känt dig i hela ditt liv. Jag vägrar tro att du är såhär simpel.”  

 

Sebastian ”Simpel? Den enda anledningen varför ni har bjudit hit Samir är för att han ska hjälpa 

labbe att plugga upp sina betyg. Eller hur? Vad betalar dem dig Sammie? Vad betalar dom dig?  
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Georg ”Nu tror jag att jag och Sebastian ska ta en liten promenad”  

 

Sebastian ”Ska jag gå? Så jag ska gå medan den här jäveln ska sitta och ljuga oss rakt upp i ansiktet” 

 

Sebastian [Sebastian pekar på Samir och skriker] “Din jävla parasit! Din äckliga jävla rövslickare!” 

 

Det är tydligt att Margareta pratar om Samir eftersom hon ständigt gestikulerar mot Samir som 

har kommit som flykting till Sverige. Margareta påstår att Samir har god ekonomi men att 

Sebastian har det bättre ställt eftersom den summan pengar är liten för Sebastian. Sebastian 

som har vuxit upp i en överklassmiljö på Djursholm tillsammans med hans rika far som tjänar 

höga summor pengar. Samhällssituationen som Samirs tillhör existerar inte för Sebastian, att 

faktiskt arbeta för att tjäna pengar. Bourdieus (1948: 101) teori om begreppet klass handlar om 

individens tanke- och handlingssätt skapar homogena dispositioner. 

 

När diskussionen kring middagsbordet övergår till en hektisk argumentation är 

kameravinklarna riktade i närbild av karaktärernas ansikte. Det blir personligt när endast 

ansiktet visas och det är enklare att framhäva känslor vid den typen av vinkel.  Kameravinklarna 

tillsammans med lexikala val bidrar till att förstärka känslorna som förmedlas i scenen. Till 

exempel när Sebastian pekar på Samir, skriker rövslickare och kameravinklarna riktar sig mot 

Samirs nerstämda ansikte. Kameravinklarna bidrar till att relationen påverkas mellan Sebastian 

och Samir (Machin, 2007: 114).  

6.1.3 Maktrelationer  

När det gäller maktrelationer i scenen har Georg tidigare berömt Samir vilket sätter Sebastian 

i en lägre position. Sebastian vill ta tillbaka makten från Samir genom att påvisa att han ljuger 

om sina föräldrars position i samhället. Samirs makt bestod av hans kunskap i kulturella frågor, 

där Sebastian tydligt saknar kunskap och makt över Samir. Karlsson (2005: 57) skriver att om 

det finns kunskaper inom konst, litteratur, språk besitter individen ett kulturellt kapital, vilket 

Samir gör. Samirs kunskap sätter honom i en högre maktposition än Sebastian.  

 

Vid Sebastians personangrepp mot Samir, letar Sebastian stöd av Labbe genom blickar och 

lexikala val men Labbe tittar ner i bordet och vill inte bidra i diskussionen. I den här situationen 

kan vi se att Labbe inte vill möta Sebastians blick vilket ger en känsla av att Labbe är obekväm 
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och osäker hur han ska ställa sig eftersom Samir hjälper honom med studier samtidigt som 

Sebastian är hans närmsta vän.  

 

Sebastian fortsätter att anmärka Samirs etnicitet, klass och bakgrund. Maktrelationen mellan 

Sebastian och Samir vänder snabbt och plötsligt har Sebastian makten över Samir, men 

dessvärre genom påhopp och rasism. Börjesson och Rehn (2011: 18-20) skriver att det enklaste 

förhållandet inom makt är mellan två människor, där den ena personen har en uppenbar makt 

över den andra och kan därmed tvinga personen till att agera. I detta fall tvingar Sebastian, 

Samir att erkänna att han i tidigare skede ljugit. Makten är alltid i rörelse, vilket gör att den 

ständigt utmanas när den aldrig är fullständig hos någon.  

 

Margareta säger emot Sebastian med hjälp av hennes kunskap om ämnet som Sebastian tydligt 

saknar. Margareta tar över makten med hjälp av hennes ålder, säkerhet och kunskap. Margareta 

börjar med att säga “lyssna noga nu”, hon ber inte Sebastian lyssna utan snarare kräver att han 

ska lyssna. Margareta avslutar med att använda ordet “simpel” som en beskrivning av 

Sebastian. Ordet blir direkt värdeladdat, att vara simpel i den här meningen kan betyda att 

Sebastian är okunnig och outbildad i ämnet.  

6.1.4 Intersektionell samverkan  

Georgs placering vid middagsbordet visar en intersektionell samverkan i både klass och makt. 

Makt i aspekt till att Georg sitter vid kortsidan samtidigt som det sägs att personen till höger är 

högre rankad än personen till vänster. Det finns även en tydlig intersektionell samverkan genom 

klass och etnicitet. Med hjälp av lexikala val påvisas både klasskillnader och rasism i 

ovanstående konversationer.  

 

Konversationen vid middagen börjar med att Labbes föräldrar ställer frågor till Samir om hur 

hans föräldrar mår. Sebastian använder lexikala val, överlexikalisering och värdeladdade ord 

genom att använda klass, makt och etnicitet riktat mot Samir.  

 

Sebastians lexikala val är extrema, nedvärderande mycket negativa mot Samir och hans 

bakgrund, under middagen gör Sebastian fler påhopp mot Samir och hans familj. Samir är inte 

ärlig med hans föräldrars arbeten och det provocerar Sebastian till att konfrontera Samir med 

rasistiska angrepp. Med hjälp av överlexkalisering kan Sebastians val av ord studera 
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underliggande värderingar och ideologier, till exempel är det inte bara vad Samir säger som 

retar Sebastian, de kan också handla om Samirs bakgrund. Sebastian ber Samir om en 

förklaring, när Samir ändrar vad hans föräldrar arbetar med. Sebastian ställer frågan till Samir, 

om yrkena taxi och undersköterska egentligen är samma sak som att vara läkare och advokater. 

Vidare Sebastian väljer att säga i nedlåtande ton ”fucking jävla” framför kärnfysiker, det kan 

tolkas som Sebastian hånar Samirs föräldrars arbete. Sebastian avslutar med att fråga om det 

inte finns några från Syrien eller Irak som jobbar på Ica, vilket kan tolkas till att Sebastian även 

här har problem med Samirs utländska bakgrund. 

 

Det är inte förens i slutet av konversationen när Sebastian börjar påpeka att enda anledningen 

till att Samir är med på landstället är för att han hjälper Labbe att höja upp sina betyg som 

Georg säger ifrån. Georg tar över makten och säger att det är dags för Sebastian att gå. Det är 

tydligt att Georg i slutet av konversationen använder sin maktposition när han själv blir 

involverad i konversationen.  

 

Egenskaperna av de lexikala valen i scenen frambringar en tung atmosfär i rummet. Sebastian 

väljer ord som “rövslickare” och “jävla parasit”; parasit är en organism som lever och tar näring 

från annat levande, Sebastian väljer att referera till Samir som denna organism. Sebastian 

menar vidare att Samir kommer till Sverige med sin familj och ska leva i det svenska samhället 

och ta arbete och pengar. Sebastians påståenden kan bli politiskt laddat eftersom det kan dras 

en koppling mellan dessa till Sverigedemokraternas politik, varpå de förespråkar att flyktingar 

utnyttjar den svenska välfärden som en slags “parasit”. Parasit blir i detta sammanhang ett 

värdeladdat ord eftersom Sebastian använder ordet för att kommunicera sina värderingar och 

tankar angående invandring.  

 

Sebastian benämner Samir som rövslickare förmodligen för att han endast är med i sällskapet 

för att hjälpa Labbe att höja sina betyg. Crompton (2014: 31-33) skriver att klasstrukturer ligger 

till grund för individens klassmedvetande, som därefter resulterar i klasshandling. Sebastian är 

uppväxt i en överklassmiljö och har visat ett lågt intresse av kulturell kunskap och är fientlig 

mot Samir som invandrare från en arbetarklassmiljö. Sebastian visar tydligt förakt för Samirs 

kunskap och väljer istället att trycka ner Samir genom att påpeka hans ursprung.  

 

Sebastian väljer att säga “Samir” när han pratar till gästerna runt bordet, men när han tilltalar 

Samir direkt använder han “Sammie”. Genom att benämna Samir som Sammie vill Sebastian 
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tydligt visa den saknad av respekt som förekommer mot Samir vilket leder till att det blir ett 

tydligt värdeladdat ord. Skulle Samir och Sebastian vara vänner, skulle smeknamnet kunna 

konnotera en närmare vänskapsrelation snarare än saknad av respekt.  

 

Det finns en tydlig intersektionell samverkan mellan klass och etnicitet vid middagsbordet. De 

tre nämnda faktorerna skapar diskriminering från Sebastians håll gentemot Samir. Sebastian 

går på både Samirs klasstillhörighet och etnicitet. Diskrimineringen påverkar Samirs 

handlingsmöjligheter vilket tydligt visas när han tillslut bara kollar ner i bordet och inte kan ge 

svar på tal. Den intersektionella samverkan kan antingen skapa diskrimineringsformer eller 

förmåner. Det blir en förmån för Sebastian när han får tillbaka makten, trots att 

handlingsmöjligheten minskas eftersom han tvingas att lämna landstället.  

 

Scenen visar en intersektionell samverkan mellan samhällets strukturer och normer gentemot 

genus. Maja är den första personen som säger ifrån vid middagsbordet. Maja som ung kvinnlig 

karaktär. Enligt samhällets normer är det föräldrarna som ska säga ifrån när något är fel och 

det är tydligt i scenen ovan att det tar tid innan Margareta och Georg säger åt Sebastian. Vid 

fortsatt reflektion av samhällets normer är det inte rätt att ljuga, Sebastian visar att Samir har 

gjort fel i att ljuga. Sebastian visar också att han lyssnar på Georg, eftersom Georg i tidigare 

dialog har berömt Samir för att ifrågasätta, vilket Sebastian också gör. Samhällets strukturer 

och normer säger att man som barn ska lyssna på sina föräldrar. 
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6.2 Analys scen två: drogförsäljning (avsnitt fem, scen: 17:50 till 19:06).  

6.2.1 Introduktion till scenen 

Maja har i tidigare avsnitt gjort slut med Sebastian via telefon, Sebastian tar en överdos och 

hamnar på akuten. Maja får informationen att Sebastian är inlagd vilket gör henne orolig och 

tar sig till sjukhuset.  Maja frågar Sebastian om han ville dö och han svarar “inte nu när du är 

här”. Sebastian och Maja åker hem till Sebastian efter han blivit utskriven. Väl hemma kommer 

Dennis för att sälja droger till Sebastian, vilket är scenen som vi analyserar.  

6.2.2 Klasskillnader  

Vid analys av de lexikala handlar Sebastians och Dennis relation endast om droger. Dennis 

kallar Sebastian för “fucking broder” när Sebastian går iväg och hämtar pengar. 

 

Sebastian ”Bra. Hur mycket?  

 

Dennis ” Sex larre” 

 

Sebastian ” Det fixar jag”  

 

Dennis ” Fucking Broder” 

 

Det är tydligt att det bara är en affär som sker mellan Dennis och Sebastian. Dennis blir aldrig 

inbjuden till att komma in i huset utan hela affären med drogerna sker i hallen. Att Sebastian 
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finner sig i överklassen kan analyseras med hjälp av lexikala val och agerande i scenen. När 

Sebastian får drogerna i handen och inspekterar dem frågar han om priset och Dennis säger 

“sex larre” vilket är sextusen svenska kronor i slangord. Dennis använder slangord och kommer 

från förorten vilket kan betyda att Dennis är beroende av en annan kultur där utbildning inte 

värderas lika högt. Sebastian säger “det fixar jag” i lugn ton och går iväg för att hämta pengarna. 

Dennis säger “fucking broder” vilket tyder på en tillit och ett försök till kamratskap. Därför kan 

Dennis ge drogerna innan han får betalt.  

 

Det ekonomiska och sociala kapitalet syns i scenen Bourdieu (1984), Sebastian har en tydlig 

ekonomisk tillgång när han enkelt kan hämta sex tusen svenska kronor och det sociala kapitalet 

i aspekt till Sebastians kontakt till Dennis.   

 

Med attribut och scenmiljön analyseras den kala hallen och Dennis klädval. En stor entrédörr 

symboliserar ett stort hem, och guldspegeln symboliserar rikedom. Rummet är stort och luftigt 

med högt i tak. Väggarna är kala, det finns inga dekorationer på varken väggar eller 

avlastningsbord som gör hallen hemtrevlig och varm. Vilket ytterligare kan kopplas till genren 

Nordic Noir då känslan genomsyras av ensamhet och isolering (Vestrheim, u.å: 15). Hallen är 

relativt mörk och den lilla lampan på väggen ger ett kallt blåaktigt sken. Det kalla ljuset skapar 

en kall och kal känsla och är inte välkomnande.  

 

Dennis har en väska runt bröstet i alla scener han är med i och när han pratar om drogerna pekar 

han på väskan, vilket antyder att drogerna finns där i. Väskan är placerad nära kroppen och 

hjärtat vilket metaforiskt kan visa att drogerna och pengarna är betydelsefulla. Dennis bär en 

grå tröja och en stor bomberjacka. På huvudet har han en keps från Gucci och på handleden en 

stor guldklocka, dessa attribut kan tyda att Dennis försöker att passa in i en högre klass, eller 

ur ett visuellt perspektiv kan Dennis också ses som rik men att han inte strävar efter överklassen 

eftersom hans försäljning inte är laglig, vilket på så sätt inte leder Dennis till överklassen.  

6.2.3 Maktrelationer  

Vid första anblick är det svårt att urskilja vem som har makten mellan Sebastian och Dennis. 

Sebastian ber Dennis komma hem till honom för att han är beroende av drogerna som Dennis 

besitter och Dennis åker hem till Sebastian eftersom han behöver Sebastians pengar. Trots 

Sebastians tidigare överdos kommer Dennis hem till honom i behov av hans pengar. Dennis 
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ger Sebastian något som inte är bra för honom och för att rädda sig själv lägger han skulden på 

Maja.  

 

Dennis kliver in i hallen och tar fram sina droger ur väskan och en dialog inleds. Dennis och 

Sebastians konversation är kort men effektiv. Studerar man de lexikala valen från vardera 

personen, finns det en skillnad på språket. Sebastian börjar med att säga “Bra. Hur mycket?”, 

han använder sig av ett tydligt språk och det är lätt att förstå vad han vill förmedla. Dennis 

använder sig av som ovan nämnt slangord “Sex larre”. Affären går att se från både Sebastian 

och Dennis håll, från Sebastians sida är affären mer som strikt samtidigt som Dennis försöker 

att bete sig som Sebastians kompis, vilket visar sig när Dennis kallar Sebastian för “broder”.  

Ordvalet “fucking” framför ”border” är en överlexikalisering, för att möjligen förstärka det 

vänskapliga broderskapet som Dennis söker från Sebastian. 

 

Sebastian kommer tillbaka med flera femhundralappar i handen. Dennis kontrollräknar och 

affären avslutas med en längre handskakning och Sebastian blinkar med ena ögat och säger 

“jag hör av mig”. Maktposition existerar, från Sebastians håll kan en tolkning vara att det är 

Sebastian som styr när affären ska ske, Dennis ska vänta in honom till nästa affär, men 

samtidigt är det Dennis som besitter drogerna som Sebastian efterfrågar, ett så kallat 

beroendeförhållande. Edling & Liljeros (2019: 177-188) skriver att personen som har kontroll 

över produkten som den andre personen efterfrågar kan styra förhandlingen.  

 

 

När Sebastian går ut från hallen för att hämta pengarna går Maja ner för trappan för att 

konfrontera Dennis, konversationen är kort och intensiv. Maja försöker ta över makten från 

Dennis genom att ifrågasätta hans handlande. Maja frågar varför Dennis fortsätter att sälja 

droger när han vet att Sebastian inte kan hantera det. Istället för att erkänna att droger är farligt 

använder sig Dennis av omvänd psykologi och lägger över skulden på Maja. Förmodligen för 

att Dennis inte vill bära skulden på sitt medvetande att Sebastian är beroende av något som 

skadar hans hälsa. Indraget nedan är konversationen mellan Maja och Dennis.  

 

Maja ”Vad fan håller du på med? Han höll på att dö sist räcker inte det?” 

 

Dennis ”Om det inte vore för mig hade han däckat?” 

 

Maja ”Hur fan kan du fortsätta langa när du vet att han inte kan hantera det” 
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Dennis ”Ett: Han bad mig komma hit. Två: Om inte jag då nån annan kommer ta min plats. Förstår 

du? Så Då kan jag lika gärna fortsätta leverera mina grejer som åtminstone är säkra” 

 

Maja ”Säkra? Är det säkra grejer som får honom att hamna på akuten? 

 

Dennis ”Är det mina grejer som får honom att kutta sig själv? Nej exakt. Och vart var du?  

Du som älskar att peka finger? Vart fuck var du när han höll på att dö? Ha? Vart var hans flickvän?”   
 

I var och varannan mening säger Dennis “förstår du” till Maja. För att stärka sin position i 

konversationen antyder Dennis att han har rätt och att Maja fel. Dennis svarar ofta på sina egna 

frågor istället för att låta Maja svara, för att Dennis inte är intresserad av att höra vad Maja ska 

svara.  

 

Maja börjar konversationen och yttrar sina åsikter om att Dennis säljer droger till Sebastians 

direkt efter hans försök till självmord. Dennis påstår att utan drogerna hade Sebastian redan 

”däckat”, vi kan återigen studera hur Dennis med hjälp av lexikala val använder sig av slangord, 

”däckat” i meningen kan betyda att Sebastian hade dött utan Dennis droger. Maja går till 

motattack och påstår att drogerna förvärrar Sebastians ohälsa och att det var därför som 

Sebastian hamnade på akuten. Dennis menar att det inte är hans ”grejer”, alltså drogerna som 

får honom att ”kutta sig”, vilket här betyder skära sig själv. Orden ”däckat” och ”kutta” 

förmildrar de ord som faktiskt menas. Maja har rätt om drogerna men Dennis anklagar Maja 

för grunden till Sebastians försök till självmord, utan att förstå Majas och Sebastians 

destruktiva förhållande där Sebastian är manipulativ och utnyttjar Majas omtänksamhet. 

Överlexiklaisering syns tydligt i hela deras diskussion, då Maja och Dennis använder ett 

överflöd av orden ”fan” och ”fuck” för att förstärka sina egna ståndpunkter. 

 

Det börjar med att Maja står uppe på trappan för att hon inte vågar konfrontera Dennis när 

Sebastian är i samma rum. I början av scenen kommer Maja ner för trappan, kameravinkeln är 

underifrån vilket skapar en distans till försäljningen. Dennis tar över maktpositionen med hjälp 

av blickar, kroppshållning och kroppsspråk. Dennis gestikulerar aggressivt mot Maja med hjälp 

av sina armar samtidigt som hans överkropp är framlutad, Dennis kroppshållning ger en känsla 

av otrevlighet och aggressivitet. Kroppshållning kan framställas som inbjudande, trevlig, 

otrevlig, arg eller aggressiv (Machin & Mayr, 2012: 74). Sebastian och Dennis filmas rakt 

framifrån och Maja syns i spegeln. Trots Majas högre position framställs inte Maja som 

mäktigare än killarna.  
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När Sebastian köper droger av Dennis sker filmningen i normalperspektiv men vid Majas och 

Dennis argumentation är kameravinklarna riktade i närbild på deras ansikten vilket bidrar till 

en intensiv känsla. Det går att studera Dennis agerande gentemot Maja ur ett maktperspektiv, 

makten existerar inte på samma sätt som den gör mellan Sebastian och Dennis. Varken Maja 

eller Dennis är beroende av varandra; det är snarare en interaktion mellan två människor som 

ser på händelsen på olika vis. Dennis säljer inte droger till Maja och bekymrar sig därför inte 

om vad hon tycker om drogerna. Dennis beteende varierar beroende på syftet med 

interaktionen. Dennis säljer droger till Sebastian för att han själv behöver pengarna som 

Sebastian kan leverera. Här handlar det inte om vad Dennis påstår vara bäst för Sebastian, han 

agerar för egen vinning.   

6.2.4 Intersektionell samverkan  

Dennis är den enda karaktären som är mörkhyad i ovanstående scen och det är han som har fått 

rollen som knarklangaren. Sebastian är en vit man som använder sin pappas pengar i ett 

överklassamhälle där pengar, fester och droger visas upp. Den intersektionalistiska samverkan 

utifrån Sebastians perspektiv är tydlig när hans genus, etnicitet tillsammans med klass ger 

honom förmåner, som exempelvis att köpa droger för flera tusen eller att anordna stora fester. 

Utifrån den intersektionella samverkan syns Sebastians manipulativa maktposition gentemot 

Maja. Det finns stereotypa strukturer och normer i det svenska samhället som säger att det bör 

vara en mörkhyad kille som säljer droger. Att Dennis därmed är mörkhyad och säljer droger 

har också en intersektionell samverkan mellan genus och etnicitet. 

 

När det gäller den intersektionella samverkan hos Maja är det klart och tydligt att Maja är en 

vit kvinna från överklassen, Majas genus och etnicitet bidrar till att hennes uppgift är att ta 

hand om Sebastian, samhällets strukturer och normer säger att kvinnan ska ta hand om mannen.  

Maja har inget annat val än att finnas där för Sebastian, för att Claes inte finns där för honom 

visar på en destruktiv relation mellan pappa och son. Skulle Maja lämna honom igen finns det 

stor potential till att Sebastian skulle skada sig ytterligare. En till aspekt kan vara att Sebastian 

vill att Maja ska ta hand om honom eftersom det finns en saknad av modersroll från Sebastians 

uppväxt. 
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6.3 Analys scen tre: skolskjutningen (olika frekvenser från avsnitt sex, scen: 31:51 till 

33:00 och scen: 44:55 till 45:47) 

 

6.3.1 Introduktion till scenen  

Sista scenen som analyseras är scenen som serien Störst av allt återspeglas till. Scenen som 

gjort Maja misstänkt för mord. Sebastian och Maja åker till skolan efter Sebastian mördat sin 

pappa. Den valda scenen utspelar sig på Djursholms gymnasieskola där läraren Christer har 

bjudit in några elever för ett samtal i elevernas klassrum.  

6.3.2 Klasskillnader 

Klasskillnaderna är inte lika tydliga i ovanstående scen som i tidigare scener som analyserats. 

Det är Sebastians ekonomiska kapital som visar upp en nyans av överklassen. Det finns tydliga 

attribut i form av material som påvisar en högre klass, Sebastian och Maja kör in på 

gymnasieskolan i en svart Porsche. Sebastian har även med sig två gigantiska gevär, objektet 

gevär kan kopplas till olika klasser. Från ett överklassperspektiv kan gevär kopplas till jakt och 

jägerlicens, vilket är ett fritidsintresse för överklassen samtidigt som gevär kan kopplas till 

förorten och kriminalitet.  
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6.3.3 Maktrelationer  

Scenen inleds med att Maja går bakom Sebastian hela vägen från att bilen är parkerad tills dem 

befinner sig i klassrummet. På skolgården tar Sebastian upp två väskor och sträcker över en till 

Maja. Båda väskorna är svarta ena antas innehålla gevären antas och den andra sprängmedel. 

Väl framme vid Majas skåp gestikulerar Sebastian och ber Maja stoppa in väskan, sedan 

fortsätter dem mot klassrummet. I klassrummet befinner sig Christer, Dennis, Samir och 

Amanda.  

 

När det gäller maktrelationerna i scenen så förflyttas den mellan några av karaktärerna. I början 

av scenen har läraren makt, dels för hans roll som lärare och för att eleverna har anslutit på 

hans begäran. Sebastian är den enda personen som har planerat att någonting ska hända i 

klassrummet. Sebastian börjar skjuta direkt när Maja stängt dörren in till klassrummet. Maja 

infinner sig i chocktillstånd och tar upp det andra geväret som ligger i väskan, vilket ger Maja 

också makt. Maja siktar mot Sebastian men hon råkar träffa Amanda som står bakom honom. 

Maja skjuter Sebastian och tar över maktpositionen mellan henne och Sebastian. Maja faller 

ner på knä och Sebastian kryper blodig och skadad mot henne, trots att han skjutit hennes 

vänner och hon honom söker Sebastian fortfarande tröst hos Maja.  

 

Majas ansiktsuttryck och chocktillstånd när Sebastian börjar skjuta visar att Maja är helt 

omedveten om vad Sebastian har planerat när han blandar in henne i skolskjutningen. Maja 

ifrågasätter aldrig storleken eller tyngden på väskorna och inte heller Sebastians humör, 

förmodligen på grund av hennes tillit och underordning till Sebastian. Sebastian vet vad han 

har planerat och vilka konsekvenser det kan ge Maja. Trots det yttrar han inte ett ord till henne, 

utan istället gestikulerar han åt Maja vad hon ska göra och återigen ifrågasätts det inte. 

Sebastian har fullständig makt över henne och alla andra som befinner sig i klassrummet på 

grund av att föremålet i hans händer är ett stort gevär.  

 

Sebastian skjuter Dennis, Christer och Samir, sedan vänder Sebastian sig mot Maja. Lexikala 

val som används i scenen kan spegla Sebastians känslor och tankar.  

 

Sebastian ”Skjut mig då, Maja, Skjut för i helvete! Skjut mig! Skjut mig!” 

 

Flertal gånger upprepar han “skjut mig” till Maja. Med geväret riktat mot Maja skriker han 

igen “skjut mig för i helvete”, mer som ett hot mot Maja, men ändå med en vädjande hjälplös 
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blick. Sebastian håller i ett eget gevär, vilket gör att han kan skjuta sig själv, men han ber om 

och om igen att Maja ska skjuta honom. Majas namn kan uppfattas som värdeladdat eftersom 

det blir personligt att det är Maja som måste döda Sebastian. Han överlåter sitt liv till Maja.  

 

Maja skjuter tillslut Sebastian med ett skott som dödar honom, vilket kan betyda att Maja tar 

över makten, hon stoppar Sebastian från att skjuta fler elever och även ett avslut för att 

Sebastians destruktiva mående är Majas ansvar. Däremot sköt Maja Sebastian på hans 

kommando, Majas agerande sker på grund av Sebastians vilja. Därmed kvarstår frågan om 

Sebastian fortfarande har makt över Maja efter hans död. Maja får leva med konsekvenserna, 

ta sig igenom rättegången och leva med att hon har tagit människors liv. Sebastian flyr från 

konsekvenserna genom att be Maja att ta hans liv och inte stå för hans handlingar och beslut. 

 

Vad som sker när Maja tar upp det andra geväret kan analyseras med hjälp av attribut. Vilken 

mening geväret har och vad det kommunicerar. Geväret kan vara en symbol för Maja att hon 

tar tillbaka makten genom självförsvar, medan för Sebastian handlar det om hat och ilska. Hade 

Maja inte tagit tillbaka makten finns det en möjlighet att Sebastian skjutit både henne och sig 

själv. Sebastian tog med sig två gevär, vilket betyder att han ville att Maja skulle vara delaktig. 

Det är mycket möjligt att gevären som Sebastian har med sig är Claes Fagermans. Det är enbart 

Sebastian som får Maja att avlossa skott och döda vilket, ingen symmetrisk relation. Makten 

är en asymmetrisk relation Edling och Liljeros (2019: 19-20).  

6.3.4 Intersektionell samverkan  

Maja är som tidigare nämns en kvinnlig karaktär som håller i ett gevär vid en skolskjutning. 

Maja ska skjuta Sebastian men missar och skjuter Amanda som står snett bakom Sebastian, här 

framkommer en intersektionell samverkan mellan samhällets strukturer och normer i koppling 

till genus. Maja som kvinna missar det angivna föremålet som hon vill träffa, Sebastian som 

man har inte missat ett enda skott. Här förmedlas den intersektionella samverkan till något 

negativt. Denna samverkan skapar en diskrimineringsform som påverkar Majas 

handlingsmöjligheter, Majas chocktillstånd kan däremot också vara en faktor som bidrar till 

impulsivitet och att Maja missar Sebastian. Intersektionell samverkan kan framställas i 

antingen förmån eller diskrimineringsform Mulinari och Esseveld (2015: 57).  
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Sebastians intersektionella samverkan till genus, klass och makt är tydlig. Sebastian som 

manlig karaktär styr hela skolskjutningen, han har makten på sin sida och hans förmåner som 

uppväxt i överklassen hjälper honom att enkelt få tag i gevär. Det är inte heller någon människa 

som ifrågasätter Sebastians humör, tunga väska eller raska steg mot klassrummet.  

 

I vidare koppling till samhällets strukturer och normer är det normbrytande att en skolskjutning 

äger rum i ett gymnasium på Djursholm. Skolskjutningen har även orsakats av två elever som 

går på skolan. Två elever från överklassen, en kvinnlig elev och en manlig elev som har haft 

en relation. Det är däremot inte normbrytande att det är en kille som agerar med våld, i vårt 

samhälle är män mer våldsamma än kvinnor. Sebastian är uppvuxen med våld och 

känslomässig psykisk påfrestning av sin pappa, Sebastians agerande i våld och handlingar mot 

Maja kan därmed vara på grund av hur Sebastian blivit behandlad av sin pappa och  

utan modersroll i sin uppväxt.  
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7. Slutdiskussion  

 

Syftet med studien har varit att analysera hur maktrelationer och klass gestaltas i serien Störst 

av allt genom att applicera ett intersektionellt perspektiv.  

  

Hur gestaltas klasskillnader och maktrelationerna diskursivt ur ett intersektionellt 

perspektiv i Störst av allt?   

 

Gestaltningen av klass och makt ur ett intersektionellt perspektiv i serien är tydlig. Det finns 

skillnader av social klass i visuella medier mellan våra resultat och Behm-Morawitz, Miller & 

Lewallens (2018) studie. Deras resultat visade att stereotypa karaktärsdrag för arbetarklassen 

var outbildade, dåligt föräldraskap och kunskapsbrist medan överklassen representerades som 

motsatsen. Vår reflektion av serien Störst av allt visar på annat resultat. Gestaltningen av störst 

av allt visade att det var vanligare att överklassens föräldrar bar på ett dåligt föräldraskap. 

Sebastians far misshandlade honom både psykisk och fysiskt vilket är långt ifrån ett bra 

föräldraskap. Studien av Behm-Morawitz, Miller & Lewallens (2018) visade att överklassen 

var välutbildade och ägde sin kunskap vilket också visar sig i Störst av allt.  

 

Edling och Liljeros (2019: 177-188) skriver att det är samverkan eller genomskärning av 

sociala skiktningar eller maktrelationer som analyseras när ett intersektionalistiskt perspektiv 

används. Författarna påpekar även att etisk sikt tillsammans med klass ofta resulterar i en 

samhörighet i underordning. Analysen av Störst av allt resulterade i liknande samhörighet i 

underordning hos karaktären Samir, hans etnicitet tillsammans med lägre klassposition i 

samhället resulterade i utanförskap och personlig diskriminering av Sebastian från en högre 

klass. I Jämförelse med Rhineberger-Dunn & Rader, (2017) resultat i att mörkhyade karaktärer 

saknar både maktposition och högre klass och dem inte får samma intellektuella expertis eller 

kunskap, jämfört med vita karaktärer, finns det både skillnader och likheter i koppling till Störst 

av allts mörkhyade karaktär Dennis och Samir med annan etnicitet. Det är tydligt att Samir 

besitter högt kulturellt kapital genomgående i serien, vilket resulterar i att Samirs maktposition 

i samhället bygger på Samirs kulturella kunskap, vilket visar att karaktärer med annan etnicitet 

kan också besitta maktposition och vara karaktäriserade med intellektuell expertis och kunskap. 

Dennis som mörkhyad får däremot inte lika mycket kunskap som resterande karaktärer och han 

saknar en högre maktposition.  
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Mulinari och Esseveld (2015: 57) skriver att den intersektionella samverkan antingen kan visa 

sig i förmån eller i diskrimineringsform. Förmåner och diskrimineringsformer syns hos 

karaktärerna i Störst av allt, Sebastian som vit man i överklassen bidrar till förmåner för honom 

medan Samirs etnicitet och invandrarbakgrund i arbetarklassen resulterar i diskriminering.  

 

Gestaltningen av överklassen i serien var tydligare än arbetarklassen. Överklassen visade sig i 

scenmiljö, attribut, karaktärer och genom lexikala val. Det var vanligare att visa upp sin välfärd 

och sitt rika kapital medan Samir från arbetarklassen fick undanhålla information om sina 

föräldrars arbeten för att passa in. Det fanns alltid en strävan hos arbetarklassen att tillhöra 

högre klass. Vid endast representation av Samirs klädval eller ordval går det inte att urskilja 

vilken klass han tillhör. Det var handlingar och lexikala val från karaktärer i överklassen som 

synliggjorde samhällets klasstrukturer.  

 

Bourdieus teorier (1984: 101) om kapital grundar sig i att bevara klasstrukturen, om hur 

individer utökar eller bevarar sin egen position i den sociala strukturen. En slutsats från 

resultatredovisningen visar att Sebastian från överklassen vill bevara klasstrukturen medan 

Samir från arbetarklassen strävar efter ett klasslöst samhälle. Samir blir kallad för och ser sig 

själv som kommunist, vilket är en person som vill att samhället ska vara klasslöst. Sebastians 

anspråk till ett klassamhälle visar sig i Sebastians handlingar och lexikala val, i återkoppling 

till uppsatsens rubrik “Vår familj har folk som tar ut sopporna åt oss. Vi behöver inte göra det 

själva.” 

 

Avslutningsvis kan gestaltningen av klasskillnader i Störst av allt liknas med Karlssons (2005: 

1-12) studie om att klass, genus och etnisk bakgrund är förklaringsfaktorer till olika skillnader 

i samhället.  

 

Hur är karaktärernas relation till makt och hur förflyttas den mellan karaktärerna? 

 

Analysen resulterade i en förflyttning av maktpositionen i alla tre utvalda scener, olika 

beroende på vilken karaktär som utnyttjade makten. Forskarna Rowe & Collins (2009: 182) 

menar i sin forskning att alla individers relation och interaktion i viss mån påverkas av olika 

utövningar av makt. Sebastians maktutövande är manipulativt, aggressivt och rasistiskt.  

 



 

 42 

Börjesson och Rehn (2011: 18-20) skriver att det enklaste maktförhållandet är mellan två 

personer, där ena personen har en uppenbar makt över den andra och kan där med tvinga 

personen att agera. Börjesspns och Rehns (2011) argument stämmer överens med vår analys 

av Majas och Sebastians maktförhållande mellan varandra.  Deras maktkamp är oavbruten, det 

sker en maktkamp mellan dem på olika vis, Sebastian är manipulativ och tvingar kvar Maja i 

deras förhållande. Detta gör Sebastian genom ett destruktivt beteende och utnyttjar Majas 

känsla för medlidande och kärlek.  

 

I serien gör Maja slut med Sebastian, eftersom hon har fått nog av hans alkoholmissbruk, droger 

och beteende. Det första som sker är att Sebastian försöker ta självmord men överlever, Maja 

får höra att Sebastian är inlagd på sjukhus och släpper allt omkring sig för att ta hand om 

Sebastian. Maja blir tröstaren och personen som ska rädda Sebastian från psykisk ohälsa. Ur 

Majas perspektiv har hon en viss makt eftersom Sebastian överlåter sitt liv till henne, utan Maja 

klarar inte Sebastian av att leva längre.  

 

Gestaltningen av scenen vid middagsbordet kan interaktionen mellan vardera karaktärer 

studeras beroende på deras relationen med varandra. Våra resultat kan kopplas till Rowe & 

Collins (2009: 183) forskning om hur våld, manipulation, pengar, status, intelligens och verbala 

uttryck kan få karaktärer att uppnå sina mål. Att även kön, genus och etnicitet kan ha en 

bestående ledande faktor till relation till makt. I Samirs och Sebastian maktrelation och 

förflyttning använder karaktärerna makt genom ovanstående faktorer som Rowe och Collins 

(2009) argumenterar för i sitt resultat.  

 

Hur påverkas maktpositioner beroende på karaktärens genus och etnicitet? 

 

Parrott och Parrotts (2015) forskning visade att manliga karaktärer har större chans till att vara 

brottsliga och våldsamma medan kvinnorna ansågs vara offer för våldsamheten. Vilket är 

precis det som utspelar sig i Störst av allt. Sebastian som ägande av det manliga vita könet är 

den personen som är våldsam. Vilket återigen visar att Maja som ägande av det kvinnliga vita 

könet är en karaktär som spelar offer för Sebastians våldsamhet, Maja får ständigt ta hand om 

honom.   

 

Idrus, Hashim och Raihanahs (2013: 334) forskning om diskursiv makt visar att personer kan 

ha makt via lexikala val eller genom tyst tal vilket är något som karaktären Sebastian gör. 
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Sebastians besitter makt i ett flertal scener i form av hans formuleringar eller genom att bara 

vara tyst. Lexikala val genom personangrepp mot Samir vid middagsbordet eller när Sebastian 

inte säger ett enda ord till Maja i skolkorridoren och på så sätt ändå har kontroll över Majas 

handlande.   

 

Idrus, Hashim & Raihanah (2013: 330) studerar olika personer som kallas för, “dominat 

knower” vilket är personer som får maktposition om individen vinner konversationen genom 

att besitta kunskap inom kultur eller religion. I middagsscenen diskuterar Georg och Samir 

kulturella aspekter vilket tillför en maktposition hos dem båda. Varken etnicitet eller genus har 

här en påverkan när individer finner en gemenskap. Sebastian känner sig hotad när Samir 

vinner konversationen genom hans kulturella kunskap.  

 

I senare skede vid middagsbordet väljer Sebastian som vit yngre manlig karaktär att använda 

personangrepp mot Samir för att vinna tillbaka makten. Sebastian väljer att trycka ner Samir 

och inte Georg, möjligen för att Sebastian och Georg har samhörighet i både etnicitet och genus 

medan Sebastian och Samir endast har samhörighet i genus. Detta stödjer Rowe och Collins 

(2000: 183) forskning om att alla individers relation och interaktion i viss mån påverkas av 

olika maktutövningar.  

 

Sebastian gör personliga påhopp mot Samir om hans etnicitet, familjens status som invandrare 

och familjens arbeten. Anledningen till att Sebastian vill återta maktposition från Samir är för 

att Samir är intelligent, vilket uppskattas av Labbes föräldrar. Det får Sebastian att hamna i ett 

underläge gentemot Samir.  

 

Som tittare inleds serien med att skolskjutningen sker och åskådaren lämnas med frågan om 

Maja är skyldig eller oskyldig. Mottagaren får följa serien i både nutid och i tillbakablickar 

som ska hjälpa tittaren att förstå Majas nuvarande position som anhållen. Det kan betyda att 

Majas och Sebastians etnicitet och position i ett högre klassamhälle är faktorer till att 

skolskjutningen aldrig benämns som en terrorattack. Om Dennis hade varit anhållna hade 

misstankarna och anklagelserna sett annorlunda ut.  

 

Nordic Noir vill väcka samhällskritik (Nationalencyklopedin u.å.-d), vilket serien gör. Störst 

av allt poängterar psykisk ohälsa, droger, rasism, alkoholmissbruk, våld i hemmet, sexuell 

misshandel och skolskjutning i en miljö med klasskillnader. Detta är verkliga problem som 
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finns i det svenska samhället idag men som gärna tystas för att behålla den perfekta fasaden. 

Spangler (2000: 470-471) skriver att mottagaren blir påverkade av vad medierna producerar, 

det som mottagrent tar in från medier återspeglas i individers tankar och idéer i det verkliga 

samhället. Därför är det viktigt att väcka samhällskritik i form av serier som når ut till många, 

Störst av allt publicerades på Netflix vilket är en plattform som sträcker sig till nästan hundra 

miljoner användare (Barker & Wiatrowski, 2017: 1-2).  

 

Pinedo (2018: 12-13) skriver att i skandinavisk Nordic Noir har klassystemet tillsammans med 

könsideologier en tydlig påverkan. Vilket syns tydligt i ovanstående analyserade scener, 

könsideologierna kan ses som en möjlig faktor till varför kvinnor blir antingen offer eller 

brottslingar, Maja i Störst av allt gestaltas som både offer och brottsling. Karaktärerna som 

beter sig illa kommer undan på grund av deras klassposition i samhället.  

 

Miljön som spelas upp i serien är typisk genren, dyster och mörk med en mäktig kvinna som 

huvudroll (Nationalencyklopedin u.å.-d). Waade (2017: 384) skriver att karaktärer i Nordic 

Noir är ofta komplexa mäktiga kvinnor, feminiserade manliga antihjältar och i vissa fall 

framkommer dysfunktionella huvudpersoner. I serien störst av finns det en relation av dessa 

aspekter i både Maja och Sebastian, ingen av huvudkaraktärerna har en specifik hjälteroll, 

däremot kan Maja ses som en hjälte när hon tar hand om Sebastians dysfunktionella mående 

som leder till ett destruktivt förhållande mellan huvudkaraktärerna.  
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8. Vidare forskning  

Denna studie är relativt begränsad i aspekt till studiens omfattning och tidsplan. Det skulle vara 

intressant att se en vidare forskning som tar studien på djupet. Som ovan nämnt berör studien 

breda begrepp, begreppet klass går att studera i oändligheten. Vid större omfattning och bredare 

tidsplan skulle göra studien god. Det skulle bidra till en omfångsrik kunskap inom ämnet där 

bakgrund och tidigare forskning skulle ses som mer omfattande samtidigt som analysen skulle 

bli djupare, för en djupare analys kan fler scener användas. Det skulle också vara intressant att 

följa ett annat urval än strategiskt. För att vidare forska om ämnet som vår studie berör kan 

vara att gå från en kvalitativ analys till en kvantitativ studie. Att forska om hur klasskillnader, 

maktrelationer och den intersektionalistiska samverkan ser ut i det verkliga samhället. Att 

använda sig av intervjuer för att få exakta svar från verkliga elever som studerar i gymnasiet 

på Djursholm. Alternativt en jämförelse av två olika serier för att inte förlita sig på endast ett 

material, möjligen en serie som inte använder sig av stereotypa karaktärer.  
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