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Abstract
Utgångspunkten för denna uppsats var att analysera gestaltningen av invandrare och utom-svensk 

kultur i svensk ungdomsfilm med syftet att uppmärksamma en eventuell bristande mångfald. 

Tillsammans med teorierna postkolonial teori och sociologi har sex utvalda filmer inom mellan åren  

2006-2012 analyserats med problemställningar som ska lyfta fram den tänkbara frånvaron. 

Anledningen till problematiseringen av svensk ungdomsfilm kommer från kännedomen att 

ungdomsfilmens målgrupp är lättpåverkad och därför anser jag att denna genre har ett större ansvar 

när det gäller förmedling av ideologier och människosyn. Det samlade undersökningsmaterialet 

tyder på en omfattande avsaknad av icke-svensk etnicitet i filmer med svenska huvudkaraktärer, 

samt att de filmer som innefattar andra kulturer ofta skapar en intrig kring huvudkaraktärens 

etnicitet. 

Nyckelord

Franz Fanon, representation, stereotypisering, mångfald, alienation. 
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Inledning
I denna uppsats analyseras gestaltningen av invandrare i svensk ungdomsfilm, och skillnader i 

representerad mångfald i filmer som har en svensk kontra icke-svensk huvudroll undersöks. Sex 

filmer analyseras där det är tre filmer har en svensk person som huvudrollskaraktär och tre med en 

person har annat än svenskt ursprung. Ämnet ligger mig nära varmt om hjärtat, då jag själv har en 

annan etnicitet än svensk. Jag vill därför uppmärksamma en eventuell brist på mångfald i svensk 

ungdomsfilm. 

Intresset för ungdomsfilm växte stort för mig under tonåren, då jag kände en trygghet i att se 

personer i min egen ålder bära på samma problem och ångest. Filmerna blev som en försäkran om 

att mina problem var normala, om att jag inte var ensam om dem. Det var tack vare  den tryggheten 

som mitt intresse för ungdomsfilmer aldrig svalnade, trots att jag blev äldre och kom ifrån filmernas 

tema. Däremot började jag se ett dilemma i filmerna som jag inte gjorde som yngre, vilket var  

bristen på mångfald hos karaktärerna. På senare tid jag har kommit till insikt i att många av mina 

bekymmer från tonåren bottnar i att jag betraktade mitt utseende som annorlunda, då jag gick i en 

skola där majoriteten av eleverna hade svenskt ursprung medan jag själv har ursprung från 

Thailand. Idag kan jag reflektera över filmerna som jag fick min trygghet ifrån, och jag insåg som 

vuxen att alla de filmerna jag såg som tonåring inte innehöll någon huvudroll med annan än 

västerländsk etnicitet. 

Jag anser att film har stort inflytande på människan i dagens samhälle, och speciellt hos 

unga människor som ser film och media som fakta. Därför valde jag att skriva en uppsats med syftet 

att uppmärksamma och problematisera bristen i mångfald i dagens svenska ungdomsfilmer. Jag vill  

få en klar bild av hur svensk ungdomsfilm gestaltar invandrare, och få en förståelse till varför filmer 

i ett land som kallas sig jämlikt inte producerar ungdomsfilmer med större etnisk variation. I  

uppsatsen läggs mest vikt vid att problematisera frånvaron av mångfald i ett antal filmer, men även 

uppmärksammas om det finns en kontrast vad det gäller gestaltningen av invandrare hos filmer som 

har en svensk eller icke-svensk huvudrollskaraktär. Genom användning av relevanta teorier, vill jag 

besvara vissa frågor och därmed också uppfylla mitt syfte med uppsatsen. Jag har valt att använda 

filmer som har dragit stor publik av anledningen att jag vill analysera filmer som har fått ut sitt  

budskap till en bred del av Sveriges befolkning och filmerna jag valt är I taket lyser stjärnorna 

(2009), Tusen gånger starkare (2010), Bitchkram (2012), Säg att du älskar mig (2006), Ciao Bella 

(2007) och Shoo Bre (2012). 
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Problemställning

Uppsatsen vill uppmärksamma några övergripande problem, vilka är:

– Finns det en brist på mångfald i svensk ungdomsfilm?

– Vilka eventuella skillnader finns mellan svenska ungdomsfilmer med huvudkaraktärer av 

svenskt ursprung respektive filmer med huvudkaraktärer av icke-svenskt ursprung?

– Vad är anledningarna till de skillnader som förekommer i filmerna?

Genom att jämföra filmer där huvudrollen är odiskutabelt svensk, där karaktären har svenskt 

utseende, svensk bakgrund och en typisk svensk samhällsroll, mot de filmer där 

huvudrollskaraktären ses som utländsk, med utländsk bakgrund som lever i en annan kultur i det 

svenska samhället. 

När förekomsten av mångfalden fokuserades så undersökte jag först och främst 

gestaltningen av invandrare och annan kultur men även hur stor vikt filmerna lägger vid att 

uppmärksamma etniciteten. Syftet med att lyfta fram bristen på annan kultur och etnicitet inom 

svensk ungdomsfilm är inte att dra en allmängiltig slutsats, utan att åtminstone i viss mån kunna 

konstatera avsaknaden av mångfald. Tre frågor ställs som huvudfrågor för att kunna granska det 

väsentliga problem och dessutom förekommer minde frågeställningar för att kunna ge en bredare 

bild av helheten. Till en början skulle det i uppsatsens användas filmer som var gjorda under de 

senaste fem åren, men på grund av brist på filmer med invandrare som huvudrollskaraktärer så är 

två av filmerna gjorda 2006 respektive 2007. Redan i det avseendet syns en tydlig brist på filmer 

med utom-svensk etnicitet i centrum. För att kunna klarlägga och förtydliga dilemmat tar uppsatsen 

hjälp av mindre frågeställningar som ska precisera problemet i filmerna. Frågorna uppmärksammar 

framställningen av annan etnicitet och kultur, men går även in på djupet när det kommer till  

gestaltningen av invandrare för att försöka orsaksförklara den. Som, visas någon utom-svensk kultur 

i någon av de olika filmerna, i så fall hur framställs den kulturen? Skapas det någon sorts ”Vi och 

Dem-känsla” i filmerna? Om ja, förekommer det mer i film med svensk eller icke-svensk 

huvudroll? I filmer som innehåller en stor mångfald kan olika etniciteter ses som positiva eller  

negativa, sker det i dessa filmerna? Filmerna utspelar sig i olika miljöer, te x storstad eller småstad,  

har detta någon betydelse för representationen? I samband med gestaltningen av en invandrare, får 

vi möta en hel kultur eller bara en individ och när detta sker, förekommer det en stereotypisering? 

Varje film kommer inte analyseras utifrån de överstående frågorna var för sig, utan filmerna talar  

för sin kategori (svensk eller icke-svensk huvudkaraktär) och filmerna kommer jämföras med hjälp 

av dessa frågor. Exempel och slutsatser kommer dras från varje film, men tillsammans ger de en 
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insikt för uppsatsens problemområde. 

Metod
Metoden som har används är den hermeneutiska metoden, då uppsatsen har en grund i 

socialvetenskapen. I Sten Anderssons Positivism kontra hermeneutik (1979) ställer han de två 

metoderna positivism och hermeneutik mot varandra, vilket ger en klar bild av deras skiljaktigheter.  

Medan positivism använder mätbar fakta och fysiska lagar, arbetar hermeneutiken med förståelse 

och tolkningar. Just tolkningar och strävan mot förståelse är något centralt i denna uppsats, då 

analysen inte behandlar mätbara fakta, utan problematiserar ett område för att sedan skapa 

förståelse från ett nytt perspektiv. 

Andersson skriver om den hermeneutiska cirkeln, något som förekommer inom 

hermeneutisk forskning. Cirkeln går ut på att uttolkaren får ny kunskap från forskning, som sedan 

utgör förförståelse i fortsatt analys och denna process leder till konstant kunskapsgenerering. 

Cirkeln kan även ses som en spiral, då forskaren aldrig kan nöja sig med sina gamla tolkningar 

eftersom hen ständigt förnyar sin kunskap och införskaffar sig ny erfarenhet. De problemställningar 

som analysen utgår ifrån sätter det sociala i centrum, då man vill undersöka gestaltningen av en viss 

grupp människor. När den hermeneutiska metoden används är det viktigt att man ser individen och 

tolkar utifrån dennes kontext, och i denna studie har det inneburit att se karaktären utifrån den 

fiktiva värld hen befinner sig i. 

Teorier som har används är sociologi och postkolonialism. I teoridelen definieras också 

genren ungdomsfilm. De två teorier som har används är tämligen breda, och på grund av detta har 

jag valt att tillämpa de delar som har relevans för uppsatsens ämne. Båda teorierna besvarar de 

frågor som ställs med hjälp den sociala kritik de tillämpar. Sociologin skapar mer förståelse för 

representationen av olika etniciteter och synliggör karaktärens sociala struktur. Den postkoloniala 

teorin vill förtydliga undertexter som ofta förekommer i filmer som behandlar olika etniciteter, och i  

detta fall, gestaltningen av annan etnicitet och kultur i de olika filmerna. Ur den postkoloniala teorin  

har iden om vitheten i svensk ungdomsfilm hämtats, och hur förmedlingen av annan etnicitet går till  

i den här typen av filmer. För att sedan kunna använda sig av den hermeneutiska metoden måste 

filmkaraktärerna analyseras utifrån sin kontext och därför måste genren ungdomsfilm klargöras.

Sören Kjörups Människovetenskaperna- Problem och traditioner i humanioras  

vetenskapsteori (1999) tar upp vetenskapsmetoder inom humaniora, och påstår att positivismen inte 

hör hemma inom denna sektion. Han menar att positivismens stela och lagbundna metod inte kan 

användas inom den konstnärliga vetenskapen och detta beror på en rad olika anledningar. En av 

orsakerna är att forskarens egna värderingar och erfarenheter har en påverkan på undersökningen, 
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vilket sker även i denna uppsats. Ett positivistisk synsätt hävdar att all forskning ska vara objektiv, 

och att forskaren ska stå utanför sitt ämne. En annan anledning till att positivismen inte kan 

användas inom humaniora är dess lagbundenhet, att metoden följer lagar och vill förklara istället för  

att förstå. Detta gör även att forskaren kan dra förutsägbara slutsatser utifrån den allmänna fakta 

forskaren fått, där lagbundenheten inte ifrågasätts och slutsatsen blir endimensionell. 

Hermeneutiken arbetar i motsats till detta och låter inget förutom forskaren själv sätta gränserna för  

slutsatsen, då slutsatsen oftast är tolkad utifrån forskarens perspektiv. På grund av forskarens 

ständiga förnyelse av kunskap byggd på subjektiva tolkningar, är det svårt för en hermeneutiker att 

följa mätbar fakta och lagbundenhet. 

Som tidigare nämnts har dessa filmer analyserats utifrån ett socialt perspektiv, och 

hermeneutikens människolära är därav relevant för utredningen. Metoden begränsar sig till den 

sociala verkligheten och menar att människan lever i en värld fylld med social materia. Människans 

verklighet är uppbyggd av olika sociala fenomen och tecken, även kallat sociomateria. Hon skapar 

sin egen historia och genom sina handlingar förändrar hon sin materia och en livsvärld skapas. 

Människans verklighet fylls av betydelsefull materia som formar henne och hennes karaktär, vilket 

kan förklaras och tolkas utifrån handlingar och samlingar av sociomateria. Utifrån dessa handlingar 

skapas sociala relationer och man lämnar ett spår efter sig som människa. För att se sociomaterian 

inom film gäller det att observera filmkaraktärens historia, handlingar samt relationer med andra  

karaktärer. I läran om det sociala omfattas inte enbart mänskliga relationer utan inkluderas även den 

sociala strukturen, systemet samt handlingar, vilket även sker i denna uppsats, för att sedan kunna 

skapa en förståelse för framställningen av invandrare och annan kultur i svensk ungdomsfilm. 

Teori
Vetenskapen har två uppgifter. Den ena är att lösa problemet och använda en teori som skall 

förklara vad dessa kan bero på. Den andra är att ifrågasätta det vi tar för givet och hjälpa oss se det 

som inte alltid ses och med hjälp av teorin kan frågeställningarna leda till en slutsats. Postkolonial  

vetenskapsteori och sociologi är de huvudteorier som analysen utgår ifrån och med hjälp av 

definitionen av ungdomsfilm preciseras problemen i uppsatsen. Som tidigare nämnts är de två 

teorierna väldigt breda och av den anledningen har valtet gjorts att ta ut de delar från varje teori som 

tillämpar det ämne som uppsatsen behandlar. 

Postkolonial teori

Postkolonial teori behandlar tillståndet i tredje världen, och vill visa de spår av kolonialismen som 
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finns kvar i dagens samhälle. Den postkoloniala teorin bygger på det som förr kallades ”tredje 

världens teori” men den kallas numera för postkolonial då vi anser oss ha gått ifrån det koloniala 

samhället. Man ser hur världen har gått ifrån det samhälle där det västerländska folket stod för 

förslavning, erövring och folkmord, och numera uppmärksammas konsekvenserna av det som skett. 

Robert Stam skriver om definitionen av teorin i Film Theory: An introduction(2000) och citerar 

Wiswabthan som menar att postkolonialism är ”Study of the cultural interaction between colonizing 

powers and the societies they colonized, and the traces that this interaction left on the literature,  

arts, and human sciences of both societies”(Stam, 2000:292). Postkolonialismen är uppbyggd på 

studier om kolonisationsperioden som delvis är baserat på arkiv om kolonisationen och man letar 

efter underliggande anledningar till dagens samhälle utifrån denna period. Teorin kan därav dra 

likheter till post-strukuralism eftersom de båda teorierna vill synliggöra den dolda struktur som 

finns i samhället. Däremot vill postkolonialism upplysa om en struktur som beror på den koloniala 

perioden till skillnad från post-strukturalism som vill upplysa om en underliggande samhällsstruktur 

generellt. Den postkoloniala teorin vill uppmärksamma synen på förhållandet mellan människans 

beteende och hennes etnicitet genom att dra historiska paralleller. Genom om att låta historien stå  

som facit för dagens samhälle, skapas en klarare bild till varför saker och ting är uppbyggda som de 

är. 

Ett begrepp som är centralt inom den postkoloniala teorin är ”Vi och Dem”, som i sin tur 

lägger grund till begreppet ”De andra”, vilket är en term som vuxit från den maktrelation som tog 

plats i förhållandet mellan herre och slav. Frantz Fanon, en fransk sociolog och läkare, beskriver i 

Svart hud, vita masker (1997) hur herre-slavförhållandet har byggt upp det förhållande som kan ta 

plats i dagens relationer mellan olika etniciteter. Han förklarar hur de vitas makt över de svarta gav 

de vita rätten att se de svarta som ”De andra” och att deras respektive etnicitet, livsstil och klass  

aldrig skulle flätas samman. Från den relationen skapades ”Vi och Dem”, där de vita ständigt var 

”Vi” och all annan etnicitet blev ”Dem” och ”De andra”. Det vita folket ansåg sig bära den ”rätta”  

hudfärgen, och därav blev de svarta ”De andra”, vilket ledde till en starkare tillhörighet hos de olika 

etniciteter. Människor från samma etnicitet förenades, med tanken ” tillsammans är vi starkare”.  

Samtidigt som en viss minoritet kände sig starkare tillsammans, bildades en osäkerhet hos vissa 

som valde att ge upp sin etniska identitet för att passa in i det vita samhället. Däremot blev det  

lättare som icke-vit att kunna sympatisera och identifiera sig med ”De andra”, och detta blev något  

som applicerades på film. I Hynek Pallas Vithet i svensk spelfilm (2011) skriver hon om vitheten 

som tar plats i svensk spelfilm, hur majoriteten av dagens filmer ses utifrån en vit identifikation. 

Filmerna arbetar med att skapa en påtaglig identifikation hos huvudpersonen genom att låta hen 

bära på svenska drag, både utseende- och beteendemässigt. Annan kultur och livstil framställs som 
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något obekant i den fiktiva världen, och det skapas oftast en ”Den andra”- känslan över en eventuell 

främmande etnicitet. Detta är inte specifikt för svensk film och i majoriteten av Hollywoods 

produktioner har ofta en huvudkaraktär med en västerländsk bakgrund. Detta förklarar Pallas med 

olika maktförhållanden som finns i dagens samhälle, och hur den vita människan bär på mest makt i 

världen. Västvärlden innehar inte samma koloniala makt över ett annat folkslag som förr, utan i  

dagens läge kommer makten från ett ekonomiskt, socialt och politiskt övertag. Maktpositionen leder 

till att den västerländska etniciteten ses som norm, och blir den representerande etniciteten i  

majoriteten av samtida filmer. Detta resulterar i att filmer som har en huvudkaraktär med annat  

ursprung blir representativ för just dennes etnicitet, medan filmer med en vit huvudkaraktär blir en 

film för alla. Pallas sammanfattar detta i en enkel mening från ett citat av Dyer ”Whites are not a  

certain race, they are just the human race” (Dyer, 2011:61 Citerat efter Pallas, 2011:61). 

Även Fanon skriver om hur den vita normen leder till individuell representation medan all 

annan etnicitet ses som ett kollektiv. I samband med det förtryck som annan etnicitet än 

västerländsk upplever talar om metoder som kan användas av minoriteter för att rebellera. Menat att  

minoritetsgrupper kan använda sig av olika tekniker för att höja sin etnicitet till samma eller en  

högre nivå än den västerländska. En metod är att leva upp till den kultur som den vita blicken har en 

föreställning om, enbart för att sedan kunna upphöja sin egen kultur. Det vill säga att personen beter 

sig som den blir behandlad, för skapa en större distans från den vita normen.  Fanon talar om att 

skapa en etnisk gemenskap, med människor som låter sin ursprungliga kultur föras samman för att 

gå emot den vita normen. Det positiva som inleds från en sådan revolterande teknik är styrkan från 

gemenskapen, men det negativa är reproduktionen av rastänket som kommer ifrån en förstärkt ”Vi 

mot Dem” känsla. I ett västerländsk samhälle kan man tydligt se denna rebelliska metod där filmer  

med annan etnicitet i centrum utmärker sig från normen. Filmer där huvudrollskaraktären har en 

utländsk bakgrund skapar oftast en tydligare gemenskap med dess gemensamma landsmän, och 

etniciteten och kulturkrocken hamnar vanligen i centrum. Detta medan filmer som har en vit  

huvudkaraktär sällan låter annan kultur eller etnicitet ta plats och invandrare vanligen gestaltas  

utifrån en stereotyp bild eller så får personen i sig bära en ”vit mask”. Det innebär att utländska 

karaktärer som ska utgöra en identifikation för majoriteten, och inte en representation för sitt  

folkslag, måste bete sig som den vita normen. När Fanon talar om detta skriver han ”Hur smärtsamt 

det än är för mig att acceptera denna slutsats så är jag tvungen att uttala den: för den svarta 

människan finns det alltid ett öde. Och det är vitt” (Fanon,1997:28). Däremot kan denna slutsats ses 

som aningen hårddragen, då Fanon talar om de svartas rätt i ett vitt samhälle under en annan tid än 

den vi lever i nu. Generellt sätt kan man säga att denna situation fortfarande finns kvar, men vissa 

framsteg har uppnåtts.
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Hybriditet är ett begrepp som ger ett namn på den generation som har föräldrar från två olika 

etniciteter. Begreppet behandlar alienationen hos en människa som bär på två olika etniciteter och  

hur det försvårar en persons tillhörighet. Det sägs att människan har ett begär att identifiera sig 

utifrån en etnicitet, vilket skapar en komplikation hos en person som bär på två, och hybriditeten 

framkallar en anonym identitet när personen inte vet vilken etnicitet hen tillhör. I Svart hud, vit  

mask skriver Fanon om osäkerheterna som kom i samband med hybriditeten, och menar att 

ambivalensen beror på personens strävan att känna behörighet till någon nationalitet. Problemet blir  

att personen inte känner någon identifikation alls, och blir utomstående för de båda etniciteterna.  

Hybriditeten drabbar oftast människor som har fötterna ståendes i två etniciteter som har olika 

hudfärger, då hudfärgen är ett tydligt identifikationsmedel. Har personen en ”blandning” av två 

hudfärger blir det lätt att känslan av tillhörighet försvinner och personen vet inte hur hen ska se på 

sig själv. Detta förstärks även av andra människors blickar, i och med att blicken har en stor 

betydelse inom identifikation av etnicitet. Bär personen på en mörkare hudfärg än västerländskt vit,  

ses hen av de vita som ”Den andre”, samtidigt som personen kanske har västerländska värderingar 

och livsstil, vilket skapar ett inre dilemma. Blicken som identifierar ”Den andre” kommer från den 

koloniala tiden, där erkännandet av makt hos herren gjorde slaven till en undersåte. Här kommer 

Freidrich Hegels teori in som menar att slaven gör herre till herre, och herren gör slaven till slav, 

vilket gör de beroende av varandra för att upprätthålla den skeva maktrelationen. Likt detta  

erkänner den hybrid människan sitt underläge när den låter andras blickar identifiera hen, och det 

skapas en ond cirkel bestående av olika maktpositioner. Medan en människa som har en annan 

etnicitet än den västerländska kan rebellera på en mängd olika vis, kan en människa som lever med 

hybriditeten inte göra detta på grund av sin avsaknad av tillhörighet till en grupp. Mats Börjesson 

och Alf Rehn skriver om olika maktförhållanden i Makt (2009), om hur makt sällan byggs upp av en 

individ. De anser att makt kommer från en starkare grupp, som på grund av sin styrka blir 

majoriteten. Det vita folkets dominans bygger inte på att de är majoriteten av befolkningen utan  

vilar på deras politiska och ekonomiska övertag. Med tanke på att en hybrid människa inte känner 

tillhörighet till någon etnicitet, blir det även svårt för personen att rebellera för eller emot ett  

folkslag.

Sociologi

Sociologi är en vetenskaplig teori som utreder mänskliga relationer som kommer från sociala 

grupper och strukturer. Inom filmen arbetar man med en vetenskaplig och systematisk metod där 

samhället studeras och karaktärer sätts in i en social eller systematisk struktur. Fokus ligger på den 
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kultur och livstil som skapar ett system, och hur människan får den roll hen får. Människor blir 

indelade i grupper utifrån sociala strukturer, system samt handlingar, och en person kan tillhöra 

flera grupper samtidigt eftersom de sociala grupperna är indelade utifrån etnicitet, kön, klass, ålder,  

m.m. Människan har olika roller, beroende på vilken grupp hen befinner sig i och bär på olika roller 

i olika umgängen. Stuart Hall, en jamaicansk sociolog och medieteoretiker, är en framträdande 

person inom medieforskning. Han analyserar ofta representationen av olika sociala grupper och likt 

majoriteten av sociologer så talar Hall utifrån ett marxistisk perspektiv och har haft stort inflytande 

på ”Culture Studies”. 

I Representation- Second edition (2013) skriver Hall om representationen av ”De andra” i 

film och vad som ligger till grund för att vi har ett behov av att dela in människor i sociala grupper.  

Vilken grupp personen ska tillhöra kan vid få tillfällen bestämmas själv, men behovet av tillhörighet  

är en sociala konstruktion och avgörs oftast av samhället. Hall förklarar hur representationen 

fungerar och förklarar det i två meningar ”1. To represent something is to describe or depict (…). 

2.To represent also means to symbolize(...)” (Hall, 2013:2). Han anser att inom representationen 

finns det en mängd olika objekt och föremål som karakteriserar en grupp, med detta reduceras till  

en symbol eller beskrivning av ett särdrag. Hall har exempel från litteraturen där en karaktärs 

beteende eller utseende kan antingen symbolisera (genom objekt) eller beskriva och skildra en 

social grupp. Detta görs för att måla upp en tydlig bild av en karaktär, för att sedan låta åskådaren 

identifiera sig med denna karaktär eller absolut inte identifiera sig med denne.

Kravet på identifikation är en viktig faktor till varför behovet av tillhörigheten till en grupp 

är så stor hos människan, och utifrån detta skapas beteende-och utseende-koder. Hall menar att 

dessa koder gör det lättare för en människa att identifiera sig med andra, och gruppen får en 

dynamik som inte utomstående ser eller förstår. Koderna finns inom alla umgängen, med det 

förekommer ofta en mer solid kodbildning inom minoritetsgrupper. Gruppkoder är baserade på 

utseende eller mental samhörighet, vilket innebär att man kan känna en likhet med personer som ser  

ut som en själv eller beter sig som en, och utifrån dessa koder skapas en sorts subkultur. Det skapas 

en socialisation eftersom man som människa blir präglad av sin umgängeskrets och blir upplärd till  

att bete och se ut på ett visst sätt. Dessa koder används sedan av utomstående för att karakterisera en 

viss grupp, och härifrån skapas en stereotyp bild. 

En stereotyp bild skapas utifrån majoritetens blick på minoriteten. Orättvisa och skeva bilder 

framträder och de drabbade är minoritetsgrupperna, bland annat kvinnor, lägre sociala klasser, 

homosexuella och personer med annan ursprung än det västerländska. Den stereotypa bilden är en 

förenklad bild som bygger på majoritetens uppfattning av en minoritetsgrupp, där man tagit hjälp av 

representation, skillnader mellan kulturer samt dominansen västvärlden har. När det gäller  
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gestaltningen av annan etnicitet än den västerländska, görs det vanligtvis genom en tydlig stereotyp 

bild av en viss kultur med syfte att framställa en gemensam bild av kulturen, och låta åskådaren 

lättare sätta in karaktären i ett fack. Människan har förutfattade meningar som är uppbyggda i  

samband med samhällsbilden och genom karaktäristiska drag och stereotypt utseende i film, skapas 

en igenkänning hos publiken, och genom åskådarens passivitet ifrågasätts inte gestaltningen. 

Fernando Solanas och Octavio Getino skriver i sin uppsats Towards A Third Cinema (Simpson, 

Utterson & Shepherdson, 2004) hur den stereotypa bilden enbart existerar för att nå ut till 

majoriteten. De menar att bilden av ”De Andra” accepteras naturlig för merparten av publiken 

eftersom den stereotypa bilden vanligtvis förekommer och är numera en allmän bild av ”De andra”. 

representationen av ”De Andra” har funnits under hela filmhistorien, och även om den till viss del 

har avtagit så existerar det fortfarande stereotypa bilder i dagens filmer. Genom att bilda en 

gemensam uppfattning av ett folkslag skapas en masskommunikation mellan publik och produktion 

som gör det lätt gör filmskaparen att få ut sin förmedling av karaktär. 

Hall talar om avbilden av svarta i film, och ser dagens filmer som ett facit på att den 

koloniala tidens nedvärdering av svarta finns kvar. Han påstår att den rasskillnad som förekommer i 

filmer med stereotypa föreställningar inte medvetet vill se ner på ett visst folkslag, utan utgår ifrån 

en samhällsbild- och struktur. Människan är präglad av historien, och om filmskaparen inte aktivt 

väljer att  medvetandegöra etniciteten i filmen, så kommer den vita blicken aldrig att gå ifrån  

stereotyperna. I Vithet i svensk spelfilm tar Pallas dels upp det Hall är inne på, men lägger också mer 

vikt på västvärldens dominans och vilka konsekvenser detta får. Hon skriver hur gestaltningen av 

andra etniciteter ser olika ut, beroende på dess lands relation till västvärlden. Asiater gestaltas  

annorlunda jämfört med afrikaner eller araber, där asiater ofta förskönas genom skönhet eller 

kunskap medan afrikaner och araber ofta får stå för det ”vilda” och sällan är mer än en kropp. Här 

genomsyrar historiska värderingar och samhällssyner, då asiater ses som mindre hotfulla och 

afrikaner och araber vanligen gestaltas som antagonister till de vita. Pallas fortsätter med att  

anmärka på problemet med detta, och talar om hur representationen av minoritetsgrupper 

fortfarande består.  

I sin avhandling Folkhemsk film: med ”invandraren” i rollen som den sympatiske Andre 

(2005) har Carina Tigervall studerat representationer av " invandraren " i svensk film under de 

senaste 30 åren - från 1970 till 2000. Likt denna uppsatsen har hon använt sig av filmer med 

invandrare i huvudrollen och med hjälp av olika begrepp och termer kunnat analysera en rad olika 

filmer utifrån en sociologiskt perspektiv. Tigervall använder sig av tre nyckelord, folk, folkhem och 

folkhemskt. Folk förklarar hon som ett annat ord för människor ”men folk kan också betyda 

folkslag: nationalitet, ”ras” eller etnicitet (Tigervall, 2005:1). Folkhem betyder hem, men för att inte  
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förvirras med folkhemmet som ”främst betecknar nationalstaten Sverige” (a.a.s.1). Folkhemskt 

skulle kunna ses som en synonym till svensk, men innehåller det negativt laddade hemskt, ”vilket 

antyder att allt i detta folkhem inte är av godo: folkhemmet är exempelvis inte ett hem för alla folk,  

utan för ett visst sådant, vilket innebär ett utestängande av andra” (a.a.s.1). Arbetar man med dessa 

tre begreppen kan man se en grov uppdelning av folket, som i nationalitet ocj även Sverige som ett  

hem i positiv och negativ beteckning. Tillsammans med dessa begrepp kan analysen gräva djupare i 

gestaltningen av invandrare i ett svenskt samhälle, och behandlingen av utom-svensk kultur kan till  

viss del återkopplas till dessa tre begrepp. 

Sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus förklarar individens roll i dess olika grupper. 

Habitus är en term som studerar människans sociala arv och miljö och dess påverkan på dennes 

beteende. Enligt Bourdieu är en persons grupp och klasstillhörighet präglad av människor runt en, 

och att man ”föds” in i en socialtillhörighet som påverkas av ens sociala klassmässiga tiöllhörighet.  

Bourdieu anser även att en människans smak är influerad av denna tillhörighet, och med hjälp av 

begreppet habitus kan man spåra vad som ligger till grund för en människas smak. I Kultur och 

Kritik (1992) skriver Bourdieu ”Hela mitt bemödande syftar till att upptäcka historien där den 

gömmer sig som bäst, i hjärnorna och i kroppens väck” (Bourdieu, 1992:90). Han anser att den 

sociala tillhörigheten kommer omedvetet till personen i form genom påverkan genom uppväxten, av 

personer runt omkring och även av ting, och denna omedvetna smak sätter sedan sin prägel på 

personens handlingar inom sociala grupper och samhälle. Habitus har en stor betydelse för de 

sociala grupper och koder som finns i samhället, då människan tar på sig en viss roll beroende på 

hur habitus ser ut. 

Definitionen av ungdomsfilm

I The Film Studies(2001) skriven av Steve Blandford, Barry Keith Grant och Jim Hiller tas genren 

ungdomsfilm upp och förklaras som ”Film feauturing teenage protagonists in narratives focusing on 

the difficulties in, and responsibilities of, coming of age and specifically addressed to a young 

audience” (Blandford,Grant&Hiller, 2001:238. Ungdomsfilmer, även kallas tonårsdraman, riktar in 

sig på en viss målgrupp genom att låta protagonisten och dennes bekymmer tilltala unga i en viss 

ålder. Efter andra världskriget växte stilen och blev en myntad genre, då ungdomarna ville se filmer 

som tilltalade just dem. På grund av allt som hade hänt i världen, kände ungdomarna ingen 

tillhörighet till den tidens filmer och de saknade en identifikationsmöjlighet inom filmens värld.  

Genom att låta filmerna ta upp temat, ungdomliga problem, blev filmerna som en flykt för 

ungdomarna som hade tvingats att ge upp sin ungdom för kriget. De fick återigen se hur det var att 

vara ung, och filmerna påminde dem om de liv de egentligen skulle ha. 
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Ett genomgående tema inom genren ungdomsfilm är den existentiella ångest som uppstår 

när en person går från att vara barn till att bli vuxen och kan komma i form av dilemman med 

familj, vänner, kärleken, framtiden och sexuella möten. Genren fanns tidigt över hela världens 

filmkarta, men växte störst i USA, då Hollywood valde att prioritera ungdomsfilmerna. Tillväxten 

beror även på gensvar av publiken och den kommersiella Hollywood upptäcker en publik att sälja 

sina produkter till. Ungdomsfilmerna som kom direkt efter andra världskriget bar på en djupare 

mening och behandlade allvarligare problem än de filmer som idag klassas som ungdomsfilmer. 

Under 80-talet valde Hollywood att producera mer lättsamma ungdomsfilmer, och med tanke på att  

Hollywood satt på stor makt över dåtidens filmer genomgick genren en omvandling. Genren fick ett 

nytt uppsving och filmer som The Breakfast club (1985) och Pretty In Pink (1984) blev succéer och 

är idag kultförklarade. De två sistnämnda filmerna är mer lika och det var den tidens filmer som 

banade vägen för det vi idag kallar ungdomsfilm då genren utvecklades mer åt det komiska hållet,  

och problemen kring den ungdomliga ångesten fick en skämtsam intuition. 

Hollywood stod för majoriteten av filmerna som kom under 70-och 80-talet men under 90-

talet kom en ny våg av ungdomsfilm till Europa. Numera kunde filmerna arbeta med ungdomliga 

teman på en mer liberal nivå i och med att Europas filmproduktionsbolag inte var beroende av  The 

Hays code, och grovt våld och fullt nakna sex-scener kunde gestaltas. Den ångest som förr tog plats 

i ungdomsfilmerna kunde nu gestaltas mer bildligt, och filmerna kunde förmedla teman på en helt  

ny nivå. Hollywoodfilmernas lättsamma gestaltning av ungdomliga problem fick en oseriös stämpel 

och blev inaktuella. Numera talar man ofta om autenticiteten i Europeisk ungdomsfilm och på 

senare tid har de filmerna behandlat teman som fortfarande inte tas upp i Hollywoods kommersiella 

filmer, så som osäkerhet kring sexualitet och grov våldsam mobbing. 

Analys
I den här delen av uppsaten behandlas frågeställningarna, med extra fokus på de övergripande tre 

frågorna. Dessa frågor har ställts upp som rubriker och utifrån dem har övriga frågor besvarats 

under de rubriker där de har sin relevans. Varje film har presenterats kort, för att ge en 

grundläggande förståelse för den följande analysen. 

Presentation av filmerna

Ciao Bella (2007) är en film gjord av Mani Maserrat Agah och den utspelar sig under Gothia Cup, 

den årliga fotbollsturneringen för unga i Göteborg. Vi får möta Mustafa, en 15-årig iransk kille som 

redan från första scenen utstrålar osäkerhet. Han är inte populär i fotbollslaget, men han utsätts inte 

för någon mobbing utan är bara där. Han har en kompis, Babak, som inte heller är populär och 
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Mustafa vill ändra på detta. Under en träningsmatch mot det italienska fotbollslaget går hans tröja  

sönder och han får låna en italiensk fotbollströja. Detta leder till mötet med Linnea, en jämnårig tjej  

som har en förkärlek för Italien. Mustafa har haft ögonen på henne tidigare, men Linnea la inte 

märkte till honom förrän när hon misstar honom för att vara italienare. Mustafa blir vän med det 

italienska laget och lagkaptenen Enrico lär Mustafa att föra sig som en italienare. Den ena 

händelsen leder till den andra och Mustafa befinner sig nu i ett nät av lögner som han inte kan ta sig 

ur. 

I Säg att du älskar mig (2006) av Daniel Fridell får vi följa Fatou, som är 15 år och bor i en 

förort till Stockholm. Hon bor med sin lillasyster och mamma, och har ett ospecificerat afrikanskt 

ursprung. Hon klär sig och beter sig utmanande och hennes klasskompisar ser henne som lösaktig 

medan hennes kompis Kim inte håller med. En kväll bestämmer sig Fatou och Kim för att möta upp 

tre killar från klassen, Radde, Ville och Lamin, vid fotbollsstadion under en match. Både Fatou och 

Kim är berusade och kommer ifrån varandra, vilket resulterar i att Fatou hamnar ensam med Radde. 

Väl ensamma tvingar sig Radde på Fatou, och när hon säger emot tvingar han i henne mer alkohol. 

När Fatou har fått i sig en mängd alkohol som gör henne näst intill medvetslös, blir hon våldtagen 

av Radde och även Ville som kommer in under akten. Även Lamin kommer in och ser vad som 

sker, men väljer att enbart bli ett vittne till händelsen. Kim kommer in när killarna har lämnat  

platsen och Fatou, hjälper henne hem och försöker sedan få henne att anmäla våldtäkten, vilket 

Fatou vägrar. Sedan får vi följa med Fatou, och hennes kamp att gå vidare från den traumatiska 

händelsen och hur hon väljer att behandla problemet. 

Shoo bree (2012) låter oss ta del av Elias berättelse, där vi får se hur han går från att vara en 

vanlig 18-årig kille till att bli kriminell. Filmen, gjord av Djengo Esmer, utspelar sig i en förort i  

Stockholm, och huvudkaraktären Elias har arabiskt ursprung och bor ihop med sin lillebror och sin 

mamma. En stor del av filmen utspelar sig på skolan och förutom Elias, får vi även möta hans 

klasskompis och före detta vän Oscar. Oscar kommer från en sydamerikansk familj, och bor med 

sin syster och sin mamma. Han är en ordentlig kille, som sköter sina studier och skriver för 

skoltidningen men detta tar en vändning när han inleder en relation med den nya läraren, Kristina.  

Kristina kommer in som ny, hon är svensk, ung och framställs som försiktig och lugn. Hela skolan 

vänder sig mot henne, alla utom Oscar som har en sexuell relation med henne men även Elias går 

emot de andra elevernas åsikt om Kristina. Han påstår att han inte har tid med sådant hat, då han 

måste koncentrera sig på sitt nya kriminella liv, samt sin nya förbjudna kärlek, Zeynep. Elias och 

Zeynep kan inte vara tillsammans då Zeyneps familj är djupt troende och de måste hålla sin romans 

hemlig då Elias familj är inte religiösa. Samtidigt som han måste hålla sin romans hemlig, blir han  

lurad av en äldre vän att utföra en olaglig handling vilket leder till en dominoeffekt av dåliga val. 
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I taket lyser stjärnorna (2009) är en film av Lisa Siwe. Här möter vi Jenna, en 14-årig tjej 

som har en mamma med dödlig cancer. Jenna och hennes mamma Liv flyttar in till Jennas mormor,  

vilket Jenna är emot reda från början. Till en början är Jenna en lugn och ordentlig tjej men när 

kampen mot moderns cancer blir svårare väljer hon att göra en total förändring av sitt liv. Hon blir  

kompis med skolans populäraste tjej, börjar festa och trotsa samtidigt som hon väljer att ta avstånd 

från sin mamma hennes sjukdom. Hennes nya val gör att både hennes mormor och gamla vänner 

vänder sig emot henne och Jenna finner sin tröst i allt festandet. Mitt i all misär stöter Jenna på sin 

stora kärlek, Sakke, på en fest, vilket leder till en romans som Jenna inte vet om hon är redo för. 

 Bitchkram (2012) utspelar sig i en icke namngiven småstad i Sverige. I filmen av Andreas 

Öhman får vi möta Kristin, en nybakad student som drömmer om livet utanför den tråkiga staden. 

Hon kommer inte överens med någon och speciellt inte med sin syster Linn. Dagens efter studenten 

är den stora dagen för Kristin, för då ska hon åka till New York och skriva för stadens lokaltidning 

och hon kunde inte vara lyckligare. För att inte missa flyget, väljer hon att inte somna efter allt  

studentfirande och följer med killen Gustav hem för att kunna hålla sig vaken. Gustav blir tyvärr 

distraherad vilket gör att Kristin får underhållas av hans 16-åriga syster, Andrea, för att inte somna. 

Till Kristins förtvivlan så somnar de båda tjejerna och Kristin missar sitt flyg. Hon har inte råd att 

köpa en ny biljett, och hamnar på en lista som gör att hon kan få ta någons plats gratis om denne 

avbokar i sista minut. Dockt har Kristin för mycket stolthet för att åka tillbaka hem och berätta om 

sitt stora misstag och väljer då att bo hos Andrea och Gustav under tiden som hon väntar på samtalet 

från flygbolaget. För att hålla masken utåt måste hon ändå skriva krönikan åt tidningen, och bygger 

upp en lögn om sitt liv i New York. 

Tusen gånger starkare (2009) låter oss se en niondeklass utifrån Signes ögon, och hur den 

nya tjejen Saga förändrar skolmiljön. Filmen av Peter Schildt utspelar sig i Stockholm, men lämnar 

aldrig skolområdet. Saga kommer som en frisk vind till Signes klass, som är uppdelad i olika 

sociala grupper. Även om det populära tjejgänget ligger överst på den sociala skalan, så är det ändå 

killarna som bestämmer på skolan och detta är något Signe ifrågasätter. Hon har aldrig gått i svensk 

skola, då hon ihop med sin pappa har rest runt mycket. Hennes mångkulturella upplevelse gör att 

hon ser den könsberoende maktförordningen från ett nytt perspektiv. 

Finns den någon brist på mångfald i svensk ungdomsfilm? 

Svensk ungdomsfilm blev en egen genre under 90-talet då filmerna Vinterviken (1996), Nattbuss  

807(1997) och Fucking Åmål(1998) kom och gjorde succé. Det blev numera vanligt att den svenska 

filmindustrin satsade på filmer där ungdomens svårigheter stod i centrum. Men likt all annan film 

som producerades i Sverige, var majoriteten av huvudkaraktärerna svenskar och därmed vita. Detta 

14 



i sig ses inte som något egendomligt, då majoriteten av Sveriges befolkning ursprungligen är 

skandinaver, och med detta vita. Problemet inom svensk ungdomsfilm ligger inte i överflödet av 

svenskar, utan i bristen av icke-svenska karaktärer. I Vithet i svensk spelfilm skriver Pallas om det 

vita privilegiet, och om hur detta privilegie ses som osynligt och abstrakt och ses därför inte av 

människor som erhåller det. Det vita privilegiet innefattar en rad förmåner som människor med vid 

hudfärg har, och hur de förmåner sätter dem i ett perspektiv som osynliggör deras privilegier som 

vit. Pallas skriver om teoretikern Peggy McIntoshs lista, en lista där McIntosh har skrivit ner saker 

som en vit människa inte behöver tänka på eller reflektera över. En punkt på listan är, hur den vita  

människan inte representerar en etnisk grupp utan ses som en individ, och detta tankesätt präglar 

hela världen. All annan hudfärg förutom den vita är minoritet, och det visas i filmens värld. Den vita 

människans dominans problematiseras inte och i ett land som Sverige, där huvudparten av 

invånarna är vita, uppmärksammas eventuellt inte bristen på mångfald. 

Ser man till filmerna som analyserats, kan man se klara skillnader vad det gäller 

gestaltningen av invandrare samt mängden inslag av etnisk mångfald. Eftersom vitheten ses som 

flerdimensionell och som en allmän utgångspunkt, blir bristen av mångfald ett problem i och med 

att den inte uppmärksammas. Inom vithetstudier (critical whiteness studies) vill man lyfta fram 

konsekvenserna av bristen på etnisk och kulturell mångfald, och man talar om hur det sociala, 

politiska och kulturella tar skada av den ojämna ordningen. Det västerländska samhället går mot en 

mer mångkulturell vardag, och många sociologer och teoretiker påstår att det omedvetna vita  

privilegiet förhindrar full medvetenhet om minoritetsgruppers förtryck. Filmer som inte behandlar  

eller inkluderar annan etnicitet beror inte på rasism utan snarare på en underliggande struktur.  

Svenska ungdomsfilmer med utländska huvudkaraktärer lägger mer vikt vid att tydliggöra den 

dolda strukturen och blir av den anledningen en mer medveten film när det kommer till frågan om 

etnicitet. 

Säg att du älskar mig, Shoo bree och Ciao Bella är alla filmer med en huvudrollskaraktär 

som har annat ursprung än svenskt. Det är även tre filmer av de sex valda som behandlar olika 

etniciteter och folkslag och vi får en djupare presentation av utom-svensk kultur än i I taket lyser  

stjärnorna, Bitchkram och Tusen gånger starkare. I de tre förstnämnda filmerna får vi lära känna 

karaktärernas kultur och bakgrund, medan de tre sistnämnda inte lägger någon vikt vid olika 

karaktärers ursprung. I Säg att du älskar mig, Shoo bree och Ciao Bella diskuteras ämnen som 

uppmärksammar invandrarnas roll i det svensk samhället, och bemötandet av utanförskapet som 

kommer från att vara icke-svensk i ett svensk samhället. I Säg att du älskar mig behandlas inte 

hudfärg och etnicitet utan en kulturkrock talar för skillnaderna, medan Shoo bree väljer att tala om 

etnicitetsskillnader för att medvetandegöra klyftorna. Detta sker även i Ciao Bella, dock används 
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skam för att visa hierarkin mellan olika folkslag på ett annat vis än i Shoo Bre. Den gemensamma 

nämnaren i de tre filmerna är att de uppmärksammar utom-svenska etniciteter och deras underläge i  

det svenska samhället. Detta i kontrast till de nyss nämnda filmerna står  I taket lyser stjärnorna,  

Bitchkram och Tusen gånger starkare som inte väljer att arbeta med annan kultur än den svenska. 

Att majoriteten av karaktärerna i filmerna, I taket lyser stjärnorna, Bitchkram och Tusen 

gånger starkare, är vita går inte att missta sig på och bara en av filmerna har en namngiven karaktär 

som märkbart bär på annat ursprung. I Tusen gånger starkare får vi möta Therese, som ser ut att ha 

indiskt påbrå. Däremot tas det aldrig upp att hon kommer från ett annat land eller att hennes 

föräldrar gör det och hon talar med icke bruten svenska vilket gör att det enda som definierar henne 

som utländsk blir hennes hudfärg. Detta kan påminna om Fanons tanke angående de svartas roll i ett 

vit samhälle, som innebar att den svarta människan enbart blir socialt accepterad om hen bär en vit  

mask. En svart människa som beter som en ”vit” gör det inte av egen vilja, utan den sociala pressen 

driver personen till ett ”vitt beteende”. Den vita normen finns i dagens samhälle och med tanke på 

att en svart människa inte kan ändra sin hudfärg, väljer personen istället att bete sig enligt normen 

för att komma ifrån sin alienation. Fanon kom med denna teori under en annan tid än den vi lever i  

nu, och jag talar inte för att det angående Thereses karaktär kan tillämpas denna teori till punkt och 

pricka. Filmen arbetar dock på ett sätt som inte låter annan kultur träda fram, och hade Thereses 

karaktär representerat ett annat folkslag hade hon förmodligen haft en annan mening för filmen. I 

detta fall kan det vara positivt att de lät Therese smälta in i den svenska normen, då hennes karaktär  

lätt hade kunnat utvecklas till en stereotyp bild som enbart förekom för att fylla ut kvoten av 

utländska karaktärer. Dock måste en film kunna hitta en balans som gör att handlingen kan 

innehålla utländska karaktärer, utan att en stereotyp bild skapas och detta är uppenbarligen inget  

som existerar i svensk ungdomsfilm med svenska huvudkaraktärer. 

I I taket lyser stjärnorna finns en homogen vithet och vi får inte möta någon person som 

med annan etnisk bakgrund eller hudfärg. Det är inte som i Tusen gånger starkare, där majoriteten 

är vita utan i I taket lyser stjärnorna är alla vita, alla i klassen, på skolan, i stan, på festerna. Till och 

med vanliga karaktärer som i svensk film brukar vara utländska, som taxichaufförer och 

pizzabagare, valde filmskaparen att framställa som enbart svenska. Inte ens i periferin får vi se 

någon passiv bikaraktär ha en annan hudfärg än vit, avsaknaden är total. Till Bitchkrams försvar 

förekommer det inte många namngivna karaktärer med den orsaken att filmen utspelar sig i Andreas 

och Gustavs hus där bara Kristin, de två syskonen och deras lillebror bor. Däremot ägde två stora 

fester rum, och där fanns inte en enda person som hade en mörkare hudton utan alla är odiskutabelt 

svenska. Uppenbarligen förekommer den en brist på mångfald, då Tusen gånger starkare är den 

film av de tre som har en mångsidig karaktärssamling men enbart en namngiven karaktär med 
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annan hudfärg än vit.

Som kontrast till de tre filmerna med svensk huvudkaraktär står Säg att du älskar mig, Shoo 

bree och Ciao Bella som låter annan etnicitet stå centralt för handlingen och det läggs stor vikt vid 

ämnet ”att tillhöra en annan etnictet”. Även om alla de tre huvudkaraktärerna har bott i Sverige  

större delen av sina liv och talar obruten svenska, framställs de fortfarande som ”De andra”. I Ciao 

Bella visas hierarkin i fotbollslaget tidigt, Mattias är ledaren och under honom finns tre andra 

svenska killar samt Serdar. Han är en iransk kille som får vara med i den populära gruppen enbart 

för att han beter sig som dem och ännu en gång kan Fanons teori, om hur svart hud måste bära en 

vit mask för att bli social accepterad, appliceras. Lägst på rangordningen har vi Mustafa och Babak, 

de ses som ”nördiga” och ändrar inte sina personligheter för att passa in hos Mattias och de andra. 

Mustafa och Babak ser sig själva som ”De andra” och deras erkännande av sin egna underlägsenhet 

och sitt utanförskap gör att de andra ser dem på samma sätt, likt Hegels teori som utgår ifrån att  

slaven gör herre till herre och herren gör slaven till slav. Mustafa och Babak hamnar i underläge på 

grund av deras acceptans av hierarkin samt respekten för Mattias och de andra. När Mustafa sedan 

misstas som italienare, ändras de andras syn på honom vilket i sin tur leder till att hans egna blick 

förändras. Hans italienska alter-ego heter Massimo och förvandlar Mustafa till en annan person, och 

med hjälp av Enricos kunskaper om hur en italienare för sig, omvandlas Mustafa till en ståtlig och 

självsäker kille. 

Mustafa blir populär på grund av sin påhittade italienska bakgrund och det är enbart 

föreställningen baserad på en given bild av italienare som bestämmer andras blick. I och med att  

hans utseendeförändring är minimal, beror den ändrade blicken på människors förväntningar på det 

italienska beteendet och att Mustafa lever upp till dessa förväntningar. I en scen får vi se Mustafa 

som Massimo i matsalen, där han sitter och blir beundrad av några tjejer, och lite längre bort sitter  

Babak för sig själv. Babak sneglar åt Mustafas håll, och tjejerna får syn på att honom och skriker:” 

Vad glor du på? Har du ätit glo-soppa eller?”för att sedan vända sig till resten av gänget och säga: 

”Jävla turk”. Pallas citerar Oivvio Polite i sin bok och förklarar denna sortens rasism med ”Det 

rasistiska systemet drillar oss i att diskriminera mellan nyanserna i den ljusa ändan av 

hudfärgsspektrat men låter nyanserna i den mörka ändan glida samman” (Pallas, 2011:80). Det som 

gav tjejen vid bordet  behörigheten att tilltala Babak på detta vis, var dels de andras tysta svar, men 

till största del den vita normens dominans som låter sig själv stå över den icke-vita. Däremot ses 

inte italienare som icke-vita, men de tillhör det västerländska samhället, även om de inte bär på  

samma vita hudton som svenskar. Likt det Pallas citerade, finns det en ideologi i det svenska 

samhället att det svenska folket har lättare för att dela in vita etniciteter i specifika fack medan man  

låter alla icke-vita hamna i ett brett fack baserat på deras hudfärg. Ett bevis på detta är tjejernas  
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behandling av Babak jämfört med hur det ser ut på Mustafa, då Babak placeras in i en viss grupp då 

de vet att han är från Mellanöstern, medan de behandlar Mustafa som jämbördig på grund av hans 

”vita bakgrund”, fastän de båda killarna har samma hudfärg och egentligen kommer från samma 

land. Fördomar besegrar alltså det man uppenbarligen ser med egna ögon, det vill säga att de två har 

samma hudfärg. 

Föreställningen av utom-svensk kultur och etnicitet i filmerna Säg att du älskar mig och 

Shoo bre gestaltas på liknande vis, de låter huvudkaraktären stå som ”den andra” gentemot 

samhällets norm. I Säg att du älskar mig förs en diskussion med hjälp av en kulturkrock som sker 

mellan auktoriteterna(lärare, kurator och polis) runt Fatou och henne mamma. Fanon tar upp 

språkets makt, och talar om kolonisatörernas härskartekniker och att de använde sig av språkets 

makt. Han menar att behärskningen av ett språk ger perspektiv, man assimileras till en kultur och 

väljer att leva efter dess normer. En människa som inte kan landets språk ses därför inte som en del 

av samhället, och kan anses som mindre värd då hen inte kan föra sig eller prestera på samma nivå 

som urbefolkningen. I Säg att du älskar mig har kuratorn märkt förändringar hos Fatou, fysiska, då 

Fatou fick blåmärken av våldtäkten samt att hennes inre hälsa har börjat svikta och Fatous svar är 

att hon har ramlat. Ursäkten ”har ramlat” är känt världen över som en ursäkt för att dölja en 

misshandel och när kuratorn vill få dit Fatous mamma för ett samtal, blir Fatou upprörd och lämnar 

rummet. Kuratorn drar den grova slutsatsen att Fatou blir misshandlad av modern, som efter en 

tillkallelse kommer till skolan för att diskutera detta. Här skapas en kulturkrock eftersom Fatous 

mamma inte kan förklara sina känslor inför den absurda anklagelsen på grund av sina bristande 

kunskaper i den svenska språket, och väljer att lämna skolområdet utan att ha förklarat sig. 

Som kontrast till denna händelse får vi se hur Lamin blir arresterad efter att ha anmält sig själv som 

medhjälpare till våldtäkten, och hur hans mamma behandlar denna anklagelse. Hon kan till skillnad 

från Fatous mamma, behärska språket och kan därför försvara sig själv och  sin son samtidigt som 

hon anklagar det svenska samhällets underliggande rasism då hon tror någon annan har anmält 

hennes son. Filmen ställer två anklagelser mot varandra, och genom att låta språket ha stor 

betydelse för hur de olika mödrarna behandlar anklagelserna, visas språkets makt. 

I Shoo bree använder man sig av samma metod, och den utländska kulturen ses av sig själv 

och de svenska som ”De andra”. Däremot arbetar denna film på ett annorlunda vis, då den svenska 

kulturen inte tar någon plats samtidigt. Filmen utspelar sig på en förortsskola, där majoriteten av 

eleverna är utländska och genom att låta Kristin komma in som ensam svensk bidrar man till ett  

underläge för svenskar. Filmen bidrar till två olika ”De andra”, en som innefattar Kristina som 

utomstående för skolans subkultur samt att både Elias och Oscars kultur ses som annorlunda för den 

vita blicken. När det kommer till utanförskapet som Kristin hamnar i, skildras och ses hon utifrån 
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den blick som vanligtvis ges av svenskar till invandrare. Hon kommer in i klassen där subkulturen 

är stark och stilen, språket och beteendet är fastställt och följs av majoriteten. Likt underläget  

Fatous mamma hade, står Kristin i en helt ny värld där hon inte kan föra sig och förklara sig, något 

som i sin tur resulterar i utanförskap och alienation. Detta kan ses som en kommentar till 

invandrarnas roll i det svenska samhället och filmskaparen använder sig av en vit som utomstående 

för att låta publiken identifiera sig i alienationen, då det som tidigare nämnts är lättare att låta en vit  

karaktär nå ut till åskådarna.

På samma sätt som filmskaparen låter Kristins roll stå som en kontrast till ett visst beteende 

och vissa normer, tillåts Elias och Oscars familjer göra detsamma i det svenska samhället. Elias,  

som bor med sin lillebror och mamma, tvingas ta ett större ansvar för lillebrodern och ekonomin 

och ställs därför inför det svåra valet om han ska kliva in i den kriminella världen, för sin familjs 

skull. Mamman är ofta frånvarande och visas ofta inte i filmen, men avsaknad som förälder i 

hemmet gör en stor anmärka på invandrarnas situation i det svenska samhället. Trots Elias unga 

ålder måste han ta ett större ansvar för brodern, då deras mamma måste jobba och fastän de långa 

arbetspassen hamnar de fortfarande i en ekonomisk kris. Elias familj och umgänge ses som ”De 

andra” genom deras acceptans av sin lott i livet, att de aldrig kommer blir hundra procent svenska i  

ett svenskt samhälle. Däremot ses inte Elias och hans umgänge som ”De andra” av någon i filmen, 

utan det är filmen som tillåter publiken att se dem som främmande, eftersom de lever en livsstil som 

inte faller sig naturlig, i den svenska kulturen. I filmen förekommer det inte ”vi mot dem-känsla”,  

där svenskarna har ett övertag utan här får man som åskådare vara blicken som definierar Elias och 

han umgängeskrets som ”De andra”. 

Oscars etnicitet och kultur utmärks på ett annorlunda sätt,  och deras kultur gestaltas med 

hjälp av stereotypa bilder. Han kommer från Latinamerika, men inget land nämns, vilket tyder på att  

hans kultur ses ifrån den västerländska blick som ser Latinamerika som ett land. Med hjälp av ting 

och symboler, i form av tavlor och möbler, tillsammans med spanskt tal och mat bildas en klar 

uppfattning för en den västerländska publiken om vilket folkslag familjen tillhör. För att förstärka 

bilden av den latinamerikanska kulturen väljs i filmen att förlägga de flesta av familjens möten till  

köket, i samband med en måltid, något som förstärker den stereotypa bild västvärlden har av 

Latinamerika. Förutom den familjära sidan av Oscar, får vi se honom inleda en tabuartad relation 

med sin lärare Kristin. Bilden av den charmiga och förföriska latinamerikanska mannen är något 

som funnits hos det svenska folket under en längre tid, och att filmen väljer att skapa en relation 

mellan Oscar och Kristin känns inte som en slump. Inte för att Kristin förförs av Oscars etnicitet, 

utan för att det ligger närmre den vardaglige svensken att förstå kärleken och lusten till en man som 

kommer från ett land som ses som sensuellt och exotiskt. Paralleller kan dras till Halls teori om 
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representation, där han talar om de naturliga symboler som används inom film för att skapa en 

masskommunikation mellan film och publik. I och med att filmerna är riktade till en svensk publik,  

är filmskaparna medvetna om den tolkningsgemenskap som finns hos människor med liknande 

referensramar, erfarenheter och livåskådning. 

I Ciao Bella få vi även se hur filmen förskönar en etnicitet i det att den västerländska bilden 

av en stereotyp italienare förekommer. Mustafa gör som ett klasshopp genom att enbart  ”byta” 

etnicitet och hans byte sker genom att han skapar en italiensk identitet. Med hjälp av den italienske 

Enrico, förvandlas Mustafas stil och beteende, och vi får se han blir klädd i vita linnekläder, stora 

solglasögon och hår stylat med hjälp av hårprodukter. Hans utseende blir till en allmän bild som 

finns i Sverige, där man ofta talar om den typiska italienska stilen som innefattar just dessa ting.  

Även beteendet som Mustafa förskaffar sig stämmer in på den bild som finns av italienska män, att 

de ska vara charmiga, förföriska och passionerade. Enrico lär Mustafa hur han ska tala med tjejer, 

och tillsammans övar de på Mustafas förförelseteknik. Denna bild av italienare har gång på gång 

visats på film, och har med stor sannolikhet bidragit till en försköning av Italien i Sverige. Enrico 

förklarar även för Mustafa att en riktig italienare får inte ha känslor, och ger honom tips på hur han 

ska kunna tygla sina känslor runt tjejer. Således förvandlas Mustafa till en hjärtlös casanova som är 

moderiktig och har välstylat hår, vilket är den stereotypa bild som finns i Sverige av en italiensk 

man. 

De filmer som behandlar ett mångkulturellt samhälle är filmerna med icke-svensk 

huvudkaraktär, och i de filmerna skildras individen samtidigt som helheten av en kultur också får ta 

plats. Filmerna med svenska huvudkaraktärer väljer antingen att utesluta andra kulturer eller så får  

en individ representera en hel kultur, som i Tusen gånger starkare, där vi enbart får möta Therese, 

som har synligt påbrå från en annan etnicitet än den svenska. Det gör att hon får representera det 

mångkulturella, och som individ får hon stå för en helt grupp. Dock sker detta inte på samma nivå 

som vanligtvis sker i svensk film, som ofta låter en karaktär med stereotypa drag få stå för ett helt 

folkslag. Karaktären som presenteras med hjälp av stereotypa bilder är oftast en bikaraktär som inte 

ger ett större intryck och kan därför introduceras med enbart stereotypa föreställningar. Sådana 

karaktärer får stå som representationer för sin etniska grupp, även om de drag karaktären har inte 

ger en rättvis bild av dennes kultur. Thereses roll i Tusen gånger starkare gestaltas inte på detta vis, 

då hon inte presenteras med hjälp sin etniska bakgrund, men blir ändå representationen av annan 

kultur i filmen. Jag förmodar att filmen inte aktivt har valt att ha henne som representation för en 

viss etnicitet, men med tanke på att denna analys ska uppmärksamma gestaltningen av annan 

etnicitet och kultur, blir Therese den karaktär som utmärker sig. representationen är inte lika stark 

som i annan svensk film, men uppmärksammas i kontrast mot filmerna som har en icke-svensk 
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huvudkaraktär. Där behöver individen inte representera sin kultur eftersom den blir presenterad på 

egen hand genom gestaltning av familjelivet, hemmet och livsstilen. Detta förekommer mest i  

filmerna Shoo bree och Säg att du älskar mig av den orsak att filmerna låter publiken kliva in i 

deras hem och liv på ett annat plan än i de andra filmerna.

Vilka eventuella skillnader finns mellan svenska ungdomsfilmer med 
huvudkaraktärer av svenskt ursprung respektive filmer med 
huvudkaraktärer av icke-svenskt ursprung?

Att det förekommer en skillnad i mångfalden i filmerna som har svensk respektive utländsk 

huvudkaraktär står klart, men de olika filmerna skiljer sig även åt på andra punkter. Förutom den 

mångfacetterade ensemble av karaktärer som filmerna med en icke-svensk huvudkaraktär har, 

arbetar samma filmer med ett mer medveten och kritiskt förhållningssätt till utanförskapet för en 

icke-svensk. I filmerna Säg att du älskar mig, Shoo bree, Ciao Bella och Tusen gånger starkare 

behandlas samhällskritiska ämnen, som utanförskap, klasskillnader, behandling av annan etnicitet  

samt psykiskt och fysiskt våld. Det som skiljer Tusen gånger starkare från de tre filmerna med 

utländsk huvudkaraktär är att de inte kritiserar utanförskapet och klasskillnader som beror på 

etnicitet utan lägger vikt vid könsmaktsordningen. 

Den centrala intrigen i Ciao Bellas handlar om missförståndet runt Mustafas etnicitet, och 

det ligger en undermening som kommenterar samhällsstrukturen som är byggd på rasism mot viss 

etnicitet. Förutom den övergripande handlingen finns en bihandling som fokuserar på Linneas 

situation, där hon har blivit gravid med en kille hon träffade på en semesterresa. Samtidigt måste 

hon ta rollen som den vuxna i hemmet, då hennes ensamstående pappa inte tar sitt ansvar som 

förälder. Linnea gestaltas som flyktbenägen, som att hon vill fly från något och har därför valt att  

skapa en romantisk bild av Italien. Genom drömmen om Italien ser hon en framtid, långt bort ifrån 

hennes tråkiga vardag i Sverige. Hennes klasstillhörighet, smak och beteende förklarar hennes flykt 

från verkligheten, habitus har en stor effekt. Att Linneas liv ser ut som det gör idag kan bero på att 

hennes familj tillhör en lägre klass, föräldrarna fick henne som unga och hennes mamma lämnade 

familjen för något år sedan. Linnea upplever en existentiell kris, och står inför ett val som kommer 

att medföra dramatiska konsekvenser för henne själv samt för personerna runt henne. I Ciao Bella 

ser vi hur Linneas habitus är en prägling av hennes föräldrars, då hon omedvetet har samma 

värderingar, åsikter och tillhörighet, vilket resulterar i att hon faller in i samma sociala öde som 

dem. Likt sin mamma blir hon gravid i ung ålder och likt sin pappa tänker och handlar hon 

orationellt, därav påverkar habitus henne som människa och hennes sociala roll. 

Förutom behandlingen av tonårsgraviditet och den lägre klassens situation, tas rasism upp 
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som en central punkt i filmen. Mustafa som är huvudkaraktären har ursprung från Iran, men vill inte 

identifiera sig som iranier. Mustafa talar svenska med sina föräldrar även om de tilltalar honom på 

arabiska, och det kan bero på att han inte vill uppmuntra sin bakgrund. Han inte vill vara alienerad i  

det svenska samhället och väljer därför att skapa en distans till sin familjs kultur och etnicitet.  

Problemet ligger däremot inte i att han inte vill ses som utländsk, eftersom han stolt ser sig som 

italienare utan problemet handlar om värdet av olika etniciteter. Mustafas bild av sig själv kommer  

från samhällsbilden av hans etnicitet, och därifrån kommer skammen. Mustafa placerar sig själv i en 

situation där han spelar mot samhällets normer om utseende, vilket gör honom fullt medveten om de 

dolda strukturer och fördomar som finns, och hans karaktär blir som en anmärkning om de verkliga 

problemen som finns i det svenska samhället. Filmen uppmärksammar den vardagsrasism som 

finns, och tillkännager för publiken de konsekvensen som uppstår. 

Kritiken mot samhällets behandling av andra kulturer finner man även tydligt i Shoo bre.  

Som tidigare nämn, befinner sig Elias och hans familjs i en lägre klass, vilket beror på deras 

etnicitet och alienation i det svenska samhället. Det här finns med som en underliggande förståelse 

för publiken, men Elias storebror sätter ord på det när han talar med Elias om familjens situation 

och varför han gjort det val han gjort. Brodern kommer in i slutet av filmen, då han har suttit i  

fängelset, och nu försöker han få in Elias i samma kriminella gäng. Han påstår att deras familj inte 

har fått någon chans att komma in i samhället, att de ses som mindre värda medborgare på grund 

deras etnicitet. Det hela började när deras mamma inte fick något bra jobb som nyanländ 

invandrare, trots hennes utbildning från hemlandet. Även om hon numera kan språket och har 

assimilerat sig till det svenska samhället, finns det en osäkerhet som håller henne tillbaka. Detta är  

anledningen till att brodern valde det kriminella livet och anledningen till varför han anser att Elias  

ska göra det samma. Modern används, som tidigare nämnts, som medel för att lyfta fram den 

samhällsstruktur som gör att invandrare hamnar utanför systemet. 

I Säg att du älskar mig riktas större kritik mot samhällssystemets påverkan på individen och 

på följderna som färgar den andra generationens invandrare och deras osäkerhet. När Fatou blir 

gruppvåldtagen väljer hon att inte säga något, av den anledningen att hon förmodar att ingen 

kommer tro henne. Skolklassens populära tjejer är indelade i två grupper, en med Sanna och Betty 

och en med Fatou, Kim och Awa, och rasindelningen syns tydligt. När Kim berättar för Sanna och 

Betty om vad som hänt Fatou, tror de inte på henne och säger att Fatou har ljugit för att få 

uppmärksamhet. Fatous rädsla för Bettys och Sannas maktposition gör att hon står i underläge och 

befinner sig i ett hjälplöst läge där hon inte kan vända sig till någon. Den person som kan stå till  

hjälp är kuratorn, men på grund av brist på förtroende väljer Fatou att inte ta hjälp av henne. Språket 

har makt, vilket är tydligt i filmen, och alla personer med lägre språkkunskaper hamnar längre ner i  
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maktordningen. Personen som bär på mest makt gällande Fatous problem är kuratorn, och hennes 

trovärdighet hos polisen inför en anmälan är störst. Hon har en titel som gör henne kvalificerad för 

sådana problem samt att hon är svensk och kan uttrycka sig på rätt sätt för att polisen ska ta henne 

på allvar. Minst makt har Fatous mamma, som ser att något har hänt med Fatou men kan inte hjälpa 

henne på grund av hennes bristande kommunikationsförmåga med Fatou och andra. Att de svenska 

karaktärerna har en makt på grund av språket är tydligt, men det är inte det enda maktövertaget som 

finns. Förutom att filmen har valt att låta alla auktoriteter som lärare, advokater och poliser vara  

svenska, så är personerna med mer social makt även svenska. Betty och Sanna, som egentligen står 

utanför hela Fatous händelse, väljer ändå att ställa sig över Fatou och Kim, vilket resulterar i att  

hela filmens hierarkiska pyramid består av svenska karaktärer i toppen och de utländska längre ner. 

Ämnesvis behandlar de tre filmerna med svenska huvudkaraktärer inte problemet kring 

utom-svensk etnicitet. Att filmer med en utländsk huvudkaraktär väljer att uppmärksamma problem 

som rör mångfalden faller sig naturligt eftersom man inte kan behandla etniska problem med 

karaktärer som endast är svenska. Hade filmerna I taket lyser stjärnorna och Bitchkram tagit upp en 

problematisering kring det svenska samhällets felbehandling av en annan kultur, hade det blivit en 

helt annan intrig. I och med att den ena filmen handlar om Jennas behandling av upplevelsen av sin 

mammas cancer och den andra om drömmen om New York, så finns den ingen plats för kontakt 

med annan kultur. Eventuellt skulle det kunnat finnas i Bitchkram, där Kristin drömmer om New 

York, men detta är fortfarande en stad som ligger i ett ”vitt” land och det förekommer aldrig en 

fysisk kontakt med annan kultur och etnicitet i filmen.

I Tusen gånger starkare får vi ta del av en alternativ kulturkrock när Saga kommer till 

klassen. Saga har aldrig gått i svensk skola och är uppvuxen utomlands med sin svenska far i Kuba 

och på Barbados. De sociala koder som finns i klassen ifrågasätts av henne och det syns tydligt att 

hon är uppfostrad i en annan kultur. Vid flera tillfällen uppmärksammar Saga den dolda struktur 

som är konstruerad av sociala relationer och klasser, och hennes alienation förklaras med hennes 

uppväxt i annan kultur. Sagas karaktär är unik inom filmvärlden och man kan påstå att hon bär på 

den ”Den andra” karaktärens roll, för hon får som vit axla rollen som den utländske som står utanför 

det svenska samhällets normer. Likt huvudkaraktärerna i Säg att du älskar mig, Shoo bree och Ciao 

bella, som arbetar med att framhäva samhällets brister genom att ha annorlunda etnicitet, får Saga 

göra det samma. Genom att låta karaktärerna komma från en annan kultur, skapas en autenticitet  

kring dilemmat och man problematiserar bekymmer som en svensk person inte har. Precis som man 

problematiserar könsmaktsordningen med kvinnliga karaktärer, låter man utländska karaktärer 

ifrågasätta rashierarkin. Att låta Saga vara kommentaren till strukturen fungerar på grund av hennes 

icke-västerländska uppfostran och när hennes beteende blir ifrågasatt svarar hon: Så gör de i Kuba, 
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Kenya eller något annat land hon har bekantat sig med. Till en början ses hennes beteende som 

exotiskt och intressant, men när hon börjar agera ut och tar plats får hon motstånd. Hon ses som ett 

problem när hon gör saker på sitt sätt och hennes beteende ses som främmande. Denna händelse kan 

ses som en motsvarighet till hatet mot invandring som har vuxit på senare år, där en stor del av det 

svenska folket anser att invandringspolitiken borde diskuteras och ändras. En möjlig anledning till  

främlingsfientligheten är det svenska folkets rädsla för förändring, kopplad till hotbilden att 

invandrarna låter sin kultur ta plats i det svenska samhället. Majoriteten känner sig hotad av 

minoriteten, även om samhället inte blir drabbat av den växande mångfalden. Precis som i Tusen 

gånger starkare ses Saga som ett roligt inslag i klassen, fram tills hon tar för mycket plats och 

personer som sitter på makt ser henne som ett hot fastän hennes beteende inte drabbar någon 

förutom just dem som besitter makten. Hennes uppförande kan inte förklaras eller motverkas, då 

hon till ytan passar in i normen. Pallas anser att invandrares normbrytande beteende orsaksförklaras 

med deras etnicitet och kultur. Ser man tillbaka på Sveriges historia och hur den har färgat den 

svenska självbilden menar Pallas att Sverige under 70-talet sågs som ”västvärldens solidariska röst i 

västvärlden” (Pallas, 2011:90). Efter bilden av landet med rasbiologisk forskning, började Sverige 

upprätthålla en bild som accepterande och jämställt. Sverige sågs som antirasistiskt, vilket  

resulterade i att en människa sågs utifrån sin kultur och accepterades för de seder och levnadssätt de 

tillförde. Från detta kom frasen ”Så gör man i den kulturen”, och en annorlunda livsstil än den 

svenska kunde förklaras med individens annorlunda ursprung. Därför kan Sagas beteende inte 

kontrolleras, ingen känner till orsaksförklaringen, till skillnad från i Fatous och Elias fall, där en 

annan hudfärg förklarar deras utanförskap

Sagas erfarenhet av annan kultur är den enda utom-svenska kultur som man möter i Tusen 

gånger starkare, och det är ändå den av filmerna med svensk huvudkaraktär som behandlar annan 

kultur mest. De två andra filmerna behandlar, som sagt, ingen annan kultur förutom att de nämner 

andra länder, som för övrigt enbart är västerländska länder, som i Bitchkram, där det hela filmen 

finns ett fokus på drömmen om New York, och man får se fina, drömska bilder av staden. Kristin 

talar ständigt om hur dåligt hon har det i Sverige och hur allt skulle varit bättre i New York, men 

närmare än så kommer vi inte landet eller dess kultur. Likadant med I taket lyser stjärnorna, där 

Jenna har en förskönad bild av Frankrike. Hon har aldrig träffat sin pappa, då hennes mamma 

träffade honom på en semester i Frankrike och sedan fick reda på att hon var gravid när hon kom 

tillbaka till Sverige. Jennas bild av sin pappa är den hon fått höra av sin mamma, och hon 

identifierar sig inte som halv-fransk, förutom när hon börjar träffa Sakke, och han lämnar fram en 

CD-skiva med en fransk artist i en affär. Han säger att den är bra men klagar över att han inte förstår 

franskan och Jenna ser ett tillfälle att imponera på Sakke och säger därför att hon är halv-fransk. 
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Han blir imponerad och köper skivan åt henne för att hon ska lära honom franska, vilket hon inte 

kan. De interaktionerna med andra länder är de enda man får ta del av i de tre filmerna, vilket visa 

en klar brist på mångfald. Även om Sagas icke-svenska uppväxt kan ses som ett inslag av en annan 

kultur, förekommer det enbart i dialog och karaktärerna interagerar aldrig med annan etnicitet än  

den svenska. 

I de tre andra filmerna får man möta en del olika kulturer och etniciteter, och inte bara 

genom en dialog, utan filmerna presenterar hela kulturer. I Ciao Bella förekommer en stor 

mångfald, där vi får möta olika folkslag i form av fotbollslag. Däremot får man inte ta del av deras 

kultur på samma sätt som vi får av den iranska och italienska. Bilderna av de olika etniciteter som 

presenteras kan ses som stereotypa då en bikaraktär introduceras med hjälp av sin etniska bakgrund, 

och blir representanter för sin etnicitet. Till skillnad från de klassiska stereotypa bilden så gestaltas  

inte dessa karaktärerna utifrån en svensk bild av dem, utan görs med hjälp av deras modersmål och 

utseende som definierar deras etniska tillhörighet. Konstruktionen av dessa karaktärer bygger inte 

på att skapa en gemensam bild hos åskådaren av deras ursprung, utan görs för att skapa den 

mångkulturella stämningen som finns på Gothia Cup. I filmen skapas en kontrast mellan den 

iranska och italienska kulturen som gör åskådaren mer medveten om vad som tillhör den iranska 

kontra italienska kulturen. Även om filmen inte presenterar oss för Mustafas familj och deras hem, 

så introducerar filmen oss för den iranska etniciteten genom språk, handlingar och utseende. Shoo 

Bree framhåller utom-svensk kultur genom en annan metod, då filmen låter symboler och 

stereotypa bilder tala för kulturen, som med Oscar, där den latinamerikanska kulturen uppvisas med 

hjälp av föremål i deras hem, språket och händelser. Familjen möts alltid i deras latinamerikanskt  

inredda kök, där de samlas, talar spanska och äter latinamerikansk mat. Även om deras etnicitet  

presenteras med hjälp av stereotypa bilder, så får den ändå ta plats i filmen och den nämns inte bara 

i dialog utan publiken får en vidare bild av kulturen genom språk, bilder och agerande och bär på en 

mening till handlingen. Likadant med Elias och hans familjs etnicitet. Familjen och hemmet  

används inte som medel för att beskriva en livsstil, utan deras etnicitet står centralt i deras 

karaktärsdrag. Lik Ciao Bellas teknik, att ställa två etniciteter mot varandra, förklaras Elias och 

Zeyneps etniciteter med hjälp av kulturkrocken mellan de två. I västvärlden finns en bild av 

Mellanöstern som är färgad av våra fördomar, och det sker vanligen att svenskar tror att alla från 

Mellanöstern har samma religion, kultur och livsstil. I denna filmen visas olika kulturer från 

mellanöstern, och det görs utan att berätta specifikt vilket land de båda personerna och deras 

familjer kommer ifrån. Även om publiken inte får reda på var Elias och Zeynep har sitt ursprung, 

får man en ungefär uppfattning, genom deras utseende tillsammans språket från Elias sida och de 

strikta muslimska reglerna Zeynep måste följa. Utöver dessa medel för att gestalta ett folkslag, får  
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Elias framträda utifrån den stereotypa bild av en man från mellanöstern som är återkommande i  

västerländska filmer. Som Hall beskriver det som ”Stereotyping, in other words, is part of the 

maintenance of a social order” (Hall,2013:248), och appliceras detta på Shoo bre kan man förklara 

att den stereotypa bilden används förstärka och bibehålla den allmänrådande synen på de olika 

kulturerna i filmen. 

Vad är anledningarna till de skillnader som förekommer i filmerna?

Den största och mest avgörande skillnaden mellan de olika filmerna är avsaknaden av mångfald i 

filmerna med svensk huvudkaraktär. I de tre filmerna förekommer enbart en namngiven karaktär 

som har märkbart ursprung från annat land, men hennes karaktär ses fortfarande som svensk. 

Förutom Tusen gånger starkare, som även har en mångkulturell skola där elever på skolgården och 

i matsalen är av olika folkslag, finns det inget annat mångfacetterat i de tre filmerna. Som kontrast  

till de tre filmernas brist på annan kultur än den svenska, står filmerna Säg att du älskar mig, Ciao 

Bella och Shoo bre där svenskar och den svenska kulturen tar mindre plats. I dessa filmer får vi 

möta svenska namngivna karaktärer som är meningsbärare, men den svenska kulturen tar inte 

samma plats som i Bitchkram, I taket lyser stjärnorna och Tusen gånger starkare. I Säg att du 

älskar mig, Ciao Bella och Shoo Bre blir den svenska karaktären istället personen som träder in i en 

annan kultur och står alienerad till omgivningen. Dock med vissa undantag, som Betty och Sanna i 

Säg att du älskar mig, då de är svenskar, men ändå har på den största makten. Att de har störst makt 

kan förklaras med en sorts hybritet som är till deras fördel, eftersom de är svenska och har ett 

svensk privilegie som finns i samhället. Samtidigt är de inlärda att föra sig efter koderna som finns i  

den invandrartäta förorten och har därav ett övertag i olika sociala grupper. Hybriditet brukar oftast  

framkalla en osäkerhet kring tillhörigheten hos en grupp, men den alternativa hybriditet Betty och 

Sanna har skapar en tillhörighet till flera grupper, vilket främjar deras maktposition. 

Att de tre sistnämnda filmerna exkluderar den svenska kulturen kan bero på behandlingen av 

temat, etniskt utanförskap. För att kunna beröra det ämnet måste handlingen utgöra en miljö som 

gör utanförskapet autentiskt och för att skapa den känslan brukar svenska filmer som behandlar 

annan etnicitet och kultur oftast utspela sig i en förort. I Sverige har det blivit så att förorterna kring 

de större städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, har skapat egna samhällen och klimatet i 

kvarteren är byggda på sociala koder som är annorlunda än de som finns i innerstan. Det är vanligt 

att nyanlända nysvenskar flyttar eller placeras ut i förorter där atmosfären är mångkulturell, vilket  

skapar andra sociala normer än de traditionella svenska. Vanligtvis bildas en stark grupptillhörighet,  

och den konstrueras oftast utifrån etnisk tillhörighet med grund i samhörigheten med språk och 
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utseende. I en förort med där majoriteten består av invandrare skapas fler sociala grupper, och 

utanförskapet blir tydligare för en människa som inte har någon tillhörighet. Som i Shoo Bre; där får 

Kristins brist på samhörighet till en grupp vara beviset på detta. Klassen hon har är indelade i olika 

umgängen, men i relation med Kristin blir de en gemensam grupp och hennes utanförskap gestaltar 

konsekvenserna av pressen som förekommer i förorten där etnisk tillhörighet har stor betydelse. 

I Säg att du älskar mig visas grupptillhörighetens betydelse med hjälp av en annan metod 

som även markerar grupphierarkin. Fatou har en grupp tillsammans med Kim och Awa, och med det 

umgänget känner hon en stark tillhörighet. De tre har mycket gemensamt, som kön, ålder, 

klasstillhörighet och etnicitet. Fatou är ansiktet utåt i gruppen och ses som populär, men när hon 

väljer att lämna Kim och Awa för Betty och Sanna hamnar hon längst ner i gruppens rangordning. 

Fatous alienation hos Sanna och Betty kan bero på en rad olika saker, men ser man till den 

tydligaste skillnaden är det hudfärgen. Fatou, Kim och Awa, alla de tre har en mörkare hudfärg till  

skillnad från Sanna och Betty som båda är vita, vilket sätter Fatou i ett underläge. I ett område där 

majoriteten är icke-vita, borde vita inte inneha en sådan makt som de har i Säg att du älskar mig.  

Anledningen till valet att förlägga makten hos till vita kan vara ett handlingsätt för att kritisera  

maktförordningen som florerar i dagens samhälle. 

I Säg att du älskar mig fortsätter kritiken genom framställningen av tydliga skillnader 

mellan vita och icke-vita. Filmen har tydliga protagonister och antagonister, och filmskaparna har  

valt att låta alla antagonister vara vita. Först och främst har vi Radde och Ville. Radde kan 

eventuellt ha ursprung från annat land med tanke på hans namn, men både han och Ville är vita.  

Som motsats till dem står Lamin, som man ser som  den som står för filmens moral, som går emot 

Radde och Ville när han anmäler våldtäkten. Radde och Villes avsaknad av moral är inte det enda 

som skiljer dem från Lamin, då den ytligaste skillnaden är deras hudfärg. I filmen får vi se hur Kim, 

Lamin och Fatous mamma är de personer som kämpar för det goda i filmen, och alla de tre är 

mörkhyade medan den enda vita som ses som god är kuratorn. Två andra vita antagonister är Betty 

och Sanna, och som tidigare uttryckt, sätter de emot Fatous sanning och ser sig själva stå över 

henne. Valet av vita antagonister får större betydelse när Fatou inte får den hjälp och det stöd hon 

behöver, och filmen kommenterar hur komplicerad situationen ser ut för en invandrare i det svenska 

samhället. En annan betoning av invandrarnas underläge är valet att ha vita auktoriteter, som lärare,  

kurator, polis och advokater. Genom att låta de vita ha makten visas det klart hur det svenska 

samhället är uppbyggt. Har de inte övertaget i de sociala grupperna, har de ändå en angelägen roll i  

samhället. Med hjälp av den markanta maktskillnaden hos olika etniciteter, uppmärksammas  även 

”De andras” roll och deras underläge i det svenska samhället. 

Även i Shoo bre fästs avseende vid invandrarens motgångar i det svenska samhället, men här 
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används inte protagonister och antagonister på samma sätt. Filmen behandlar inte problemet kring 

etnicitet förrän Elias bror börjar tala om invandrarens disharmoni i det svenska samhället. Även om 

man fått se hur Elias tillhör en lägre klass, går på en sämre skola och har dålig ekonomi, sätts det 

inga ord på problemet, fram tills det att hans bror nämner det. Elias bror är ett tydligt exempel på 

den rebell Fanon skrev om, den som revolterar genom att leva upp till de vitas blick. Han vet att  

samhället redan ser honom som ”den kriminella mannen från Mellanöstern”, och han känner inget 

behov av att bevisa att de har fel, utan tänker ”de (vita) får vad de vill ha”. Att det finns fördomar i  

Sverige mot folk från  mellanöstern går inte att undgå och filmen uppmärksammar inte bara detta  

problem utan även konsekvenserna. Fördomarna visas i form av olikheterna mellan Elias och 

Oscars livsstilar och val. Tidigt i filmen får man reda på att de är gamla barndomsvänner, som har 

haft samma förutsättningar, bott i samma område, gått på samma skola och att båda bor med enbart  

sin mor och syskon. Oscars och Elias numera skilda liv visar samhällets varierande syn på andra 

etniciteter än svensk och följderna är markanta. Oscar har ett ursprung från en etnicitet som det 

svenska folket ser som positivt främmande, och känner att det är en kultur som de vill ta del av. 

Kristins attraktion till Oscar framställer honom som oemotståndlig och exotisk. Kristin berättar 

tidigt att hon är bekant med den latinamerikanska kulturen, då hon studerade i Latinamerika i ett år,  

och när hennes hem presenteras, är det inrett utifrån den svenska blicken på latinamerikanskt 

möblemang och konst. Den åtråvärda synen publiken ska ha på Latinamerika tillfredsställs genom 

att Kristin dras till Oscar. 

Till skillnad från Shoo bre och Säg att du älskar mig, utspelas inte Ciao Bella i förorten utan 

tar plats på Gothia Cup, en fotbollscup för unga från olika delar i världen. Cupen har stor betydelse 

för gestaltningen av utländska karaktärer, i och med den naturliga mångfald som kommer från att ha 

blandat folkslag på samma plats. Likt Shoo Bre, ställs i Ciao Bella två etniciteter mot varandra för 

att synliggöra skillnader i bemötandet av vissa etniciteter. Tidigare har jag nämnt hur filmen 

glorifierar den italienska etniciteten samtidigt som den iranska framstår som mindre positiv. Precis  

som Shoo Bre visar, ses kulturer från mellanöstern som något negativt och det präglar den svenska 

blicken. Medan Elias bror väljer att leva upp till den negativa bild som finns av hans folkslag, väljer  

Mustafa att bära en vit mask. Masken han trär på sig är inte svensk, men vit och han förändrar sin 

bakgrund, sitt utseende och sitt beteende för att lämna sin iranska etnicitet. I Shoo bre finns ingen 

skam, utan det skapas ett gemensamt hat mot den vita normen och känslan ”tillsammans är vi 

starkare” blir ett faktum. Medvetenheten om att utanförskapet växer skapar en styrka hos ”de andra” 

i Shoo bre medan den skapar en skamkänsla i Ciao Bella. 

Likt Lamins moraliska roll i Säg att du älskar mig, blir Linnea karaktären i Ciao Bella som 

ska påminna åskådaren om etiken som förekommer i filmen. Hela lögnen grundar sig i Linneas 
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missförstånd, och hennes kärlek till den italienske kulturen får Mustafa att tro att hon enbart vill  

vara med honom på grund av hans italienska bakgrund. När Linnea får reda på Mustafas lögn, väljer 

hon att lämna honom och han ställer henne frågan: Lämnar du mig för att jag ljög eller för att jag är  

iranier? När Mustafa frågar Linnea detta, blir det som en moralisk fråga till publiken och den 

underliggande rasismen mot viss etnicitet kommer upp till ytan. Linnea står inför ett val, och med 

tanke på hennes tidiga omogna och orationella val förr, förväntas hennes arga reaktion komma ifrån 

besvikelsen på att Mustafa inte var italiensk. Hon förklarar för Mustafa att lögnen gjorde henne 

upprörd, och synen på Mustafa förändras bara för hans etnicitet inte är den hon trodde. 

Den enda av de filmer med svensk huvudkaraktär är som inkluderar annan etnicitet är, som 

tidigare nämnts, Tusen gånger starkare. Varför de två andra filmerna väljer att utesluta annan kultur 

helt kan inte förklaras, men den geografiska platsen kan vara en anledning. De fyra filmer som låter 

annan kultur träda fram, även om Tusen gånger starkare inte gör det på samma plan som de andra, 

utspelas i en storstad eller en förort till en storstad. I Säg att du älskar mig och Shoo bre är platsen i 

en obestämd förort, men det talas vid flertalet tillfällen om närheten till Stockholm. Ciao Bella  

utspelar sig i Göteborg, och även om staden i sig inte har stor mening för handlingen verkar den 

geografiska platsen ha en betydelse för mångfalden. Detsamma gäller för Tusen gånger starkare, 

där det inte heller läggs stor vikt vid storstadens betydelse. Men eftersom de två filmerna som 

utspelas i småstäder och det att dem väljer att utesluta annan etnicitet totalt, kan storstaden medföra  

en viss naturlig mångfald. I Bitchkram är småstadsmiljön avgörande, då Kristins ångest bygger på 

drömmen till storstaden. När hon missar sitt flyg och får bo hos Andrea och Gustav, förändras 

bilden av småstaden drastiskt. Samtidigt som Kristins inställning till småstaden förändras, börjar 

miljön ”den svenska landsbygden” romantiseras. Det är sommar och solen skiner varje dag, deras 

hus ligger nära en skog med en sjö och de lever i har ständig kontakt med naturen. Tillsammans 

med den fina bilden av Sverige, firas två stora svenska högtider, studenten och midsommar. De två 

kombinationerna gör filmen till en romantisering av den svenska kulturen och miljön och det kan 

vara en orsak till att någon annan kultur inte får träda fram. 

I I taket lyser stjärnorna läggs inte heller vikt vid vilken stad filmen utspelar sig i, men 

känslan av småstad går inte att undgå. Småstadssyndromet syns tydligt hos karaktärerna, de är 

uttråkade och ständigt otillfredsställda med sin situation. Till skillnad från i Bitchkram där den 

svenska kulturen står som central, arbetar I taket lyser stjärnorna inte med någon kultur alls.  I 

svenska småstäder är invandrartätheten ofta inte fullt så synlig, och det kan vara orsaken till att  

filmen inte lagt större vikt vid att ha en mångfald hos karaktärerna. Eftersom filmen ofta utspelas i  

skolan, i stan eller på stora hemmafester borde avsaknaden av annan etnicitet inte vara så enorm. 

Den enda karaktär som kan ses ha ursprung från ett annat land är Sakke. Detta är dock inte baserat 
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på framställningen av en annan kultur i denna film, utan för att den skådespelaren tidigare har spelat  

en karaktär med grekiskt ursprung i filmen Tzatziki- Morsan och Polisen (1999). Detta är dock en 

bild baserad på en tidigare roll, och i I taket lyser stjärnorna  pratar han och Jenna om hur han är 

född och uppvuxen i samma stad. Att kunskap om skådespelarens tidigare roller är det närmaste 

filmen kan komma en annan kultur visar en uppenbar brist på mångfald. 

Slutsats
Syftet med denna uppsats var att uppmärksamma och analysera mångfalden, eventuellt bristen av 

den, i svensk ungdomsfilm. Genom att återvända till problemställningarna, kan konstateras att 

filmerna med svensk respektive de med utom-svensk huvudkaraktär presenterar mångfald på olika 

sätt. Filmerna med svensk huvudkaraktär visar en bristande bild av mångfald och låter ingen annan 

kultur träda fram, vilket däremot sker de filmer med en icke-svensk huvudkaraktär. I analysen 

förekommer en kritik mot den ensidiga bild av etnicitet som förekommer i svensk ungdomsfilm, att  

en mångfald enbart tar plats ifall huvudkaraktären har ursprung ett annat land än Sverige. Med hjälp 

av den postkoloniala teorin och sociologin skapades ett fokus på etniskt utanförskap med grund i de 

sociala strukturerna. Framställningen av utom-svensk kultur ser annorlunda ut i de olika filmerna, 

och den största skillnaden är avsaknaden av annan kultur i filmerna med svensk huvudkaraktär. 

Följande slutsatser kan dras av denna studie, att svensk ungdomsfilm inte lägger vikt vid annan 

etnicitet, om karaktärens ursprung inte för handlingen framåt. Däremot är detta inte en allmängiltig  

slutsats, utan en tolkning kommen från analys av dessa sex filmer. Jag anser att dessa sex filmer 

skiljer sig åt tillräckligt mycket för att de ska kunna representera den svenska ungdomsfilmen i en 

analys angående bristen på mångfald i just svensk ungdomsfilm. Dock kan man inte generalisera 

utifrån enbart sex filmer, däremot kan man tala om en tendens. I problemställningarna togs ett antal  

frågor upp, och tre av dem är: 

– Hur framställs annan etnicitet än den svenska i de olika filmerna?

– Skapas det någon ” Vi och dem-känsla i filmerna?

– Framställs någon etnicitet som mer negativ eller positiv?

Applicerar man dessa analysfrågor på filmerna I taket lyser stjärnorna, Tusen gånger starkare och 

Bitchkram, finnes det en svårighet att kunna besvara dem, då ingen annan etnicitet än den svenska 

förekommer. Förutom Sagas utomsvenska uppväxt i Tusen gånger starkare, väljs i de tre filmerna 

att exkludera annan kultur och i analysen läggs det mer vikt vid bristen på annan etnicitet än på 

gestaltningen av den. 

På grund av den mångfacetterade blandningen av karaktärer i Ciao Bella, Säg att du älskar  

mig och Shoo Bre, blir det de filmerna som får besvara de tidigare nämnda frågeställningarna. Dessa 
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tre filmer låter annan etnicitet träda fram och ta plats, och kan därför analyseras utifrån de frågor  

som behandlar gestaltningen av annan kultur och etnicitet. De tre filmerna arbetar med frågor kring 

etniskt utanförskap med hjälp av olika metoder, men alla filmerna kommenterar det svenska 

samhällets behandling av invandrare. I Ciao Bella avhandlas fördomarna mot kulturen och 

människorna från Mellanöstern och i filmen visas svart på vitt konsekvenserna som efterföljer. I 

filmen visas det även hur samhället är uppbyggt på positiva respektive negativa bilder av viss 

etnicitet, och hur det påverkar den utsatta människan. I Säg att du älskar mig visas alienationen med 

hjälp av dolda samhällsstrukturer och maktförhållanden, där de svenska karaktärerna sitter på mest 

makt. En ”Vi och dem-känsla” uppstår, men görs utifrån den andra etnicitetens blick, till skillnad 

från majoriteten av svensk film som låter ”Vi och dem-känslan” byggas på de vitas blick. Samma 

metod förekommer i Shoo bre, som låter det etniska utanförskapet definieras av Elias och andra 

med utom-svenskt ursprung.

En förväntning jag hade på filmer med svensk huvudkaraktär var att de skulle visa 

stereotypa bilder av annan etnicitet, men eftersom enbart svensk kultur var närvarande förekom det 

aldrig några stereotypa föreställningar. Samtidigt som jag förmodade att stereotypa bilder skulle  

förekomma i filmerna med svensk huvudkaraktär, förväntade jag mig inte att filmerna med utländsk 

huvudkaraktär skulle använda sig av sådana föreställningar. Det förekom, som i Shoo bre, där 

framhållandet av Oscars ursprung är baserat på handlingar och utseenden som kan anses vara 

stereotypt latinamerikanskt. I Ciao Bella, får den svenska bilden av italienare spegla den person 

som Mustafa förvandlas till, vilket jag inte väntat mig i en film som introducerar en etnicitet på en  

djupare nivå. Vanligtvis förekommer stereotypa bilder av en bikaraktär, och med hjälp av en 

förutfattad bild av en etnicitet behöver karaktären inte presenteras som en individ. Som motstånd till  

denna generalisering står Oscars karaktär i Shoo bre, då han målas upp med hjälp av stereotypa 

bilder samtidigt som han presenteras som en individ och spelar en viktig roll för filmen. Detta är 

ovanligt i västerländsk film och kan möjligen förklaras genom att uppfatta de stereotypa bilderna av 

Oscar och hans kultur som ideella istället för stereotypa. 

I uppsatsen har ett begränsat antal problemställningar analyseras i sex olika filmer, som i sin 

tur har blivit placerade i två kategorier, filmer med svensk eller icke-svensk huvudkaraktär.  

Undersökningsresultatet tyder på att det finns betydelse, i svensk ungdomsfilm, vilken etnicitet 

huvudkaraktären har, och mångfalden är beroende av dennes ursprung. Tolkningen är baserad på 

analysen av de sex filmerna, vilket gör forskningsämnet begränsat och det kan därav utvidgas. 

Urvalet av filmer har setts som relevant, men i en vidare undersökning kan forskningen breddas 

med hjälp av andra svenska ungdomsfilmer. Upptäckter som kommit från analysen tillför en 

förståelse och en kunskap för svensk ungdomsfilms uppbyggnad och för gestaltningen av utom-
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svensk etnicitet. Min hypotes att svensk ungdomsfilm inte inkluderade annan etnicitet än svensk, 

kunde bekräftas till viss del, eftersom filmerna med svensk huvudkaraktär inte omfattade någon 

mångfald, och då avsaknaden av en namngiven utländsk karaktär var total. Däremot innefattar de 

tre filmerna med utländsk huvudkaraktär en stor mångfald, och placerar problematiseringen av 

etniskt utanförskap i centrum. Mina förväntningar på studiens resultat bevisas vara delvis korrekta, 

då filmerna med svensk huvudkaraktär inte medför annan etnicitet än svensk, och frågan kring 

etniciteten inte är en del av handlingen. Annan kultur får enbart ta plats om den tillför en mening till 

filmen, annars utesluts den. Denna slutsats är, som tidigare nämnts, baserad på analysen av de sex 

filmerna och för att kunna dra en mer allmän slutsats krävs en bredare forskning som inkluderar 

andra och fler filmer. I studien bevisas det inte att alla svenska ungdomsfilmer utesluter annan 

kultur och etnicitet, dock kan hävdas att det finns en stor brist på mångfald i de ungdomsfilmer som 

har svensk huvudkaraktär. Resultatet ger en ökad kunskap angående svensk ungdomsfilms 

behandling av annan etnicitet, och riktar uppmärksamheten mot bristen av mångfald.

Uppfyllelsen av mina förväntningar ger intrycket av en obalanserad etnisk representation. 

Filmerna som hade en mångfald lät det etniska utanförskapet stå i centrum, vilket leder till frågan:  

Är svensk ungdomsfilm oförmögen till att ha mångfald utan att skapa en intrig kring den? Enligt 

mig finns det ingen problematik i att producera en film med en icke-vit huvudkaraktär, med en 

handling som inte berör dennes etnicitet, då Sverige har både resursmaterial och publik till det. Det  

finns en stor frånvaro i svensk ungdomsfilm som placerar en icke-svensk huvudkaraktär från en 

annan kultur i en miljö som inte är beroende av dess etnicitet, och filmen kretsar inte kring 

problematiseringen av dennes etniciteten utan handlar om vanliga ungdomliga problem. Det 

produceras kontinuerligt ungdomsfilmer och utrymmet för en utom-svensk huvudkaraktär som 

behandlar annat ämne än etniskt utanförskap finns, men inte inom undersökningens räckvidd. Även 

om denna studie är begränsad till antalet filmer samt åren de kom, var jag fortfarande tvungen att gå 

åtta tillbaka år för att finna en tredje film med utom-svensk huvudkaraktär. Detta tyder inte enbart  

på Sveriges brist på mångfacetterade huvudkaraktärer, utan tyder även på att det inte finns någon 

svensk ungdomsfilm från de senaste åtta åren med en utländsk huvudkaraktär som behandlar dennes 

etnisk utanförskap, vilket inte ger en representativ bild av det samtida svenska samhället.  

Utgångspunkten för denna uppsats var att analysera gestaltningen av invandrare i svensk 

ungdomsfilm, och resultatet tyder på en ensidig bild. Att svensk ungdomsfilm ska införskaffa sig en 

rikare blandning av karaktärer, anser jag inte utgör en svårighet. Problemet ligger i avsaknaden av 

problematisering kring bristen på mångsidiga karaktärer. Filmskapare och publik blir inte medvetna 

om följderna av den ensidiga bilden som ges av invandrare. Detta leder till en omedvetenhet hos 

publiken, och i och med att jag anser att film som medel har ett stort inflytande på samhället, blir  
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den ensidiga karaktärsgestaltningarna ett viktigt ämne för diskussion. Syftet med uppsatsen var att  

uppmärksamma en eventuell brist på mångfald, vilket även inkluderar att lyfta fram den begränsade 

representationen av utom-svensk etnicitet och kultur. Med tanke på att jag är intresserad av både 

film och ökad mångfald inom filmbranschen är jag förvånad att en liknande debatt inte har 

uppmärksammats mer. Även om Tigervall har gjort en bred avhandling kring gestaltningen av 

invandrare i svensk film, så har inte problematiseringen inte applicerats på ungdomsfilmer. Av den 

anledningen kände jag ett behov av analys kring detta ämne för att diskutera mina egna synpunkter 

tillsammans med samlad förståelse från de sex använda filmerna. I framtiden hoppas jag på större 

medvetenhet kring behovet av mångfald i film, inte i enbart svensk ungdomsfilm utan i alla genrer,  

och att ämnet vidareforskas för att skapa en bredare kunskap kring problematiseringen av bristande 

mångfald. 
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